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O Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos (SCTIE), do Ministério da Saúde, vem atuando desde 2000, ano 
de sua criação, no sentido de promover e viabilizar a utilização de evidências científicas 
nos processos de tomada de decisão em políticas de saúde, com o objetivo de garantir à 
população uma prestação de serviços cada vez mais eficiente e efetiva.  

Neste contexto, uma das iniciativas do departamento é o Prêmio de Incentivo em 
Ciência e Tecnologia para o SUS que tem como objetivo proporcionar o reconhecimento 
ao pesquisador em saúde pelo seu imprescindível papel no desenvolvimento social 
e econômico do país. Instituído oficialmente pela Portaria GAB/MS n° 1.419, de 
24 de julho de 2003, a iniciativa promove a produção científica e colabora para a 
sustentação e o fortalecimento do esforço nacional para o desenvolvimento científico 
e tecnológico. O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS integra um 
conjunto de ações no sentido de implementar as estratégias da Política Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e a Agenda Nacional de Prioridades 
de Pesquisa em Saúde (ANPPS). 

Em 2012, para concorrer ao Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS, 
em sua XI edição, foram inscritos 527 trabalhos nas quatro categorias estabelecidas pelo 
regulamento: Tese de Doutorado (117), Dissertação de Mestrado (190), Monografia de 
Especialização/Residência (49) e Trabalho Científico Publicado (171). Os estudos são 
analisados e avaliados por membros da comunidade científica nacional, internacional e 
gestores em saúde. 

Na primeira etapa de avaliação, os resumos cadastrados online no sistema são julgados 
por dois pareceristas ad hoc. Neste ano, 146 pareceristas participaram da primeira fase de 
seleção. Na segunda fase, uma comissão julgadora formada por 19 integrantes avaliou 
e selecionou os trabalhos finalistas. Sendo um trabalho premiado e cinco menções 
honrosas de cada categoria.

Desde a primeira edição, 4.090 pesquisas foram inscritas, 47 pesquisadores receberam 
prêmios em dinheiro e 229 receberam menção honrosa. O grande número de trabalhos 
inscritos demonstra o interesse da comunidade por essa iniciativa e consolida o 
compromisso do Ministério da Saúde de incentivar a produção científica com potencial 
de utilização no Sistema Único de Saúde. 

Com a publicação dos 24 trabalhos finalistas reunidos em um único volume, o Decit 
pretende contribuir para o aprimoramento dos estudos fundamentados em evidências 
científicas; colaborar na construção de novas pesquisas; e promover o desenvolvimento 
de políticas públicas em saúde. A lista dos trabalhos premiados, assim como os trabalhos 
na íntegra, estão disponíveis no hotsite do concurso: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/
premio/index.php

Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit)
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Ambiente para extração de informação epidemiológica a partir da 
mineração de dez anos de dados do sistema público de saúde

Autor: Fábio Antero Pires
Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio Gutierrez
Instituição: Universidade de São Paulo
Contato: fabio.pires@incor.usp.br

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A Lei Orgânica da Saúde define a vigilância epidemiológica como 
O conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável 
para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou história natural 
das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores 
condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, 
as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de 
determinadas doenças (BRASIL, 1999). 

Há diversas outras definições para descrever vigilância epidemiológica, porém, todas elas 
apresentam como ideia central o controle, a prevenção e redução de doenças, assim como a 
manutenção e promoção da saúde de toda a população através de esforços organizados da 
sociedade. A informação é matéria-prima para realização destas ações, ou seja, é impossível 
controlar e prevenir sem a disponibilidade e o uso adequado da informação. 

Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde percebeu 
a necessidade do apoio do uso da tecnologia da informação e desta forma instituiu 
o Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Ao longo do tempo, o DATASUS 
desenvolveu diversos sistemas com o objetivo de produzir informação necessária à gestão 
do SUS, dentre eles destacam-se o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), o Sistema 
de Informações Hospitalares (SIH), o Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM) e o 
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Cada um desses sistemas tem seus 
dados processados e disponibilizados para consulta através de ferramentas como o TABNET 
e TABWIN, disponíveis no portal do DATASUS, ou através de arquivos para download os quais 
podem ser analisados em outras ferramentas. Entretanto, os dados contidos nesses sistemas 
não são padronizados nem integrados, não é possível a realização de seguimento por paciente 
ou a comparação de populações, uma vez que o paciente que recebeu a assistência não está 
disponível, mesmo que de forma anônima, nos arquivos disponibilizados pelo DATASUS. 

A ciência da computação apresenta um conjunto de técnicas e ferramentas destinadas 
à produção de informação gerencial e à descoberta de conhecimentos em grandes bases 
de dados (Mineração de Dados). Estas técnicas, aplicadas aos dados dos sistemas de 
informação do DATASUS, podem representar um avanço substancial na gestão do SUS 
e ainda contribuir, decisivamente, nos estudos epidemiológicos e de vigilância sanitária 
através da identificação e correlação de padrões existentes nos dados. A integração das 
bases de dados dos sistemas de informações do DATASUS é pré-requisito indispensável 
para um avanço real na utilização do enorme volume de dados contidos nesses sistemas. 
Somente com a integração das informações desses sistemas será possível a manipulação 
inteligente do enorme volume de dados e, consequentemente, a produção de informação 
relevante que contribua com as ferramentas de gestão da Saúde Pública.

Trabalho Premiado

14
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Introdução 

No Brasil, há diversos trabalhos que estão utilizando dados do DATASUS para estudos 
epidemiológicos. Alguns destes trabalhos têm como objetivo o foco no paciente, seja 
para analisar o seguimento do paciente ou para determinar prevalência de doenças. 
No SUS estão armazenados milhões de internações, exames e medicações utilizadas no 
tratamento da alta complexidade, os quais contêm dados do paciente que recebeu a 
assistência terapêutica. Porém, como os pacientes atendidos pelo SUS não possuem um 
identificador único, não é possível acompanhar o seguimento do tratamento dispensado 
a cada paciente e desta forma, não permite a realização de comparação de populações e a 
realização de estudos epidemiológicos com foco no seguimento do paciente. A ciência da 
computação vem estudando métodos que possibilitam associar registros, com base nas 
características destes registros, de um ou mais bancos de dados a um indivíduo. 

Estes métodos são conhecidos como relacionamento de registros (Record Linkage). 
Apesar de aparentemente ser um tema novo, o termo e o conceito vem sendo estudado 
e debatido há várias décadas.  Newcombe e Kennedy aparecem como um dos pioneiros 
em 1962, seguido por Fellegi e Sunter com a publicação “A Theory for Record Linkage”. O 
relacionamento de registros entre bancos de dados pode ser classificado em determinístico 
ou probabilístico. O relacionamento determinístico é aplicado para bancos de dados 
que permitam relacionar seus registros baseados em um determinado identificador ou 
conjunto de identificadores unívocos, como exemplos podemos citar o Cadastro Nacional 
de Pessoa Física (CPF) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Na ausência desses 
identificadores, a alternativa é o uso do relacionamento probabilístico, o qual se utiliza de 
combinações de atributos para classificar o relacionamento como improvável, duvidoso 
ou provável. Essa classificação é baseada na semelhança dos atributos utilizados para 
comparação.

Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo criar um data warehouse (DW) que possibilite avaliar 
as técnicas de mineração de dados no contexto da Saúde Pública brasileira bem como 
possibilitar pesquisas epidemiológicas, com foco no paciente, através da integração de 
registros de nascimentos, atendimentos ambulatoriais, internações e óbito, baseado nos 
dados dos sistemas Sinasc, SIA, SIH e SIM para pacientes atendidos no estado de São 
Paulo, a partir de banco de dados cedidos pela Secretaria do Estado da Saúde do Estado 
de São Paulo (SES/SP) e arquivos disponíveis no portal do DATASUS.

Metodologia

Neste trabalho foram utilizadas três fontes de dados, a primeira é pública e está 
disponível no portal DATASUS e foi denominada como “BD-DATASUS”, a segunda 
foi disponibilizada pela SES/SP e foi denominada como “BD-SES/SP” e a terceira foi 
disponibilizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo e foi denominada como “BD-HCFMUSP”. A BD-DATASUS continha registros do 
Sinasc, SIA, SIH e SIM referente ao período de 2000 a 2007. A BD-SES/SP, continha registros 
do SIA (2000 a 2007), referente ao subsistema de Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade (APAC), do SIH (2000 a 2005) e SIM (2006 a 2007). A BD-HCFMUSP teve 
como objetivo identificar pacientes atendidos no hospital e que estavam presentes na 
BD-SES/SP. O relacionamento entre as bases de dados BD-DATASUS, BD-SES/SP e BD-
HCFMUSP foi realizado através das variáveis <número da AIH> e <número da APAC>, 
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identificadores unívocos para os sistemas de internação e atendimento ambulatorial de 
alta complexidade, respectivamente. O relacionamento entre as bases de dados BD-SES/
SP e BD-HCFMUSP permitiu a criação de uma base de dados denominada “BD-Controle”, 
a qual foi utilizada para avaliar o algoritmo de relacionamento de registros. As variáveis 
do paciente disponíveis na BD-SES/SP utilizadas pelo algoritmo de relacionamento de 
registros foram: Nome do Paciente; Data de Nascimento; Nome da Mãe; Sexo; CPF do 
Paciente; Município de Residência; Logradouro de Residência; CEP da Residência; Número 
da APAC; Número da AIH e Data de Óbito. 

Tais métodos objetivam encontrar dados incompletos, ausentes ou com erros de 
preenchimentos foram desenvolvidos e aplicados na BD-SES/SP. Os resultados encontrados 
possibilitaram a criação de dicionários que foram utilizados na etapa de padronização dos 
dados. De forma análoga, métodos de fonetização e segmentação das variáveis objetivaram 
minimizar problemas de erros de grafias e abreviações encontradas nas variáveis. Ainda 
com objetivo de avaliar o comportamento do algoritmo de relacionamento de registros, 
foi desenvolvido um algoritmo denominado “perturbador”. O algoritmo seleciona 
aleatoriamente, um registro do banco de dados e executa 28 comparações, sendo a primeira 
uma cópia fiel do registro original. Nas demais 27 comparações, são inseridas “perturbações” 
na cópia do registro original antes da realização da comparação. Três tipos de perturbações 
são realizados pelo algoritmo: 1. Abreviações das variáveis: nome do paciente, nome da 
mãe e logradouro; 2. Supressão das variáveis: CPF e nome da mãe; 3. Mesclar o conteúdo 
das variáveis do registro original com variáveis de um segundo registro selecionado 
aleatoriamente. A criação do DW foi baseada no esquema estrela, o qual após as etapas 
de padronização e relacionamento dos registros, acomodou quatro cubos dimensionais 
representando os fatos “Nascimento”, “Atendimento Ambulatorial”, “Internação” e “Óbito”.

Resultados esperados

O algoritmo proposto foi aplicado na base de dados BD-Controle, onde 707.960 (2,1% 
da BD-SES/SP) registros haviam sido carregados. O resultado foi avaliado através do teste 
de sensibilidade e especificidade, considerando como "padrão ouro" o relacionamento 
determinístico através do número do registro do paciente no hospital. A acurácia foi 
de 99,34%, a sensibilidade de 99,68% e a especificidade de 97,94%. Do total de pares 
relacionados, 99,51% dos pares foram classificados corretamente como concordantes 
(valor preditivo positivo), a proporção de falso-positivos foi 0,49% enquanto a proporção 
de falso negativo foi de 1,36%. O total de registros carregados na BD-SES/SP foi 33.799.231. 
Através das variáveis de identificação do paciente foram realizadas comparações entre a 
BD-Controle e a BD-SES/SP, ou seja, se a BD-Controle fosse uma representação da BD-SES/
SP, era possível supor acurácia semelhante do método de relacionamento de registros 
quando aplicado na BD-SES/SP. 

Os resultados das análises demonstraram semelhanças consideráveis, com diferenças 
que variaram entre 0,59% a 5,52%, na distribuição por sexo, por faixa de ano de nascimento, 
dos dez prenomes mais frequentes e dos dez sobrenomes mais frequentes nos bancos de 
dados. Do total de registros carregados na BD-SES/SP, o algoritmo reconheceu 8.406.387 
pacientes distintos, dos quais, 99% estavam presentes em blocos formados pelo nome 
completo ou nome abreviado do paciente. A última etapa da carga do DW distribuiu os 
registros nos cubos dimensionais da seguinte forma: Nascimento: 4.989.855, Atendimento 
Ambulatorial: 121.568.146, sendo 48.428.066 referente à alta complexidade, Internação: 
19.235.517 e Óbito: 1.921.988. Através de uma análise dimensional envolvendo os 
cubos Nascimento e Óbito foi possível observar a distribuição conjunta do número de 
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óbitos e o número de nascidos vivos, para o período de 2000 a 2007, segundo a raça/cor 
e para o Estado de São Paulo. O resultado demonstrou um crescimento na população 
branca em 17,24% e 5,11% na população parda e estabilização nas populações indígena 
(crescimento de 0,03%), amarela (redução de 0,20%) e negra (redução de 0,43%). Do 
total de óbitos, 3,98% foram registrados como raça/cor não identificada e do total de 
nascimentos, 19,43% também foram registrados como não identificada. Analisando os 
cubos dimensionais, 2000 a 2007, foi possível verificar uma estabilidade (variação: 11,93% 
a 13,78%) do número de óbitos, número de nascidos vivos e internações. Por outro 
lado, houve um crescimento no atendimento ambulatório (variação: 8,13% a 17,25%) e 
maior ainda quando avaliado através do instrumento APAC (variação: 5,33 a 21,34%). Em 
outra análise dimensional foi possível pesquisar e analisar o seguimento de pacientes. 
Tomando como exemplo os procedimentos “TROCA VALVAR MULTIPLA” e “TROCA VALVAR 
C/ REVASCULARIZACAO MIOCARDICA” foi possível encontrar 7.713 pacientes distintos os 
quais puderam ser analisados e comparados detalhadamente. 

Conclusão

A dificuldade para comparar informações, conhecer a evolução de pacientes no tempo 
e a extração de informação, a partir da exploração das bases de dados do SUS, foi a questão 
motivadora deste trabalho. Esta questão conduziu à hipótese da criação de um DW para extração 
de informação adequada às peculiaridades da Saúde Pública e dos sistemas de informações do 
SUS. A implantação do DW reunindo e integrando dados dos principais sistemas de informação 
do SUS: Sinasc, SIA, SIH e SIM, correspondentes ao período de 2000 à 2007 para os pacientes 
atendidos no Estado de São Paulo, resultou numa base de dados com mais de 278 milhões de 
registros. A sensibilidade alcançada pelo algoritmo proposto foi de 99,68% e a especificidade 
de 97,94%. Considerando as duplicidades encontradas nos falso-positivos, a especificidade 
recalculada seria de 99,37%. Silveira e Artmann (2009) em um estudo de revisão sistemática para 
avaliar a acurácia dos métodos de relacionamento probabilístico, encontraram sensibilidades 
que variaram de 74% a 98% e especificidade que variaram de 99% a 100%. 

A construção da base de dados BD-Controle visando verificar a eficácia do método 
de relacionamento de registros em uma base de dados controlada foi fundamental para 
avaliar o método de relacionamento de registros de forma automática. O ambiente 
possibilitou a extração de informação de pacientes que compartilham determinadas 
características, por exemplo, pacientes que foram submetidos a procedimentos 
específicos, bem como avaliar a evolução clínica dos mesmos a partir das bases de dados 
de internação e atendimento ambulatorial (alta complexidade). Os resultados desta 
tese podem contribuir com a metodologia para a construção de ambientes similares ao 
proposto, na estimulação do uso das técnicas de relacionamento de registros em grandes 
bases de dados e na criação de um ambiente que possibilite a extração de informações 
epidemiológica baseado na integração dos principais sistemas do Ministério da Saúde.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O câncer de mama, quando diagnosticado e tratado oportunamente, é considerado 
de bom prognóstico, mas, no Brasil, há décadas, as sua taxas de mortalidade se mantêm 
elevadas. Para mudar este cenário, são importantes ações que favoreçam o diagnóstico 
precoce e o acesso ao cuidado de qualidade, no tempo oportuno. Mais recentemente, 
umas das questões que tem merecido especial atenção é o seguimento adequado do 
tratamento preconizado pelos pacientes, incluindo-se aí a adesão e persistência (A&P) ao 
tratamento. A hormonioterapia, uma das modalidades terapêuticas do câncer de mama, 
foi considerada como principal fator na redução da mortalidade pela doença na década 
passada, associando-se a menores índices de recorrência da doença e metástase. Por 
conta disto, o seu uso e gastos relacionados sofreram um aumento expressivo. O aumento 
no uso de medicamentos orais colocou em evidência a investigação sobre o problema 
potencial de adesão na assistência oncológica, tanto no campo da saúde quanto no 
econômico. Se os pacientes não tomam os medicamentos, eles não serão capazes de 
obter seu benefício, implicando no aumento da mortalidade e morbidade, bem como, 
no aumento dos custos e consumo de recursos assistenciais. Ademais, se o médico não 
estiver ciente da não-adesão à terapia oral pelo paciente, pode atribuir a progressão da 
doença à falta de atividade da droga e, mudar desnecessariamente o regime ou prescrever 
um medicamento de segunda ou terceira linha, com custos ou efeitos colaterais maiores. 

O tratamento hormonal é diário e prolongado, provocando importantes efeitos 
colaterais numa população que normalmente já fez uso de outros tratamentos, com 
graves efeitos na diminuição da sexualidade e da feminilidade. O tratamento de doenças 
crônicas exige mudanças comportamentais dos pacientes, e isso pode afetar a adesão ao 
tratamento prescrito. Por outro lado, aspectos dos serviços de saúde (relação profissional-
paciente, gestão dos efeitos colaterais, etc.) podem atenuar ou agravar a adesão adequada. 
Esses fatores podem causar a interrupção temporária ou definitiva do tratamento, inclusive 
para as pacientes com bom prognóstico. Nesse sentido, os serviços assistenciais devem 
conhecer a dimensão deste problema para se estruturarem de forma a evitar que isto 
aconteça. A estimativa da A&P à terapia adjuvante endócrina em mulheres com câncer de 
mama no Hospital do Câncer IIII do Instituto Nacional de Câncer (HCIII/INCA), local onde 
se deu o estudo, era desconhecida. Levando-se em conta o gasto expressivo de recursos 
públicos com os medicamentos envolvidos, a alta incidência e gravidade da doença, a 
ausência de avaliação sobre o seu uso, além dos resultados alcançados no tratamento 
do câncer de mama após a introdução dessa terapia que tem efeitos colaterais graves, 
justifica-se estudar os seus índices de A&P, fatores relacionados e efeitos sobre a sobrevida 
no câncer de mama.
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Introdução

A hormonioterapia constitui-se em tratamento sistêmico do câncer de mama, atuando 
na utilização de antagonistas dos hormônios que estimulam o crescimento do tumor. Ele 
somente deve ser prescrito quando avaliada a sensibilidade do tumor aos hormônios 
(estrogênio ou progesterona), mas, como cerca de 60% a 80% dos casos de câncer de mama 
apresentam positividade para o receptor de estrogênio, o tratamento é recomendado 
para a maioria dos tumores mamários. No Brasil, o câncer de mama é a primeira causa 
de morte, por câncer, entre as mulheres (12.852 óbitos em 2010), e estima-se que 52.680 
mulheres sejam diagnosticadas por este tipo de tumor em 2012. O tratamento hormonal 
requer uso diário da medicação por cinco anos, para se obter o máximo benefício. Estudos 
sobre a duração do tratamento indicaram que mulheres em uso inferior ao recomendado 
tiveram aumento significativo da taxa de recorrência e mortalidade por câncer de mama. 
Apesar dos ótimos resultados associados à hormonioterapia, diversos fatores podem 
dificultar a A&P das pacientes, incorrendo em piores resultados clínicos. 

Este estudo pode contribuir para reformulações na assistência que atenue os aspectos 
negativos do tratamento, favorecendo a A&P, e consequentemente, a sobrevida das 
pacientes. O HCIII/INCA faz parte da rede de alta complexidade do Sistema Único de 
Saúde e tem como missão “participar no desenvolvimento de políticas de atenção ao 
câncer de mama, através de ações de assistência, ensino e pesquisa”. Ele está localizado 
na capital do Estado do Rio de Janeiro, onde se registram as maiores taxas de incidência 
da doença no País. Foi responsável por 60% do total de procedimentos de quimioterapia 
no município do Rio de Janeiro em 2011, além de ser um centro de excelência de grande 
relevância nacional, tendo em vista a sua atribuição de ''órgão auxiliar do Ministério da 
Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o 
controle do câncer no Brasil''.

Objetivos

O objetivo geral desta tese foi identificar as variáveis associadas à adesão e à 
persistência no tratamento de hormonioterapia para o câncer de mama em mulheres 
tratadas em hospital especializado e avaliar o seu efeito na sobrevida por câncer de 
mama. Os objetivos específicos foram: 1. Descrever o perfil da população em uso de 
hormonioterapia; 2. Descrever a A&P à hormonioterapia; 3. Investigar o efeito da adesão 
à terapia hormonal e outras variáveis relativas à atenção na sobrevida, após ajuste por 
fatores clínicos e demográficos.

Metodologia

Foi realizado um estudo longitudinal retrospectivo, com base em dados secundários, 
de mulheres com câncer mamário e prescrição de hormonioterapia a partir de 01/01/2004, 
matriculadas para tratamento no HCIII/INCA até 31/12/2008. O período de seguimento foi 
de 01/01/2004 a 29/10/2010. Procedeu-se a integração e análise de informações dispostas 
nos seguintes bancos de dados: Setor de Farmácia HCIII/INCA; Registro Hospitalar 
de Câncer (RHC); Sistema Hospitalar Integrado (SHI) e Sistema Absolute do INCA; e 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Foram incluídas todas as mulheres 
que constavam dos bancos da farmácia e do RHC, classificadas como casos incidentes 
no banco da farmácia e que tiveram medicamento dispensado mais de uma vez. Após a 
exclusão de informações duplicadas e não consistentes, permaneceram 5.861 mulheres 
para análise. Para o cálculo de A&P adotou-se a recomendação de um comprimido diário 
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de hormonioterapia por cinco anos. Os medicamentos distribuídos gratuitamente pelo 
INCA são o tamoxifeno (TMX) e os inibidores de aromatase (IA). A adesão foi calculada 
pela razão de posse de medicamento (RPM), sendo considerada aderente a paciente com 
resultado ≥ 80%:

Total comprimidos dispensados à paciente
      ________________________________________________   *  100

Última data dispensação de HT (UD) - data do início HT 
+ suprimento entregue na UD 

Para persistência, contabilizou-se o tempo entre o início da hormonioterapia e o seu 
abandono ou descontinuidade por 60 dias ou mais, incluindo o último suprimento obtido. 
Considerando o tempo de tratamento recomendado, tempos de persistência superiores 
a 1.825 dias (cinco anos) foram truncados neste valor. A sobrevivência foi medida, em 
algumas análises, como o tempo entre início da hormonioterapia e o óbito, valorizando-
se mais, entretanto, a sua medida a partir do diagnóstico da doença. Foram consideradas 
variáveis independentes sócio-demográficas, comportamentais e clínicas, obtidas a partir 
do RHC, e assistenciais, oriundas do SHI e do Absolute. A análise bivariada da adesão 
baseou-se no teste do qui-quadrado (χ2), para variáveis independentes categóricas, e 
no teste-t de student, para variáveis contínuas. Utilizou-se ainda a técnica de regressão 
logística multivariada, excluindo-se variáveis sem efeito independente (p≤0,15), 
respeitando a perspectiva de parcimônia. A análise bivariada da persistência e da sobrevida 
foi realizada com a técnica de Kaplan-Meier, considerando-se os testes de Wilcoxon e de 
log-rank. Na análise multivariada, utilizou-se o modelo de riscos proporcionais de Cox, 
com o teste do pressuposto de proporcionalidade do hazard (interação entre tempo e 
variáveis independentes) de descontinuidade e morte, respectivamente. Especificamente 
na estimação da sobrevivência a partir do diagnóstico do câncer de mama, utilizou-se o 
modelo de Cox com método de contagem associado à estimação da regressão de máxima 
pseudo verossimilhança, por conta da censura à esquerda.

Resultados esperados

A adesão ao tratamento foi de 76,3%, com 79,0% e 94,0%, e 31,0% e 71,0% das 
mulheres mantendo-se persistentes ao tratamento e vivas, respectivamente, em um e 
cinco anos, a partir do início do tratamento. As chances de adesão à hormonioterapia 
mostraram-se maiores a cada ano a mais de idade (OR=1,012), entre mulheres com nível 
médio (OR=1,248) e superior de escolaridade (OR=1,362), com companheiro (OR=1,264), 
que realizaram cirurgia (OR=1,281), com mastologista (1-4 consultas, OR=1,524; ≥5 
consultas, OR=3,598), com oncologista (1-4 consultas, OR=1,277; ≥5 consultas, OR=1,378), 
que realizaram menos exames (≤1 exame, OR=1,291) e que realizaram psicoterapia, 
estimando-se o seu aumento em 5,5% a cada consulta adicional. Na direção oposta, as 
chances de adesão mostraram-se menores entre as pacientes com estadiamento não 
curável (OR=0,481), as alcoolistas (OR=0,797), as que fizeram quimioterapia (OR=0,764), as 
que tiveram três ou mais internações (OR=0,587), pelo menos quatro exames (OR=0,720) 
e as com uso de TMX e IA combinado (OR=0,730). 

No modelo de Cox, as estimativas indicam risco instantâneo (hazard) de 
descontinuidade do tratamento maior entre mulheres com até 35 anos (HR=1,328) e 
estadiamento IV (HR=3,293), e, com diminuição do efeito ao longo tempo, entre mulheres 
com estadiamento III (HR=2,346), alcoolistas (HR=1,387) e que realizaram quimioterapia 
(HR=1,259). Além disso, o hazard de descontinuidade aumenta a cada mês entre data de 
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diagnóstico e início da hormonioterapia (HR=1,004), e internação (HR=1,121) e exame 
(HR=1,009) a mais realizado. Na direção oposta, o hazard de descontinuidade mostrou-
se menor entre mulheres com nível médio (HR=0,913) ou superior (HR=0,878), com 
companheiro (HR=0,902), história familiar de câncer (HR=0,963), submetidas à cirurgia 
(HR=0,827), e com consulta com oncologista (HR=0,746) e mastologista (HR=0,456). 
O modelo de Cox de sobrevivência a partir do diagnóstico indicou hazard de morte 
maior entre as mulheres de 70 anos ou mais (HR=1,314), tabagistas (HR=1,139), a cada 
internação (HR=1,253) e exame (HR=1,008) a mais, e que tomaram somente IA (HR=1,324). 
Houve crescimento do hazard de morte com o estadiamento (II, HR=2,522; III, HR=25,299; 
e IV, HR=36,763), sublinhando-se a diminuição do efeito das categorias III e IV ao longo 
do tempo. Na direção oposta, o hazard de morte mostrou-se menor entre as mulheres 
com companheiro (HR=0,895), nível médio (HR=0,861) ou superior (HR=0,711), história 
familiar de câncer (HR=0,922), que consultaram mastologista (HR=0,285), com adesão à 
hormonioterapia (HR=0,587), e a cada consulta a mais de psicoterapia (HR=0,972). Com 
diminuição do efeito das variáveis no decorrer do tempo, o hazard de morte também 
foi menor entre as mulheres que fizeram cirurgia (HR=0,375) e consultaram oncologista 
(HR=0,173).

 
Conclusão

Esta tese estimou que cerca de ¼ e pouco mais de ²/   das mulheres com câncer de mama 
no HCIII/INCA não aderiram e descontinuaram, respectivamente, o tratamento hormonal, 
pondo em risco uma resposta clínica adequada aos padrões esperados. Achados deste 
trabalho dão pistas em relação a subgrupos mais vulneráveis no processo do tratamento, 
bem como aspectos do cuidado que propiciam melhores resultados. Mulheres com nível 
de escolaridade mais baixo, sem companheiro, alcoolistas e diagnosticadas em estádios 
mais graves tendem a ser menos aderentes e persistentes à hormonioterapia, merecendo 
algum tipo de atenção especial, incluindo maior suporte multiprofissional e de outras 
redes de apoio, consulta farmacêutica, administração preventiva dos efeitos colaterais, 
aumento da participação da paciente na tomada de decisão, etc. Por outro lado, mostram-
se com efeitos positivos significativos para a A&P e sobrevida das pacientes a realização da 
cirurgia mamária e o acompanhamento por oncologista, mastologista e psicoterapeuta, 
sublinhando-se, no sentido oposto, o uso isolado de IA. 

O efeito da adesão à hormonioterapia na sobrevida, por sua vez, reforça a necessidade 
de aprofundamento, pelos serviços de saúde, do conhecimento sobre fatores relacionados 
à adesão, a ser alinhado à reorganização do cuidado, com vistas à melhor compreensão 
pelas pacientes das características da doença, riscos e benefícios do tratamento. Enfim, 
os resultados relativos ao efeito do nível de gravidade da doença no diagnóstico sobre 
a evolução da paciente, se por um lado, são consistentes com o que já está plenamente 
estabelecido, apontam, mais uma vez, para a importância de ações efetivas no 
favorecimento do diagnóstico precoce da doença, que não somente redunda em melhor 
sobrevida, mas também na própria condição de enfrentamento da doença pela paciente.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Ainda hoje a incidência de hanseníase e tuberculose permanece alta e por esta razão, 
ambas as doenças são consideradas problemas de saúde pública no Brasil. A única vacina 
empregada na prevenção destas doenças ainda possui um efeito protetor muito variável 
na população, sendo pouco eficiente especialmente na população adulta, independente 
da cepa vacinal ou do país onde se emprega a vacina. Algumas hipóteses sugerem que 
a resposta imune induzida durante a vacinação não é duradoura e, portanto, se perde 
na idade adulta. Mesmo assim, a BCG é uma vacina segura e protege crianças contra 
tuberculose meníngea com taxas variáveis de proteção nos diversos países onde é 
utilizada. O desenvolvimento de uma vacina melhorada no combate a estas doenças é o 
objetivo deste trabalho. Para isso, a identificação de mecanismos de ativação da resposta 
imune do hospedeiro por diferentes cepas de BCG é importante para entender o processo 
de interação micobactéria-hospedeiro. 

Entretanto, apenas um estudo de análise de padrões de expressão gênica em humanos 
utilizando a cepa BCG Moreau foi realizado. Além disso, também só foi observado um 
estudo comparando o perfil de expressão gênica de BCG Moreau com outras cepas de 
BCG. Realizamos ainda a inédita comparação entre BCG Moreau e Mycobacterium leprae 
viável. Essas comparações realizadas com uma lógica de testar concentrações diferentes 
de bactéria por célula (2:1 e 10:1), bem como identificar um perfil de expressão gênica 
específico, podem ajudar a entender as vias principais de ativação, que pode culminar no 
desenvolvimento de melhores vacinas. De fato, o entendimento aprofundado que indique 
o porquê de tantas diferenças na eficácia da BCG nos países em que é utilizada pode 
fornecer pistas sobre a melhor abordagem para melhorar a vacina ou os esquemas de 
vacinação, como via de administração, número de doses, uso de adjuvantes, etc. Mesmo 
uma modesta melhoria na eficácia sobre a vacina BCG poderia traduzir em centenas de 
milhares de vidas salvas, levando a um grande impacto positivo na saúde humana.

Introdução

A tuberculose (TB) e a hanseníase são doenças infecciosas causadas por patógenos 
intracelulares, respectivamente M. tuberculosis e M. leprae, que são transmitidos através 
das vias aéreas superiores de indivíduos infectados. A TB continua sendo um sério problema 
de saúde pública no país, com prevalência anual de 85 mil casos novos e mortalidade de 5 
a 6 mil casos por ano. Já na hanseníase, em torno de 40 mil novos casos são observados no 
Brasil e 30–40% desses casos desenvolvem algum tipo de incapacidade. A cepa bacteriana 
vacinal, Bacille Calmette-Guérin (BCG), derivada do Mycobacterium bovis, foi desenvolvida 
no início do século XX e confere proteção parcial ao desenvolvimento da TB e hanseníase. 
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Essa proteção oferecida pelo BCG varia amplamente entre diferentes países/populações. 
Essa variabilidade é atribuída a variedade biológica das cepas vacinais BCG, exposição à 
micobactérias ambientais, via de infecção e outros fatores relacionados a condições de 
utilização da vacina, e ainda, a fatores relacionados ao hospedeiro. Estudos genômicos 
demonstraram que a cepa de BCG original, BCG Pasteur, apresenta uma série de deleções 
que restringem a virulência e a taxa de proliferação do microorganismo. 

No Brasil, a vacina BCG faz parte da política de vacinação, e a cepa bacteriana vacinal 
utilizada é a BCG Moreau, geneticamente diferente das outras cepas de BCG. Estudos de 
expressão gênica global utilizando modelos animais infectados ou vacinados com BCG são 
escassos. Um destes estudos observou diferenças na expressão gênica em camundongos 
vacinados com BCG e infectados com M. tuberculosis. Outro estudo observou o perfil 
de resposta imune em cobaias vacinadas com BCG. Há, ainda, raros relatos do perfil de 
expressão gênico global induzido por micobactérias em células humanas ou ainda, da 
comparação do perfil de expressão gênico global humano induzido pelas diferentes 
cepas vacinais BCG. 

Objetivos

Analisar a resposta imuno-inflamatória através de expressão gênica frente à infecção 
pelas cepas de BCG Danish, Moreau e Pasteur, e compará-la à infecção por M. leprae. E 
incluiu: estabelecer padrões de expressão gênica e produção de citocinas em células 
THP-1 infectadas com BCG ou M. leprae, e confirmar pela expressão gênica em biópsias 
de pacientes hansenianos; definir produção de citocinas de PBMCs infectadas por BCG e 
avaliar a influência de polimorfismos genéticos na secreção destas citocinas; comparar 
microarranjo de DNA de células THP-1 infectadas com M. leprae e BCG Moreau. 

Metodologia

Aproximadamente 5 milhões de células THP-1 foram cultivadas em meio RPMI com 
10% de soro fetal bovino, diferenciadas em macrófagos através de PMA, e infectadas 
com as cepas vacinais BCG Danish, Moreau e Pasteur ou M. leprae, em MOI 2:1 e 10:1. 
Após 24 horas de infecção, o RNA das células foi extraído pelo método descrito pelo 
fabricante do reagente Trizol (Invitrogen). Posteriormente, foi realizada uma quantificação 
do RNA através da leitura em espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 e análise da 
integridade através da eletroforese em gel de agarose. Em seguida, o cDNA foi transcrito 
reversamente a partir de 200 ng de RNA total usando primer oligo(dT) e superscript III 
seguindo instruções do fabricante (Invitrogen) e utilizado para amplificação simultânea 
de 96 amostras por 48 oligonucleotídeos em duplicata em multiplex PCR em tempo real 
Biomark da Fluidigm. Paralelamente, indivíduos saudáveis tiveram seu sangue extraído 
para obtenção de células mononucleares de sangue periférico (PBMC). 

As culturas de PBMC foram infectadas com as cepas de BCG em MOI 10:1. Posteriormente, 
os níveis de citocinas foram medidos em sobrenadantes de culturas de células infectadas 
com as cepas BCG Danish, Moreau e Pasteur em MOI 2:1 (THP-1) e MOI 10:1 (THP-1 e PBMC); 
e M. leprae (THP-1) para correlação dos resultados. Também foi realizada a genotipagem 
dos SNPs TNF-308 G>A, IL10 -819 C>T e TLR1 743 G>A através da técnica de discriminação 
alélica utilizando PCR em Tempo Real seguindo as recomendações do fabricante (Applied 
Biosystems). Além disso, foi utilizada a técnica de microarranjo de DNA para avaliar o 
efeito da cepa de BCG Moreau e M. leprae na expressão gênica global de células THP-1 
e observar possíveis diferenças na resposta destas células. Para isso, foram utilizadas três 
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condições experimentais: células THP-1 não infectada, células THP-1 infectadas com BCG 
Moreau e células THP-1 infectadas com M. leprae, por 24 horas. As comparações foram 
realizadas entre: as células infectadas com BCG Moreau e infectadas com M. leprae; e 
células não infectadas e infectadas com M. leprae. As hibridações foram realizadas em 
triplicata biológica, com troca dos fluoróforos entre as amostras, resultando em um total 
de 12 lâminas, adquiridas da Stanford Genomics Facility e continham 44.544 sondas de 
oligonucleotídeos de 70 bases. Ainda, como amostras de validação, foram utilizadas 
biopsias de nervos de pacientes com suspeitas de hanseníase (35 diagnosticados com 
hanseníase e 50 pacientes que apresentam outra neuropatia periférica, com exclusão 
da doença), que tiveram seu RNA extraído e utilizado para análise da expressão gênica 
através multiplex PCR em tempo real Biomark da Fluidigm.

Resultados

Foi observado que não houve diferenças significativas na expressão dos 48 genes pelas 
células THP-1 tanto controle, quanto infectadas pelas diferentes cepas de BCG, quando 
utilizada uma baixa multiplicidade de infecção (MOI 2:1). Por não terem sido observadas 
diferenças significativas na expressão gênica de células THP-1 infectadas com diferentes 
cepas de BCG, foram realizadas infecções, agora utilizando apenas o BCG Moreau, que é 
a cepa utilizada na vacinação no Brasil, e M. leprae. Foi observado que alguns dos genes 
foram regulados negativamente em células THP-1 infectadas com M. leprae em relação 
as célula infectadas com BCG Moreau e controle, como as quimiocinas CCL2, CCL3, CCL4, 
CCL7 e IL-8, as citocinas IL-1β e IL-6, bem como de SOD2 e TNFSF15. Alguns destes genes 
foram confirmados como reprimidos em amostras de biópsias de nervos de pacientes 
com hanseníase, mostrando que M. leprae. Como não foram observadas diferenças 
significativas na expressão gênica de células THP-1 infectadas com qualquer uma das 
cepas utilizando uma MOI baixa (2:1), a multiplicidade de infecção foi aumentada para 
10:1. Mesmo utilizando uma MOI maior, não foram observadas diferenças significantes 
na expressão dos genes estudados nas células THP-1, tanto controle quanto infectadas 
pelas diferentes cepas de BCG. Também não foram observadas diferenças significativas 
na secreção das citocinas estudadas (CCL2, IL-8 e TNF) pelas células THP-1 infectadas com 
as diferentes cepas de BCG. 

Com isso, foram dosados níveis de citocinas em sobrenadante de PBMC de indivíduos 
saudáveis para investigar se a variabilidade do hospedeiro poderia influenciar na secreção 
destas citocinas e foi observado um aumento significativo nos níveis de TNF em PBMC 
infectada com BCG Moreau em comparação com as células infectadas com BCG Danish e 
BCG Pasteur. Foi observado que não houve influência dos SNPs TNF -308 G>A, IL-10 -819 
C>T e TLR1 743 A>G na secreção de TNF e IL-10, porém foi identificado que o polimorfismo 
TLR1 743 A>G afetou o log (TNF/IL-10) (na qual já foi mostrado que uma razão TNF/IL-
10 alta está relacionado com a proteção à hanseníase) onde os indivíduos carreadores 
do alelo G tiveram uma diminuição significativa no log (TNF/IL-10) quando as células 
foram infectadas com BCG Moreau, sugerindo um padrão de ativação da resposta imune 
dependente do genótipo do hospedeiro. Através da análise de expressão gênica por 
microarranjo de DNA, 12 genes foram diferencialmente expressos entre células infectadas 
com M. leprae e BCG, incluindo TMEM101, GPI, RNPEP e LGASL1 cuja associação com a 
hanseníase precisa ser investigada mais profundamente e que pode revelar novas vias 
que indiquem proteção às infecções micobacterianas.

24

Ministério da Saúde



Prêmio de Incentivo à Ciência e Tecnologia para o SUS – 2012

25

Conclusão

A infecção por M. leprae parece ter um efeito supressor em macrófagos in vitro quando 
comparado a infecção por BCG. Também foi observado que a variabilidade do hospedeiro 
influenciou na secreção de TNF, porém apenas na infecção com a cepa de BCG Moreau, 
sugerindo uma interação espécie-específica, mostrando uma resposta diferencial do 
hospedeiro frente à cepa brasileira. Além disso, os resultados observados utilizando as três 
cepas de BCG conhecidamente diferentes entre si sugerem uma interação hospedeiro-
micobactéria, que estaria sendo modulada pelo genótipo do hospedeiro, e que seria 
dependente também da cepa de BCG (Moreau). Com isso, o desenvolvimento de uma 
vacina de BCG específica para o genótipo do hospedeiro seria mais eficaz na prevenção 
contra TB e hanseníase, indicando a importância de uma vacinação personalizada.
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Efetividade e custo-efetividade de diferentes esquemas terapêuticos 
de estatinas para prevenção de eventos cardiovasculares
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Contato: raribeiro@via-rs.net 

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

As estatinas são um grupo de fármacos que atua predominantemente na redução 
de colesterol LDL. As mesmas foram testadas em vários ensaios clínicos randomizados 
(ECRs), tendo demonstrado sua efetividade em redução de eventos cardiovasculares 
(CV) em vários grupos de pacientes. A disponibilização destes fármacos no SUS passou 
a ser feita a partir de 2002, através do Programa de Dispensação de Medicamentos 
Excepcionais, sendo que, ao longo dos anos, praticamente todas as estatinas disponíveis 
foram incorporadas ao Programa. Através dele, muitos pacientes passaram a receber 
algum tipo de estatina: entre julho de 2008 e junho de 2009, foram comprados mais de 
75 milhões de comprimidos, com custo total de quase R$ 100 milhões. A partir de 2010, 
um dos componentes do grupo (sinvastatina) passou a ser disponibilizada na Atenção 
Básica, sendo incluída também no Programa Farmácia Popular. É importante destacar 
que, em nenhum destes momentos, as decisões foram embasadas em estudos de custo-
efetividade. As Diretrizes do Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da 
Saúde para utilização de estatinas são pautadas pelo risco CV global, sendo indicado o uso 
de estatina para pacientes com eventos CV prévios ou pacientes em prevenção primária 
com risco de eventos nos próximos 10 anos ≥ 20%. A estatina de referência proposta é a 
sinvastatina, sendo preconizada dose de 40mg/dia. 

Em contrapartida, importantes diretrizes nacionais e internacionais balizam suas 
recomendações de acordo com níveis de LDL, levando em conta dados de revisões 
sistemáticas que correlacionaram níveis de LDL com redução de eventos CV. Em um destes 
estudos, foi visto que para cada 39mg/dl de redução de LDL, haveria uma redução de 
eventos CV de 25%. Partindo-se da observação que doses maiores de estatinas acarretam 
maior redução lipídica, estas diretrizes apontam para um aumento de dose quando os níveis 
de LDL não são atingidos. Alguns estudos já compararam diretamente doses de estatinas 
com diferentes potências, sugerindo benefício nas doses mais altas; porém, esta questão 
ainda não está respondida de forma definitiva na literatura. Apesar de as Diretrizes do DAB 
apontarem para a prescrição de sinvastatina de 40mg, o conceito de maior redução de LDL 
com doses mais potentes de estatina, somado ao fato de haver possibilidade de prescrição 
de estatinas mais potentes pelo SUS, leva a uma prescrição muito frequente em doses mais 
potentes que a sinvastatina 40mg. Dos quase R$ 100 milhões gastos em estatinas no período 
supracitado, 70% foi dispendido em atorvastatina 20mg (a qual tem alta potência). Tendo 
em vista o custo quase 20 vezes maior da mesma em relação à sinvastatina 40mg, o gasto 
adicional é imenso, sem a certeza de um benefício que justifique tal custo. Desta forma, 
uma avaliação aprofundada sobre a efetividade comparativa entre diferentes esquemas de 
estatinas, com análise de custo-efetividade acoplada, pode trazer informações preciosas 
para uma melhor alocação de recursos no SUS. 
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Introdução

A alta prevalência das doenças CV é hoje observada em todo o mundo. No Brasil, 
este grupo de doenças é a primeira causa de óbito, com mais 300.000 mortes no país 
contabilizadas em 2010, o que corresponde a quase 30% do total de mortes. Além do grande 
impacto em indicadores de saúde, as doenças cardiovasculares representam grande custo 
para o sistema: no ano de 2010, o valor total de Autorizações de Internação Hospitalar 
(AIHs) pagas pelo SUS para doenças do aparelho circulatório foi de aproximadamente dois 
bilhões de reais, o que equivale à quase 20% do total gasto com internações hospitalares 
naquele ano. Níveis altos de colesterol plasmático (especialmente de LDL) estão entre os 
fatores de risco clássicos para doença arterial coronariana (DAC), havendo um aumento 
da taxa desta com maiores concentrações de colesterol no sangue. Dentre as drogas que 
atuam no perfil lipídico, o grupo com maior evidência de efetividade é o das estatinas, 
as quais promovem, além da redução do colesterol LDL, outras ações cardioprotetoras, 
como melhora da função endotelial e diminuição da resposta inflamatória. 

Vários ECRs comparando estatinas com tratamento padrão já demonstraram o 
benefício em redução de eventos cardiovasculares com o uso destes fármacos, nos mais 
diversos grupos de pacientes e cenários. Tendo em vista que alguns estudos sugeriam 
que doses mais altas de estatinas promoviam maior benefício que doses mais baixas, em 
consequência da maior redução de LDL das primeiras, alguns ECRs foram conduzidos 
comparando diferentes intensidades de doses de estatinas. Estes trabalhos foram 
agrupados em uma metanálise englobando 40 mil pacientes, onde foi visto benefício 
em AVC, revascularização, e no desfecho combinado de morte por doença coronariana 
e infarto não fatal a favor de doses mais altas. Este estudo, porém, reuniu somente a 
evidência direta disponível na literatura, ignorando a grande quantidade de evidência 
indireta que poderia auxiliar na resposta desta questão de pesquisa. 

Objetivos

Os objetivos da tese foram os seguintes: 1. Avaliar a efetividade de diferentes regimes 
de estatinas, através de modelos de metanálise englobando evidências diretas (ensaios 
clínicos de estatina versus estatina), indiretas (estudos de estatina versus placebo), e 
combinação de evidências diretas e indiretas; 2. Avaliar a relação de custo-efetividade 
incremental de diferentes regimes de estatinas, em cenários de prevenção primária e 
secundária de eventos cardiovasculares, na perspectiva do SUS. 

Metodologia

Para o primeiro objetivo, foi feita uma revisão sistemática da literatura. As buscas, 
que usaram termos relacionados às estatinas, conjuntamente a filtro sensível para busca 
de ECRs, foram conduzidas no PubMed e na Cochrane CENTRAL. Os títulos e resumos 
foram avaliados por dois revisores, os quais também avaliaram os artigos selecionados no 
formato de texto completo, extraíram os dados e avaliaram a qualidade metodológica dos 
ECRs. Foram incluídos ECRs que tivessem comparado diretamente dosagens diferentes 
de estatinas – dados para compilação da evidência direta – e que tivessem avaliado 
estatinas versus placebo ou tratamento padrão – os quais compuseram a evidência 
indireta. A evidência direta foi compilada por metanálise convencional, e a indireta, pela 
técnica de Bucher, onde dois tratamentos podem ser comparados desde que tenham sido 
confrontados com um comparador comum. Também foi empregada técnica Bayesiana 
que permite a inclusão simultânea de evidência direta e indireta – mixed treatment 
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comparisons (MTC). As doses de estatinas foram classificadas de acordo com a redução 
de LDL prevista: <30%, dose baixa (por exemplo, fluvastatina e pravastatina 40mg); entre 
30% e 40%, dose intermediária (p. e.: sinvastatina 40mg e atorvastatina 10mg); e >40%, 
dose alta (p. e.: atorvastatina 20-80mg, rosuvastatina 20mg). 

A análise de custo-efetividade avaliou quatro estratégias: tratamento padrão, e 
estatinas em dose baixa, intermediária e alta. Foram analisados cinco cenários: prevenção 
secundária (isto é, pacientes com histórico de eventos CV), e quatro modelos de 
prevenção primária, com riscos de eventos CV em 10 anos entre 5% e 20%. Para cada 
cenário foi construído um modelo de Markov, que empregou técnica de microssimulação, 
cuja grande vantagem, neste caso, foi o armazenamento de informações de eventos 
CV prévios, os quais influenciavam eventos futuros. As estimativas de efetividade das 
estatinas vieram da metanálise. As estimativas de mortalidade foram baseadas em tábuas 
de vida nacionais. Probabilidades de eventos futuros em pacientes com doença CV prévia 
vieram de estudos internacionais. 

O desfecho de efetividade foi anos de vida ajustado para qualidade (QALYs), sendo 
os valores de utilidade baseados em dados nacionais e internacionais. Custos foram 
extraídos de tabelas de remuneração do SUS e em valores médios de AIHs. A perspectiva 
do modelo foi a do SUS, e o horizonte temporal, de tempo de vida. A taxa de desconto foi 
de 5%. Análises de sensibilidade univariadas foram conduzidas nos principais parâmetros 
dos modelos, e simulações de Monte Carlo, com geração de curvas de aceitabilidade de 
custo-efetividade, foram geradas para avaliar a robustez geral do modelo. Relações de 
custo-efetividade incremental abaixo de R$19.000,00 por QALY (equivalente a uma vez o 
PIB per capita do Brasil) foram consideradas como bastante atrativas; entre R$ 19.000,00 
e R$57.000,00 como atrativas, e acima de R$57.000,00 por QALY, como pouco atrativas do 
ponto de vista econômico. 

Resultados esperados

A estratégia de busca retornou 5.700 citações, resultando na inclusão de 47 ECRs (os 
quais avaliaram um total de 175.232 pacientes) na metanálise. A qualidade metodológica 
dos estudos foi em geral boa. Utilizando a totalidade da evidência disponível, no modelo 
que englobou as evidências diretas e indiretas, estatina em dose alta promoveu redução 
de infarto do miocárdio na comparação com dose intermediária [risco relativo (RR) 0,85, 
intervalo de confinaça (IC) 95% 0,75–0,95] e com dose baixa (RR 0,72, IC 95% 0,64–0,82); 
redução de acidente vascular cerebral (RR 0,83, IC 95% 0,68–0,99) na comparação com dose 
baixa, sem diferença estatisticamente significativa na comparação com dose intermediária; 
e redução de revascularização miocárdica na análise contra dose intermediária (RR 0,88, 
IC 95%: 0,77–0,99) e contra dose baixa (RR 0,81, IC 95% 0,69–0,95). Porém, na avaliação 
de mortalidade (avaliada como morte por todas as causas e por doença cardiovascular), 
não houve diferença entre as diferentes intensidades de estatinas. Na análise de custo-
efetividade, a comparação de dose baixa de estatina versus tratamento padrão mostrou 
relações de custo-efetividade incremental (RCEI) abaixo de R$10.000,00 por QALY nos 
cinco cenários avaliados. Já na comparação de dose intermediária versus baixa, a maior 
RCEI foi vista no cenário de 5% de risco em 10 anos, equivalente a R$ 13.727,00 por QALY. 

Finalmente, a comparação de dose alta versus intermediária mostrou RCEI de R$50.012 
por QALY no cenário de 20% de risco em 10 anos, e acima de R$ 60.000,00 em todos os 
demais cenários. Considerando a interpretação dos resultados de acordo com o limiar 
de R$19.000,00 por QALY para considerar uma tecnologia como muito atrativa do ponto 
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de vista econômico, os únicos parâmetros que tiveram influência nos resultados nas 
análises de sensibilidade do modelo foram as estimativas de efetividade dos diferentes 
esquemas de estatinas, os quais foram variados de acordo com os intervalos de confiança 
dos resultados da metanálise. Nos cenários de prevenção primária, o valor de utilidade da 
população em geral também teve influência nos resultados. A variação de todos os outros 
parâmetros (custos de estatinas, valores de utilidade de pacientes com doença CV prévia, 
taxa de desconto, custos de manutenção anual dos pacientes, entre outros) dentro dos 
seus limites de plausibilidade não teve influencia nos resultados. Na avaliação global da 
robustez do modelo, através das curvas de aceitabilidade, foi visto que, considerando-se 
o limiar de R$19.000,00 por QALY, a dose intermediária de estatina tinha probabilidade 
sempre acima de 60% de ser a estratégia mais custo-efetiva, tanto na prevenção secundária 
quanto nos quatro cenários de prevenção primária.  

Conclusões

Neste trabalho, onde foi avaliada toda a evidência disponível sobre estatinas, as quais 
foram estratificadas em três grupos de acordo com sua potência, foi visto que as estatinas 
em dose alta possuem vantagem apenas em eventos não fatais. A mortalidade – tanto por 
todas as causas quanto apenas por causa CV – não foi alterada de acordo com a potência do 
esquema de estatina. Apesar disto, como a maioria dos ECRs incluídos na metanálise tinha 
duração de no máximo cinco anos, e é possível que o benefício visto em infarto e acidente 
vascular cerebral se traduzisse em benefícios em termos de maior sobrevida no longo 
prazo, foi construído um modelo de custo-efetividade, para avaliação da efetividade em 
tempo maior, agregando também dados de custos. Foram feitos modelos para todos os 
potenciais usuários de estatinas no SUS: pacientes em prevenção secundária e prevenção 
primária de alto risco cardiovascular em 10 anos (20%), grupos que já são contemplados 
pelas Diretrizes do DAB, e grupos de menor risco (prevenção primária com riscos entre 5% 
e 15% em 10 anos).

Em todos estes modelos, a estatina em dose intermediária mostrou relação de custo-
efetividade extremamente favorável, enquanto que a estatina em dose alta não se 
mostrou atrativa do ponto de vista econômico. Estes resultados ratificam as diretrizes do 
DAB – agora com dados farmacoeconômicos – onde já era sugerida prescrição de doses 
intermediárias de estatina (sinvastatina 40mg) para pacientes com eventos CV prévios 
ou com alto risco de desenvolvimento dos mesmos, e também mostra que a prescrição 
de tais drogas é custo-efetiva em pacientes de mais baixo risco. Neste último grupo 
de pacientes, porém, também deve ser levada em consideração a menor magnitude 
individual de benefício, assim como o impacto orçamentário significativamente maior, 
visto que este conjunto de pacientes é muito numeroso. 
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Segundo a Organização Mundial de Saúde para a interação da pesquisa com a 
formulação de políticas e de intervenções em saúde pública é necessária a existência de 
instâncias que integrem e coordenem objetivos, estruturas, atores, processos, culturas, 
produtos de pesquisa e sistemas de monitoramento e avaliação visando a redução da 
distância entre o campo da política e o campo das ciências da saúde além de arenas 
de negociação para a minimização de conflitos afetivos, ideológicos, morais, éticos que 
possam vir a comprometer a efetividade de uma determinada tomada de decisão política 
(WHO, 2002). Adotamos como pressuposto de tese que modelos teóricos da interação 
entre pesquisa e formulação de políticas públicas e de intervenções em saúde pública 
têm maior poder de contribuição, quando incluem componentes e dimensões relevantes 
do ambiente de tomada de decisão, do processo de formulação de políticas e consideram 
o contexto sócio, cultural e tecnológico num dado lugar e momento histórico. 

No Brasil nos últimos anos ocorreram importantes avanços na democratização de 
processos decisórios através da construção de processos participativos no campo da pesquisa 
em saúde e da gestão dos serviços de saúde que se concretizaram com a presença de agentes 
sociais da sociedade civil, representantes de gestores públicos e privados, representantes de 
trabalhadores em saúde na construção da Política Nacional de Saúde, na construção da Política 
Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e na construção da Agenda 
Nacional de Prioridades em Pesquisa em Saúde (ANPPS). O sistema de saúde e os serviços de 
saúde são hoje objetos de controle social. Apesar dos avanços citados inexiste no Ministério 
da Saúde um sistema de gestão do conhecimento, para a interação entre pesquisa e política, 
que integre edital, seleção de pesquisas, monitoramento e avaliação. 

Entendemos que a integração dessas etapas forja compromissos logo na submissão 
de projetos para financiamento, possibilitando a adequação dos projetos selecionados 
para aumentar a chance de interação entre pesquisa e política. O acompanhamento 
de mecanismos de interação focalizados no edital, durante o período de execução das 
pesquisas, facilita a adoção de ações em tempo oportuno para que a interação ocorra e 
a avaliação permite o julgamento e explicações sobre os possíveis resultados em relação 
à interação das pesquisas com o processo de formulação de políticas públicas e ou de 
intervenções em saúde pública. Essa tese pretendeu descortinar as múltiplas facetas da 
interação entre pesquisa e formulação de políticas públicas e de intervenções em saúde 
pública, considerando o contexto brasileiro de fomento à pesquisa; uma determinada teoria 
de formulação de políticas públicas para elaborar um modelo teórico de interação entre 
pesquisa e política e propor ferramentas que contribuam com a construção de um modelo 
de gestão do conhecimento para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil.
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Introdução

As diversas teorias sobre interação entre pesquisa e formulação de políticas de saúde, 
nas publicações sobre saúde, revelam que de um modo geral a interação é vista sob o 
prisma da produção científica, sem considerar o processo de formulação de políticas. 
Nessa tese adquiri a convicção de que pesquisa e política se relacionam por meio da ação 
intencional de agentes sociais empreendedores inseridos num dado contexto. Assumi 
como teoria chave a proposta de Kingdon (2003), de três fluxos independentes entre si: 
fluxo de problema, fluxo de solução e fluxo de política que interagem para a abertura 
da janela de oportunidades no processo de formulação de políticas (KINGDON, 2003). 
Analisando os fluxos de Kingdon, concluí que pesquisa pode ser utilizada em todas as 
etapas da construção das políticas. Pode movimentar o fluxo de problemas fornecendo 
dados para caracterizar a magnitude de uma dada questão. Pode movimentar o fluxo 
de soluções, identificando alternativas tecnicamente viáveis e custos efetivos e pode 
legitimar propostas para integração desses dois fluxos com o fluxo de políticas. 

Entretanto problemas e soluções não são selecionados apenas com base em pesquisas, 
a tomada de decisão envolve um ambiente que inclui ideias, entre as quais se encontra 
pesquisa, interesses de diferentes atores, entre os quais se encontram os pesquisadores 
e instituições que inclui fatores relacionados a regras e procedimentos presentes 
nas relações sociais, inclusive os existentes nos órgãos de pesquisa e nas instituições 
acadêmicas (LAVIS et al., 2002). Com base no modelo teórico, elaborado nessa tese, para 
descrever a interação entre pesquisa e política, elaboramos ferramentas para gestão do 
conhecimento que incluem orientações referentes à elaboração de editais, à seleção de 
projetos de pesquisa, a seleção de marcadores chaves para monitoramento e a avaliação 
do resultado da interação entre pesquisa e política.

Objetivos

O objetivo geral foi: elaborar ferramentas para gestão do conhecimento que 
contribuam para a interação entre pesquisa e o processo de formulação de políticas 
públicas e ou de intervenções em saúde pública. Os objetivos específicos foram: 1. 
Identificar por meio de revisões da literatura fatores e mecanismos relacionados ao 
sucesso e ao fracasso da interação; 2. Elaborar modelo teórico da interação; 3. Elaborar 
ferramentas para gestão do conhecimento; 4. Submeter as ferramentas elaboradas 
para a apreciação e revisão por informantes chaves e elaborar guia para utilização das 
ferramentas propostas.

Metodologia

Para desenvolver essa tese realizamos inicialmente uma revisão bibliográfica que 
permitiu à estruturação dos capítulos iniciais que abrangem o contexto de fomento 
a pesquisa no Brasil, pelo Ministério da Saúde; interação entre pesquisa e políticas 
públicas e ou intervenções em saúde pública; fatores que influenciam a definição 
de temas de pesquisa; processo de formulação de políticas públicas e gestão do 
conhecimento. Entretanto para compreender o processo de interação entre pesquisa 
e política, realizamos uma revisão realista que nos ajudou a analisar com maior 
profundidade quais são os mecanismos pelos quais a interação se dá ou não e em 
que contextos. A partir dos resultados das revisões descritas elaboramos um modelo 
teórico da interação entre pesquisa política. Em função da concepção expressa no 
modelo elaboramos ferramentas para planejamento de editais, seleção de pesquisas, 
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monitoramento e avaliação da interação entre pesquisa e formulação de políticas 
para serem submetidas à discussão com grupo focal no Departamento de Ciência e 
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério 
da Saúde (Decit/SCTIE/MS). 

Posteriormente as ferramentas foram reelaboradas e submetidas à revisão por 
informantes chaves. A escolha dos informantes chaves privilegiou o Programa Nacional 
de Controle de Hanseníase (PNCH), por ser um dos programas de saúde do MS que tem 
tradição na realização de esforços no sentido da interação entre pesquisa e formulação de 
políticas e ou intervenções em saúde pública, além de pesquisa ser um dos componentes 
técnicos do modelo teórico do programa. Sintetizando podemos dizer que a tese foi 
constituída por três momentos distintos, que podem ser caracterizados por: a) momento 
anterior ao trabalho de campo, que incluiu a sistematização das informações da revisão 
bibliográfica e da revisão realista; elaboração de modelo teórico da interação entre 
pesquisa e política, elaboração das ferramentas para integração de etapas do processo 
de gestão do conhecimento e a organização da logística para o trabalho de campo; b) 
momento de desenvolvimento do trabalho de campo, que incluiu grupo focal e entrevista 
com informantes chaves; c) momento de análise das evidências coletadas no trabalho de 
campo, revisão dos produtos gerados pela tese e elaboração da versão final dos mesmos.

Resultados esperados

A aproximação teórica com o objeto: interação entre pesquisa e política, evidenciou 
que ele é realmente um fenômeno multifacetado, extremamente complexo, iterativo 
e muito pouco explorado. Os principais produtos dessa tese incluem: a exploração 
da revisão realista proposta por Pawson (2002), como um novo tipo de revisão mais 
específica para formuladores de políticas, que nos permitiu a aplicação concreta dessa 
nova abordagem. Os resultados da análise fortaleceram o pressuposto de que a atitude 
de atores com determinado perfil e com inserção no ambiente de tomada de decisão, são 
mecanismos que contribuem para o sucesso ou fracasso da interação entre pesquisa e 
política e ou intervenção em saúde pública. Quatro mecanismos se destacaram na revisão 
realista: 1. a atitude receptiva dos formuladores de política sensíveis à pesquisa; 2. a atitude 
preditiva de atores financiadores, de atores pesquisadores e de organismos nacionais e 
internacionais que alicerçados na vontade política possibilitam o desenvolvimento de 
pesquisas orientadas para a tomada de decisão antes da formulação das políticas; 3. a 
atitude pró ativa de agentes sociais empreendedores no desenvolvimento de articulação 
nas arenas de negociação; 4. a atitude de pressão adotada por grupos com interesses em 
relação a determinado direcionamento das políticas. No modelo teórico da interação entre 
pesquisa e política que elaboramos os agentes sociais empreendedores se impuseram 
como elemento central do modelo. 

A presença de uma pessoa sujeito no processo de formulação de políticas surgiu 
com força gigantesca reafirmando que os processos sociais não são mágicos e que são 
realizados por homens e mulheres presentes nos ambientes de tomada de decisão. 
A etapa final se constituiu na elaboração de quatro ferramentas para promoção da 
interação entre pesquisa e política: a) Ferramenta I – preparando o edital; b) Ferramenta 
II – selecionado pesquisas; c) Ferramenta III – selecionando critérios marcadores para 
monitoramento; d) Ferramenta IV – avaliação de produtos e de resultados. A estratégia 
de construção participativa das ferramentas, do tipo pesquisa ação, permitiu mais uma 
descoberta, de que elas eram na verdade instrumentos para integração de etapas do 
processo de Gestão do Conhecimento (GC). Essas ferramentas irão contribuir para a 

32

Ministério da Saúde



Ministério da Saúde Prêmio de Incentivo à Ciência e Tecnologia para o SUS – 2012

33

coleta de evidências de forma sistemática e por método rápido, cuja análise permitirá 
elaborar conhecimento teórico sobre o fenômeno da interação entre pesquisa, política 
ou intervenção em saúde pública; reformular e criar novos modelos teóricos sobre a 
interação pesquisa/política/intervenção em saúde pública para a formulação de novos 
pressupostos e novas teorias a serem exploradas com vistas ao fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde no Brasil.

Conclusão

O que podemos oferecer como principal recomendação dessa tese é a necessidade 
de se estruturar no Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde um processo de Gestão do 
Conhecimento que não se limite a gestão da informação e da comunicação e incorpore 
as etapas de indução, monitoramento e avaliação, além de um processo de pesquisa ação 
que resulte na produção de conhecimento teórico com evidências coletadas a partir de 
ferramentas implementadas no próprio departamento com vistas a fortalecer a interação 
entre pesquisa, formulação de política e ou intervenção em saúde pública para o SUS. Duas 
outras recomendações de caráter estrutural e mais gerais dizem respeito a necessidade 
da implementação de estratégias para fortalecimento do papel social das pesquisas, 
dos pesquisadores, dos órgãos de pesquisa e dos órgãos de fomento para promoção da 
interação entre pesquisa e políticas de saúde e a necessidade de inclusão de disciplinas 
obrigatórias sobre o processo de formulação de políticas de saúde nos currículos dos 
cursos de pós graduação em saúde pública para estimular a reflexão, a reflexividade e a 
produção de novos conhecimentos que tenham como objeto a interação entre pesquisa 
e políticas de saúde e ou de intervenções em saúde pública.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A alta intensidade de demandas judiciais contra entes públicos envolvendo 
assistência terapêutica no SUS tem trazido preocupações sanitárias, e representam um 
desafio para a gestão do SUS no sentido de garantir o acesso ampliado e adequado à 
terapêutica. A principal crítica à atuação judicial refere-se às ordens judiciais de entrega 
de medicamentos respaldadas exclusivamente em prescrição médica individual, e em 
desacordo com os Protocolos Clínicos de Diagnósticos e Terapêuticos (PCDT) e as listas 
públicas de medicamentos. Outra crítica é a não observância pelo Judiciário das normas 
e diretrizes do SUS, e os transtornos operacionais causados. A problemática tem exigido 
esforços políticos de articulação entre Executivo e Judiciário, e, também, a busca de uma 
concordância prática das dimensões jurídica e médica-sanitária, individual e coletiva, na 
aplicação do direito à saúde, em especial, na análise da demanda judicial individual dos 
cidadãos. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem estimulado que os Tribunais firmem 
convênios para a assessoria técnica aos magistrados nas ações judiciais de saúde, 
fornecendo subsídios médicos e sanitários que auxiliem à tomada de decisão judicial, com 
vistas à prestação jurisdicional mais efetiva e adequada ao acesso do cidadão à assistência 
terapêutica. A Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro firmou convênio 
de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em fevereiro de 
2009, criando o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (NAT), com o objetivo 
de subsidiar esta tomada de decisão judicial mediante pareceres técnico-científicos. O 
modelo do NAT desenvolvido no Rio de Janeiro tem sido replicado em outros Tribunais, 
e se apresenta como um mecanismo interessante na articulação política e na própria 
operacionalização do SUS em sua relação com o Judiciário. 

Este tipo de assessoria técnica pode ampliar a efetividade nas normas e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) na medida em que são adotadas como parâmetros nas decisões 
judiciais. Outro aspecto, é que os pareceres técnicos buscam apontar as possíveis adequações 
da demanda judicial à oferta no SUS, e, nesse sentido, favorece a gestão de saúde, previne as 
distorções mais comuns apontadas nos estudos sobre o tema no acesso aos insumos e, ainda, 
busca promover o uso racional de terapêuticas, com as informações técnicas adequadas. 
Aperfeiçoar este tipo de oferta de assessoria técnica no SUS pode, também, oferecer subsídios 
para o aperfeiçoamento e/ou elaboração de instrumentos de regulação e operacionalização 
no Sistema Único de Saúde, e, assim, reduzir a demanda judicial a partir da identificação direta 
pelo gestor dos principais obstáculos e problemas de acesso à terapêutica. A pesquisa sobre a 
atuação do NAT e o uso dos subsídios médico-sanitários no procedimento judicial nos fornece 
subsídios para este aperfeiçoamento do sistema regulatório e operacionalidade do SUS.
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Introdução

O crescimento da demanda judicial por bens e serviços de saúde contra ente público 
revela a força da definição constitucional da saúde como um direito, e a ampliação de 
instâncias e instrumentos democráticos de acesso ao Judiciário. A atuação judicial 
nos Estados de Direito Democrático é legítima e imprescindível para a consolidação 
democrática. Porém, a alta intensidade do encaminhamento judicial de determinada 
demanda contra entes públicos sugere a existência de problemas referentes à absorção 
e condução dessas demandas pelo Executivo. Nesse sentido, exige reformulações nas 
relações e interações entre Executivo e Judiciário, e que a busca de alternativas mais 
ágeis e resolutivas por parte dos gestores, no atendimento das demandas coletivas 
vocalizadas individualmente. A principal demanda tem sido a de medicamentos de forma 
individualizada, e a resposta do Judiciário tem sido legitimadora da prescrição médica, 
pouca crítica e automatizada. Há relativo consenso de que esta demanda revela os limites 
e as insuficiências das políticas de assistência à saúde vigente, mas também, a pressão do 
setor produtivo de introdução de novas tecnologias nas listas oficiais do Sistema Único de 
Saúde, e a crescente medicalização da sociedade.

Uma das propostas de racionalização da demanda judicial em saúde é que os 
magistrados considerem as evidências médico-científicas, e as normas técnicas e 
regulamentos sanitários do SUS na tomada de decisão. A tese utilizou como estratégia de 
análise desta problemática observar os efeitos da assessoria técnica-científica disponível 
no TJ-RJ. Admitiu-se como pressupostos que o cumprimento das regras do discurso 
jurídico racional pode favorecer a análise e incorporação da dimensão médica e sanitária 
na decisão judicial, mas, a simples intervenção técnica, apesar de necessária, não seria 
suficiente para a superação das dificuldades epistemológicas no acoplamento das 
diferentes racionalidades envolvidas no procedimento decisório judicial.  

Objetivos

O objetivo geral do estudo foi analisar os elementos e argumentos jurídicos e médico-
sanitários e suas repercussões na decisão judicial, nos processos individuais contra entes 
públicos, em tramitação no TJ-RJ, no período de setembro de 2009 a outubro de 2010. Para 
tanto, foram estabelecidos como objetivos específicos a identificação dos elementos 
médicos e sanitários trazidos pelo NAT; a descrição dos efeitos desta assessoria técnica no 
procedimento judicial; e a análise dos argumentos utilizados pelas partes, com ênfase no 
entrelaçamento das dimensões jurídica, médica e sanitária. 

Metodologia

Estudo seccional retrospectivo para o qual foi utilizada a base de dados fornecida 
pelo TJ-RJ para seleção dos processos em tramitação, classificados nos seguintes 
assuntos processuais: 1. "Fornecimento de Medicamentos”, 2. "Internação Hospitalar” e 3. 
“Tratamento médico-hospitalar e/ou fornecimento de medicamentos”, no período referido. 
Do universo de 3.902 processos judiciais em tramitação procedeu-se o cálculo de amostra 
aleatória simples, que resultou em 347 processos devidamente estratificados por Vara de 
Fazenda Pública, para se observar o uso do NAT por cada juízo. Os processos da amostra 
foram integralmente fotografados, aplicado instrumento de coleta e constituído um banco 
de dados para análise das frequências das variáveis. E, por fim, análise argumentativa dos 
pareceres do NAT e decisões judiciais. O instrumento de coleta foi estruturado, com 106 
questões fechadas e 30 abertas, dividido da seguinte forma: 1. Características do processo. 



36

Prêmio de Incentivo à Ciência e Tecnologia para o SUS – 2012

2. Identificação dos autores. 3. Antecipação de tutela/liminar. 4. Agravo de instrumento do 
despacho de antecipação de tutela. 5. Características médico-sanitárias. 6. Contestação. 7. 
Produção de prova. 8. Atuação do Ministério Público (MP). 9. Sentença. 10. Apelação. 11. 
Atuação do NAT. Foi elaborada uma máscara de entrada de dados, com uso do software 
Excel, versão 2010, utilizado também para a análise das frequências das variáveis. 

Em síntese, o estudo empreendeu quatro tipos de análise a partir da análise completa 
dos documentos dos processos: 1. análise quantitativa das principais características dos 
demandantes, atuação das partes (e instituições participantes do procedimento judicial) 
e dos elementos argumentativos; 2. análise temporal dos principais atos judiciais; 3. 
análise quantitativa dos principais elementos médicos e sanitários; 4. análise qualitativa 
dos argumentos jurídicos e médico e sanitários nos processos com atuação do NAT e 
nos quais foram identificadas controvérsias em torno da terapêutica requerida. Para 
a contextualização dos achados foi realizada pesquisa bibliográfica e jurisprudencial 
(ano 2009 a 2011). A busca nas bases  PubMed e Scopus  selecionou artigos, teses e 
pareceres legais, em português, espanhol, inglês, francês e italiano. O levantamento 
da jurisprudência local e nacional (acórdãos e súmulas) foi realizado no TJ-RJ, Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF). Os descritores utilizados 
foram: “medicamento$ e direito e saúde” e “medicamento$ e evidência$ e científica$”, 
“medicamento$ e direito e científica e saúde”, “prova pericial e medicamentos”, “laudo 
médico e medicamentos”. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da ENSP-Fiocruz com o título “As evidências científicas e o processo de decisão 
judicial nas ações de medicamentos nos tribunais brasileiros”, em 16/02/2011, conforme 
Parecer n.º 05/11 CAAE:0010.0.031.000-11.

Resultados 

A renda comprovada dos reivindicantes, em 88,9% dos casos, foi de até cinco salários 
mínimos, e, condizente com este dado, somente 15,5% das prescrições médicas do 
sistema privado de saúde. Além da prescrição do medicamento, em 166 processos os 
autores adicionaram laudos médicos com informações sobre o tempo de evolução 
da doença, tratamentos anteriores, e outras justificativas sobre suas necessidades de 
saúde. Dos 347 processos analisados, 128 tiveram atuação do NAT conforme solicitação 
espontânea do magistrado; 120 se referiam a medicamentos e oito a outros insumos. 
Em 110 processos a produção do Parecer do NAT foi antes da apreciação da decisão de 
tutela antecipada (liminar). 

Os pareceres continham informações clínicas e sanitárias sobre o diagnóstico declarado, 
a terapêutica requerida, a regulamentação sanitária e programas de saúde vigentes. As 
principais objeções apontadas aos pedidos foram: “medicamentos não presentes na lista 
pública e/ou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)” [46,7%] e “medicamentos 
com alternativa terapêutica disponível no SUS” [39,3%]. O NAT identificou terapêutica 
adequada não incorporada no SUS e divergência entre a prescrição individual e a indicada 
no PCDT, e uso off label.

O Estado foi o principal réu sendo que em 163 ações Estado e Município figuraram 
ambos como réus. O principal argumento da contestação foi o da “prioridade das listas 
públicas e PCDT na definição do medicamento para o tratamento no sistema público”. 
Em 16 casos os réus requereram a reforma da decisão liminar concedida sem sucesso. Em 
44,4% dos processos foram aplicadas medidas constritivas aos gestores para cumprimento 
das ordens judiciais e revelou a desarticulação dos serviços de saúde e entre as instâncias 
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do SUS. O Ministério Público (MP) opinou em 67% dos processos; em 32% a motivação 
judicial para a remessa foi “a saúde como direito individual indisponível”, e 35% a presença 
de pessoas com prioridades legais: idoso, criança/adolescente, deficientes. Em 15,8% 
opinou em prol da obrigatoriedade da receita SUS para o fornecimento do medicamento 
e a entrega de similar ou genérico. Na maioria dos casos concordou com o pedido dos 
demandantes afastando às alegações dos gestores e dos subsídios do NAT.

Não houve produção de outras provas técnicas no decorrer dos processos, e as 
decisões judiciais em 100% foram favoráveis aos pedidos respaldadas na prescrição 
médica inicial. Os magistrados formularam poucas exigências relativas aos elementos 
médico-sanitários. Em quatro processos a apresentação de prescrição/laudo SUS, em 
cinco, o esclarecimento do laudo/prescrição apresentada, e também em cinco processos 
manifestação sobre os pareceres do NAT. As poucas restrições judiciais aos pedidos 
referiram-se à obrigatoriedade do SUS de entregar medicamentos similares ou genéricos 
aos requeridos, e dos requerentes se inscreverem em programa público de saúde existente 
para a continuidade do fornecimento. 

Conclusões 

O conteúdo do parecer do NAT e sua presença antes da análise do pedido liminar 
possibilitou aos magistrados identificarem inconsistências médicas e sanitárias do pedido 
no início do procedimento. O parecer apresenta diretrizes qualificadas para a condução 
do processo. As questões como custo-efetividade, eficácia, efetividade e restrições 
médico-sanitárias, para o acesso à terapêutica no SUS, mesmo quando apontados pelo 
NAT, não foram discutidas ao longo do processo ou ponderadas na decisão; e, quando 
mencionadas, apontaram uma relativa incompreensão dos profissionais jurídicos e 
médicos da linguagem sanitária. Os gestores utilizaram a defesa da tese da “Prioridade 
da Opção Técnica da Administração” afastando-se do ônus da prova técnica relacionada 
à efetividade das terapêuticas ofertadas pelo SUS. Os obstáculos alegados para o acesso 
também não foram contestados, e revelaram desarticulação dos serviços nos vários níveis 
de complexidade do SUS.

O objetivo de que as dimensões médico-sanitárias fossem incorporadas e ponderadas 
no processo decisório judicial não foi alcançado, mantendo-se a soberania absoluta 
da prescrição médica, na definição da prestação de saúde devida pelo ente público. A 
não identificação de uma mudança efetiva não significa que a intervenção do NAT não 
tenha acarretado efeitos benéficos. Tais consequências não são ainda mensuráveis no 
desfecho do processo, mas certamente possibilitaram a ampliação da compreensão dos 
participantes, de formação essencialmente jurídica, das dimensões complexas médicas 
e sanitárias que envolvem os pedidos judiciais. Os efeitos desta exposição podem ser 
benéficos, mas sua efetiva incorporação na tomada de decisão demanda esforços dos 
participantes na reformulação de suas argumentações, e dos gestores judiciários e da 
saúde, na manutenção do estímulo das discussões e da introdução de novas possibilidades 
discursivas entre ciência, técnica, direito e saúde, no processo judicial. 
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A implementação dos Colegiados de Gestão Regional foi iniciada recentemente no 
estado do Rio de Janeiro, não tendo sido, até o momento, objeto de pesquisas mais 
aprofundadas. Considera-se, dessa forma, fundamental o estudo dessas instâncias em 
sua fase inicial de implantação, a fim de que sejam elaboradas propostas que contribuam 
tanto para a superação das dificuldades, quanto para o fortalecimento das oportunidades 
e ações bem sucedidas.

Introdução 

A experiência brasileira indica que as diretrizes da descentralização e da regionalização 
não operaram conjuntamente ao longo dos anos. Esse quadro foi acentuado devido 
ao processo de descentralização conduzido no país na década de 1990, com ênfase na 
municipalização, em que municípios assumiram maiores responsabilidades na provisão 
e organização de sistemas municipais, não tendo sido claramente definidos o papel dos 
governos estaduais e das instâncias regionais. Todavia, no Brasil, a regionalização retorna à 
agenda governamental em 2001 por meio da Norma Operacional de Assistência à Saúde. 
A NOAS deu destaque ao planejamento e organização regional do sistema de saúde. 
Entretanto, o caráter excessivamente técnico e normativo da proposta comprometeu sua 
adequação às diversas realidades loco-regionais e políticas. 

Em 2006, é firmado o Pacto pela Saúde, constituído por três dimensões, entre elas o 
Pacto de Gestão, cujo eixo estruturante é a regionalização. Na perspectiva do Pacto pela 
Saúde, a regionalização do sistema de saúde, em oposição a uma concepção estritamente 
técnica, está relacionada ao fortalecimento da pactuação política entre os entes federados. 
Essa abordagem é inovadora em relação à NOAS, pois traz em seu bojo a importância do 
fortalecimento das relações intergovernamentais na condução regional do sistema de 
saúde. Nesse estudo, compreende-se a regionalização como um processo político que 
envolve mudanças na distribuição de poder e o estabelecimento de um sistema de inter-
relações entre diferentes atores sociais no espaço geográfico (VIANA; LIMA; FERREIRA, 
2010). Partindo dessa concepção política da regionalização, o estudo teve como foco a 
implementação dos Colegiados de Gestão Regional (CGR) no estado do Rio de Janeiro. 
Pretendeu-se identificar os limites e potencialidades desses espaços de negociação e 
pactuação entre os entes para a consolidação de uma identidade regional e fortalecimento 
da regionalização na saúde.
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Objetivos 

O objetivo geral do estudo foi analisar o processo de implantação CGR no estado 
do Rio de Janeiro no contexto do Pacto pela Saúde. Como objetivos específicos foram 
estabelecidos: 1. Mapear os condicionantes históricos, estruturais e político-institucionais 
do processo de regionalização em saúde no estado do Rio de Janeiro e suas regiões; 2. 
Identificar o papel desempenhado pela Secretaria de Estado de Saúde e de instâncias 
colegiadas do SUS no processo de implantação dos CGR; 3. Discutir os limites e 
possibilidades dos Colegiados de Gestão Regional para o fortalecimento dos processos 
de planejamento regional e gestão intergovernamental do estado.

Metodologia

Esta pesquisa se fundamentou no campo de estudos de análise de políticas públicas 
e na corrente do institucionalismo histórico. Consistiu em um estudo de caso sobre a 
conformação dos CGR no estado do Rio de Janeiro, no contexto do Pacto pela Saúde, a 
partir de quatro dimensões principais: indução e implantação inicial, institucionalidade, 
processo político e padrões de relacionamento. No âmbito desta pesquisa, foi realizada 
uma revisão bibliográfica que possibilitou identificar alguns aspectos centrais da 
discussão sobre os temas referentes à regionalização e ao papel dos Colegiados de Gestão 
Regional no Pacto pela Saúde, bem como da trajetória da regionalização no estado do 
Rio de Janeiro. A análise dos documentos envolveu a legislação e normatizações federais 
e estaduais referentes à regionalização e à atuação dos CGR, planos e instrumentos de 
programação (Plano Estadual de Saúde, Plano Diretor de Regionalização, Plano Diretor de 
Investimentos, Programação Pactuada e Integrada), regimento interno e atas. 

As entrevistas foram realizadas com atores-chave envolvidos com a política estadual 
de saúde, com destaque para aqueles que participam da condução do processo de 
regionalização e também com atores municipais integrantes dos CGR nas regiões. Foram 
utilizados dois tipos de instrumentos: um roteiro semiestruturado e outro estruturado 
(questionário com algumas questões abertas). As entrevistas semiestruturadas incluíram 
aspectos mais gerais relacionados à condução do processo de implantação dos CGR 
no estado, enquanto as entrevistas estruturadas abordaram aspectos particulares no 
que tange ao estabelecimento e modos de operação dos colegiados nas regiões. As 
entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os responsáveis pela regionalização 
da SES-RJ e com a diretoria do Cosems. As entrevistas estruturadas foram realizadas com 
os coordenadores regionais dos CGR em cada região, totalizando dez entrevistas. As 
entrevistas semiestruturadas foram transcritas e procedeu-se sua análise a partir de uma 
leitura geral e de aproximações sucessivas. Identificaram-se os elementos mais recorrentes 
e relevantes a partir da visão dos representantes da SES e do Cosems, organizando-os por 
temas relacionados às dimensões e sub-dimensões da matriz de referência apresentada 
abaixo. Em seguida, verificou-se a existência de convergências e divergências entre os 
entrevistados. Ainda em relação às entrevistas semiestruturadas e estruturadas, vale 
ressaltar seu papel central no processo de análise e elaboração dos resultados. As outras 
fontes utilizadas, como documentos legais e normativos, planos, regimento interno dos 
CGR e atas assumiram um papel periférico e complementar às entrevistas.
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Resultados esperados

DIMENSÃO: Indução e Implantação Inicial dos CGR 
Confluência de fatores técnicos, políticos e institucionais para incorporação da 

regionalização na agenda estadual. Diversidade de fatores que influenciaram a implantação 
dos CGR: determinações federais, legados de políticas prévias, atuação dos dirigentes do 
nível central da SES e do Cosems e questões regionais. Importância das oficinas regionais 
como estratégia voltada para a sensibilização dos gestores municipais na constituição 
dos CGR. Protagonismo da SES em parceria com o Cosems na conformação dos CGR. 

DIMENSÃO: Institucionalidade dos CGR 
Início tardio das atividades e funcionamento dos CGR (a partir de 2009). Atuação da 

SES nas funções de Coordenação Regional e Secretaria Executiva. Presença de Câmaras 
Técnicas e Grupos de Trabalho para processamento dos temas tratados em todos os CGR. 
Variações no modo de operação dos CGR e regularidade das plenárias entre as regiões. 
Reconhecimento da baixa participação dos representantes municipais em algumas 
regiões. Participação eventual de técnicos da SES e de dirigentes do Ministério da Saúde 
nas reuniões. Participação de prestadores privados, conselheiros de saúde e membros de 
instituições de ensino e pesquisa condicionada à discussão de algum tema específico. 

DIMENSÃO: Processo Político e Padrões de Relacionamento nos CGR 
Destaque da Programação Pactuada Integrada e da regulação da assistência como 

pontos de pauta nas reuniões dos CGR. Diversidade da temática com ênfase nos aspectos 
relacionados à Assistência à Saúde, Vigilância Epidemiológica e Formação e Gestão de 
Recursos Humanos previstos nas políticas federais. Definição compartilhada das pautas 
dos CGR (influência dos representantes da SES e dos Secretários Municipais de Saúde), com 
incorporação das demandas específicas das regiões. Reconhecimento gradual dos CGR 
como instâncias privilegiadas de negociação e decisão no âmbito regional. Redefinição 
do papel de outras instâncias colegiadas do SUS após a conformação dos CGR. Indefinição 
dos fluxos decisórios entre a CIB e os CGR. 

DIMENSÃO: Capacidade de Atuação dos CGR 
Influência dos CGR na organização da rede assistencial e definição de fluxos de 

referência. Importantes expectativas dos gestores quanto ao papel dos CGR na construção 
de políticas adequadas às distintas realidades regionais. Maior apropriação por parte dos 
gestores das políticas federais e estaduais de saúde. Maior participação dos gestores nos 
assuntos regionais.

Conclusão

A conformação tardia dos CGR acompanha a própria trajetória da regionalização no estado 
do Rio de Janeiro, de início mais recente em comparação a outros estados, bem como o legado 
de políticas prévias de descentralização que enfatizaram a transferência de responsabilidades, 
funções e serviços para os municípios. Embora o Pacto pela Saúde seja uma política federal, 
o contexto mais particular do estado do Rio de Janeiro imprimiu características próprias 
à implementação das propostas e instrumentos referentes à regionalização. Iniciou-se, 
portanto, um novo processo decisório, com atores e estratégias específicos, que reformularam 
e direcionaram a política a partir da realidade estadual e regional. Vale destacar que foram 
identificadas, por meio do trabalho empírico, variações entre as regiões no funcionamento 
dos CGR. Essas variações estavam relacionadas às características próprias das regiões, como 
capacidade financeira e técnica, e aspectos socioculturais. 
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A presença de estruturas regionais e práticas de planejamento regional instituídas 
anteriormente à conformação dos CGR facilitaram a constituição e o funcionamento 
dessas instâncias regionais, sugerindo que a institucionalidade desenvolvida em cada 
região influenciou e definiu os resultados dessa política. Percebeu-se, no entanto, que 
não houve grande ênfase no desenvolvimento de práticas relativas ao planejamento 
regional, que incluíssem a elaboração de um diagnóstico, definição de prioridades, metas, 
responsabilidades e recursos necessários. A ausência de projetos mais autônomos das 
regiões reflete a própria trajetória da política de saúde no estado, em que prevaleceu 
um enfoque eminentemente municipalista, sem considerar a região como base para 
o planejamento. Ainda que seja necessário avançar em diversos aspectos, os CGR, em 
conformidade com o que foi apreendido das entrevistas, são compreendidos como 
estruturas promissoras no que diz respeito ao fortalecimento da regionalização.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

As malformações cardíacas são os defeitos congênitos mais frequentemente 
observados ao nascimento e representam um importante problema de saúde pública. 
São as malformações de maior impacto na morbimortalidade das crianças e nos custos 
com serviços de saúde (BOSI e cols., 2003). Elas representam a principal causa de morte 
entre as malformações congênitas (JENKINS e cols., 2007). Os defeitos cardíacos graves, 
que irão necessitar de cuidados intensivos e cirúrgicos mais complexos e apresentarão 
maior comorbidade no pós-operatório, perfazem 3 a 6 a cada 1.000 nativivos (HOFFMAN; 
KAPLAN, 2002; ACHARYA e cols., 2004; WINLAW, 2007). As malformações extracardíacas, 
como as abdominais e/ou associadas a síndromes genéticas, observadas em 7 a 50% dos 
casos de cardiopatia congênita (CC), trazem também um maior risco de comorbidade e 
mortalidade, tornando a cirurgia cardíaca mais arriscada (GRECH; GATT, 1999; MARINO; 
DIGILIO, 2000; BEGIĆ e cols., 2003; CLARK, 2004; MEBERG; HALS; THAULOW, 2007; 
GONZALEZ e cols., 2009). 

Além disso, esses pacientes podem necessitar de procedimento cirúrgico ou 
intensivo clínico independentemente da doença cardíaca (GRECH; GATT, 1999). 
Assim, alguns autores vêm discutindo a importância e o custo-benefício da triagem 
de crianças portadoras de CC à procura de anormalidades extracardíacas por meio 
de exames complementares como o ultrassom abdominal (MURUGASU e cols., 1990; 
GONZALES e cols., 2009), sendo que são quase inexistentes os estudos relacionados em 
nosso meio (JULLIAN; FARRÚ, 1986). O Serviço de Cardiologia do Hospital da Criança 
Santo Antônio (HCSA), Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre (CHSCPA), é 
um centro de referência no Estado do Rio Grande do Sul, tanto na avaliação como no 
tratamento de crianças com estes defeitos. As contribuições científicas da presente 
dissertação de mestrado referem-se à busca de uma melhor compreensão sobre a 
existência ou não de uma associação entre a frequência de malformações abdominais 
em pacientes com CC, comparando-se com as crianças sem essa anomalia. Desse 
modo, esta pesquisa contribui para a melhora do manejo das crianças com CC, 
permitindo um diagnóstico precoce de outras malformações além da cardíaca. Isto 
resultará em menos complicações e menor estadia no hospital, incluindo em unidade 
de tratamento intensivo. Finalmente, a otimização do diagnóstico redundará em 
diminuição dos gastos do nosso sistema de saúde.
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Introdução

As malformações congênitas são encontradas em 3 a 5% dos nascimentos (ROBINSON; 
LINDEN, 1993) e representam 30 a 50% dos óbitos pós-natais (HOEKELMAN; PLESS, 1988). A 
CC é a mais comum de todas as malformações, correspondendo a mais de 40% de todos os 
defeitos identificados ao nascimento (GRECH, 1999; CLARK, 2004; ACHARYA e cols., 2004). 
Os defeitos cardíacos congênitos severos, que irão necessitar de cuidados cardiológicos 
avançados, são encontrados em 3 a 4 a cada 1000 nascidos vivos (HOFFMAN; KAPLAN, 
2002; ACHARYA e cols., 2004). Eles representam uma importante causa de admissão e de 
mortalidade em pacientes atendidos em unidades pediátricas de tratamento intensivo 
(ROTHSTEIN; JOHNSON, 1982; KAPIL; BAGGA, 1993). Apesar da redução progressiva na sua 
mortalidade, as CC ainda são um problema de saúde pública mundial (EMMANOUILIDES e 
cols., 2000; TERAI e cols., 2002). Elas constituem a principal causa de óbito no primeiro ano 
de vida (GONG e cols., 2000; PEREIRA e cols., 2003), sendo que suas formas mais severas 
correspondem a 20% dos óbitos neonatais (ACHARYA e cols., 2004). 

Pacientes com alterações extracardíacas, incluindo abdominais, e/ou associadas a 
síndromes genéticas (7 a 50% dos casos) apresentam um risco maior de morbimortalidade, 
mesmo no momento da cirurgia cardíaca (GRECH; GATT, 1999; MARINO; DIGILIO, 2000; 
BEGIĆ e cols., 2003; CLARK, 2004; MEBERG e cols., 2007; GONZALEZ e cols., 2009). Estes 
indivíduos podem requerer também intervenção de natureza cirúrgica ou clínica 
independentemente do problema cardíaco (GRECH; GATT, 1999). Devido a isto, alguns 
autores vêm discutindo a importância e o custo-benefício da triagem de crianças 
portadoras de CC à procura de anormalidades extracardíacas através de exames 
complementares como o ultrassom (US) abdominal (GONZALEZ e cols., 2009), sendo 
que são quase inexistentes os estudos relacionados em nosso meio (na América do Sul) 
(JULLIAN; FARRÚ, 1986).

Objetivos

Verificar a frequência e os tipos de anormalidades abdominais detectadas pelo US em 
uma amostra de pacientes portadores de CC, comparando-os com aqueles observados 
em um grupo controle sem sinais clínicos ou evidência de malformação cardíaca. Verificar 
o custo-benefício para a solicitação de US abdominal aos pacientes com CC, a fim de 
otimizar o atendimento dos mesmos tanto na atenção básica como nos hospitais.

Metodologia

Em um estudo transversal com controle, os casos foram pacientes com CC admitidos 
pela primeira vez em uma unidade de cuidados intensivos pediátrica no sul do Brasil, e os 
controles, crianças sem CC submetidas ao US do abdome no mesmo hospital, logo após 
cada caso. Esse estudo constituiu-se de uma amostra consecutiva e prospectiva de 207 
pacientes portadores de CC, hospitalizados pela primeira vez na Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) Cardiológica do Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA). Essas crianças 
foram avaliadas quanto à presença de deleção 22q11 através do cariótipo de alta resolução 
por bandas GTG (550 bandas) e de técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH) para 
microdeleção 22q11. Dentro da sua avaliação clínica, estes pacientes foram também 
submetidos, entre outros exames, ao US abdominal. Da amostra inicial de 207 pacientes, 
em 165 o US abdominal bem como a avaliação citogenética, através do cariótipo e do 
FISH, puderam ser realizados com sucesso. 
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Assim, estes pacientes compuseram a nossa amostra de casos. Os indivíduos do grupo 
controle corresponderam, respectivamente, aos dois pacientes sem sinais clínicos ou 
evidência de malformação cardíaca submetidos ao exame de US abdominal logo a seguir a 
cada indivíduo com CC (casos) no Serviço de Radiologia do HCSA. Estes foram identificados 
através do sistema de informática, utilizado para agendamento e realização dos laudos dos 
exames, vigente no Hospital. Todos os pacientes com CC foram submetidos ao exame de 
US e aos estudos por cariótipo de bandas GTG e por hibridização in situ fluorescente para 
microdeleção 22q11.2. Calculamos o custo-benefício de uma triagem com US abdominal 
em crianças com CC. Os testes t-student, Mann-Whitney, qui-quadrado e exato de Fisher 
(considerando p< 0,05) foram usados para as análises estatísticas. O cálculo do tamanho 
amostral não foi realizado, mas a amostra englobou todos os pacientes pertencentes ao 
estudo de Rosa e cols. (2008) que preencheram os critérios de inclusão do estudo. 

Além disso, foi difícil utilizar outros estudos como referência para o tamanho amostral, 
pois os mesmos são usualmente retrospectivos e não avaliaram de forma padronizada 
todos os pacientes através do US abdominal, nem por meio do exame de cariótipo e 
de FISH. Recentemente, Gonzalez e cols. (2009) publicaram um trabalho avaliando 223 
pacientes de forma não padronizada e sem um grupo controle, porém, o presente estudo 
foi o primeiro a fazer esta análise de forma padrão. Foram registrados o tipo de cardiopatia 
congênita; aspecto sindrômico ou não (determinado com base nas dismorfias e nas 
demais alterações evidenciadas ao exame físico) (NEUHÄUSER; VOGL, 1980); presença de 
outra anormalidade extracardíaca (além daquela detectada no US abdominal); tempo de 
internação na UTI e ocorrência de óbito durante a internação nesta unidade.

 
Resultados esperados

 Entre os pacientes com CC, 54,2% eram do sexo masculino, com idades variando de um 
dia a 150 meses (mediana de oito meses). Já entre os controles, 55,5% eram masculinos 
e a idade oscilou entre 15 dias e 193 meses (mediana de 71 meses). Os pacientes com 
CC foram classificados, exclusivamente pelo exame físico, em portadores de síndrome 
clássica (21,3%), síndrome não definida (12,2%), CC associada a dismorfias (65,9%) e CC 
isolada (0,6%). Assim, 33,5% das crianças apresentavam aspecto sindrômico. O exame de 
US abdominal possibilitou a identificação de malformações clinicamente significantes 
em 12,2% dos casos e em 5,2% dos controles (p=0,009), com um poder de significância 
de 76,6%. Todos os pacientes com CC apresentavam alterações assintomáticas. A maioria 
das malformações com significado clínico foram as renais (10,4% nos casos e 4,9% nos 
controles) (p=0,034). 

Em relação às malformações com significado clínico identificadas pelo US abdominal, 
elas foram encontradas em 20% dos pacientes do grupo com CC e aspecto sindrômico 
e em 8,3% dos cardiopatas não sindrômicos, apresentando uma diferença estatística 
próxima da significância (p=0,055). Em contrapartida, alterações clinicamente 
significativas identificadas no US foram encontradas em 55% dos pacientes cardiopatas 
que apresentavam outras malformações maiores além das cardíacas e abdominais 
(p=0,003). Nas crianças com defeito de septo, 10 de 74 (13,5%) apresentavam alterações 
abdominais com significado clínico através do US. Quanto aos pacientes com CC cianótica, 
7 de 53 (13,2%) exibiram malformação abdominal com significado clínico pelo US. Dos 
pacientes com CC conotruncal, 5 de 39 (12,8%) demonstravam anormalidade significativa 
clinicamente detectada pelo US abdominal. Já entre os pacientes com CC complexa, 
em 7 de 52 (13,5%), identificaram-se malformações abdominais com significado clínico 
detectadas por esse exame. 
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Não houve diferença estatisticamente significativa entre cada grupo de pacientes 
com CC e o restante da amostra. Ocorreram cinco óbitos durante a internação entre os 
pacientes com CC. Destes, um apresentava malformação abdominal com significado 
clínico, detectada pelo US. A mediana de tempo de internação na UTI dos cardiopatas 
sem malformações abdominais foi de três dias (1-73), enquanto que, entre aqueles com 
anormalidades detectadas pelo US abdominal, foi de seis dias (1-95), com diferença 
estatisticamente significativa (teste de Mann-Whitney; p=0,041). No Brasil, o custo de 
um exame de US abdominal pelo Sistema Único de Saúde é de 21,44 dólares. Assim, a 
identificação de uma malformação significante clinicamente em um paciente com CC 
custa 175,81 dólares (observaram-se alterações abdominais com significado clínico em 
uma a cada 8,2 crianças).

 
Conclusão

Os pacientes com CC apresentam uma maior frequência de malformações 
abdominais, que podem ser detectadas pelo US abdominal, independentemente de 
apresentarem outras malformações extracardíacas ou síndromes. Além disso, neste 
estudo, as malformações abdominais mais frequentes foram as alterações renais, 
sendo encontradas em 10,4% dos casos. As alterações do trato urinário também foram 
as malformações abdominais mais prevalentes no estudo de Gonzalez e cols. (2009). 
As anormalidades do trato geniturinário foram encontradas em 12% dos pacientes 
com CC no estudo de Ferencz e cols. (1987) (malformações dos tratos alimentar e 
urinário apresentaram associação significante com CC), em 7,4% no de Stoll e cols. 
(1989), em 10% no de Eskedal e cols. (2004), em 15,1% no de Güçer e cols. (2005) e em 
15,2% nos nativivos e em 25,3% nos natimortos no trabalho de Amorim e cols. (2008). 
Por sua vez, no estudo de Kramer e cols. (1987), no qual 302 pacientes com CC foram 
submetidos a um urograma pós-angiográfico, foram encontradas malformações 
no trato urinário superior em 8,9% dessas crianças, apesar de somente um desses 
pacientes apresentar sintomas. 

No estudo de Murugasu e cols. (1990), foi realizado US do trato urinário em todos os 
pacientes cardiopatas, sendo encontradas 11,9% de malformações nesse sistema. Nenhum 
destes pacientes, contudo, apresentava sintomas do trato urinário, tal como observado 
em nosso estudo. Portanto, sugere-se ser válida a realização de US abdominal em todas 
as crianças com CC, na forma de triagem, mesmo naquelas que não apresentem sintomas 
abdominais, visto que o procedimento não é invasivo, possui uma boa sensibilidade e 
o seu valor é extremamente menor que os custos e as comorbidades das complicações 
decorrentes do diagnóstico tardio de malformações abdominais, como a doença renal 
terminal na infância.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A tuberculose (TB) é responsável por dois milhões de mortes anualmente. O Brasil é um 
país com alta incidência e prevalência de TB, e está entre os 22 países com 80% dos casos 
de TB no mundo. Na maioria dos indivíduos, a infecção pode permanecer latente por 
muito tempo podendo evoluir para a doença ativa em pelo menos 10% dos indivíduos, 
este risco em indivíduos coinfectados pelo HIV sobe para 50%. Os índices de mortalidade 
chamam a atenção e apontam para a necessidade de maiores cuidados e investimentos 
no sentido de controlar a doença. A Organização Mundial de Saúde criou estratégias de 
controle da TB para reduzir a mortalidade, morbidade e transmissão da doença. Em todo o 
mundo foi implantado um programa de monitoramento ao doente. No Brasil, o programa 
de controle PNCT (Programa Nacional de Controle da Tuberculose) é um conjunto ações 
integradas com participação do governo e comunidade que visa reduzir a morbidade, a 
mortalidade e atenuar o sofrimento humano causado pela doença. A principal ação de 
controle consiste na procura de casos novos e da terapia efetiva, de modo a reduzir os 
focos de infecção e consequente transmissão.

Desde a descoberta do microorganismo por microscópico em 1882, muitas técnicas 
vem sendo testadas, objetivando o aprimoramento das ferramentas diagnósticas. 
Contudo, existem limitações diagnósticas quanto à sensibilidade e agilidade, uma vez 
que a definição de um caso de TB na maioria das vezes depende da baciloscopia positiva, 
o exame direto do escarro, que só é aplicável ao doente com sintomas respiratórios. Por 
outro lado, os avanços tecnológicos favorecem o desenvolvimento de técnicas com maior 
agilidade e acuidade, que podem ser aplicados de forma a viabilizar com mais eficiência 
as tentativas de controle da doença. A proposta desenvolvida neste trabalho diz respeito 
à utilização de biomarcadores com alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico 
de tuberculose com viabilidade de utilização em campo. Os biomarcadores oferecem 
excelente praticidade em ensaios imunoenzimáticos contra Imunoglobulina A, presente 
em saliva que é uma amostra biológica de grande praticidade de coleta. O uso destes 
biomarcadores em testes com saliva de pacientes é de alta aplicabilidade ao sistema 
público de saúde por suas características de facilidade na utilização em campo, além da 
alta sensibilidade e especificidade.

Introdução

A tuberculose (TB) é uma doença bacteriana, infecto-contagiosa, causada pelo 
Mycobacterium tuberculosis, transmitida por via aerógena, quando o doente com TB de 
pulmão (em fase bacilífera) espirra ou tosse. É uma doença de alta incidência e se constitui 
um grave problema de saúde pública carente de medidas efetivas de controle, baseadas 
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na rapidez do diagnóstico e no tratamento eficaz. A duração do tratamento é prolongado, 
elevando os índices de desistência do tratamento logo ao desaparecerem os sintomas. 
Entre as estratégias de controle está o monitoramento ao paciente, durante o tratamento, 
para garantir o não abandono do tratamento e o uso correto dos medicamentos de 
forma a minimizar o surgimento de cepas resistentes aos fármacos. A sobrevivência 
deste microorganismo no pulmão e o seu desenvolvimento dependerá de sua virulência 
e da habilidade das células de defesa do hospedeiro. O M. tuberculosis desenvolve 
mecanismos que o permitem evadir da resposta imune, por vezes utilizando de proteínas 
antigênicas com importante papel na virulência, que não estão presentes na vacina BCG 
(Bacilo Calmette-Guérin). 

Os métodos atuais de diagnóstico não atendem às necessidades que um controle 
eficaz requer, suas limitações são devidas à representatividade amostral e ao tempo 
de realização do exame. O teste da tuberculina (PPD) é um teste preliminar e prático 
que avalia se houve contato prévio com o bacilo, porém não discrimina vacinados de 
infectados tornando necessária a realização de exames complementares. O fluido salivar 
vem sendo apresentado com excelente potencial tanto para o diagnóstico de doenças 
infecciosas quanto para o monitoramento da evolução do tratamento com capacidade 
de representar o real estado do organismo com a vantagem da coleta não invasiva. Phage 
display é uma técnica eficiente para identificar peptídeos ligantes com diversas finalidades, 
entre elas o mapeamento de epítopos reconhecidos por anticorpos. 

Objetivos

O objetivo deste trabalho foi selecionar e caracterizar peptídeos miméticos de 
antígenos de Mycobacterium tuberculosis por phage display; e avaliar sua aplicação em 
processos nanobiotecnológicos para detecção de anticorpos associados à tuberculose.

Metodologia

As amostras de salivas foram obtidas de indivíduos, maiores de 18 anos, saudáveis e 
com diagnóstico de tuberculose, mediante autorização dos mesmos e assinatura do TCLE. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
Uberlândia. A seleção foi realizada utilizando uma biblioteca comercial de peptídeos de 
12 aminoácidos randômicos fusionados no capsídeo de fagos. Para a seleção de ligantes 
às imunoglobulinas A (IgA) presentes em saliva, foi realizado um panning de três ciclos a 
partir de IgA de indivíduos saudáveis e doentes com subtrações negativas com proteínas 
de Mycobacterium sp e eluição competitiva com proteínas de M. tuberculosis. Os fagos 
selecionados foram amplificados e aleatoriamente coletados para extração de DNA 
e sequenciamento. As sequências foram analisadas por programas de bioinformática 
e analisadas quanto à similaridade e alinhamento tridimensional com proteínas de 
antigenicidade conhecidas depositadas em bancos de dados. Os fagos com sequencias 
de maior interesse foram amplificados em larga escala para avaliar sua imunoreatividade 
contra IgA de saliva. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo programa 
GraphPad Prism para Windows

Resultados

As amostras foram subdivididas em quatro grupos de acordo com o diagnóstico 
Positivos para TB com e sem tratamento, Saudáveis sem sintomas de TB reativos ou não 
ao teste tuberculínico – PPD. Para a seleção foram utilizados IgA purificadas de saliva 
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de indivíduos bem caracterizados como positivos para TB e negativos não reativos ao 
PPD. A especificidade dos clones selecionados foi assegurada pela estratégia de seleção 
que considerou ligantes não específicos para subtrações negativas bem como a seleção 
positiva com a eluição proteica com extrato de proteínas de interesse. A reatividade 
imunoenzimática dos clones frente a anticorpos presentes em saliva e a análise da 
similaridade e alinhamento com proteínas de M. tuberculosis depositadas em banco 
de dados apresentou cinco peptídeos miméticos a proteínas de conhecida virulência 
e antigenicidade com importante valor analítico. Os peptídeos quando analisados em 
testes ELISA com salivas individuais mostraram diferença significativa entre os positivos 
e negativos, além de se mostrarem potencialmente capazes de discriminar os quatro 
grupos de indivíduos, e com precisão diferenciar imunizados de infectados não doentes, 
e ainda distinguir doença ativa de latente, com sensibilidade de 100% e especificidade 
maior que 69%. Os dados foram analisados comparando os indivíduos positivos frente ao 
tempo de tratamento, a curva de regressão apresentou tendência de declínio sugerindo 
uma possível utilização destes biomarcadores para avaliar a resposta ao tratamento.

Conclusões 

Cinco mimetopos foram selecionados por phage display com alta reatividade à IgA da 
saliva de pacientes com TB, mimetizando provavelmente proteínas do M. tuberculosis de 
considerável virulência. Estes clones foram utilizados diretamente como reagentes em 
ensaios ELISA com sensibilidade de 100% e especificidades acima de 69%, indicando 
sua utilização potencial como biomarcadores de TB ativa. Este é o primeiro trabalho que 
identifica potenciais biomarcadores para o diagnóstico na saliva de pacientes com TB, e 
conseguem distinguir com sucesso a TB ativa da infecção latente, além da possibilidade de 
seu uso no monitoramento do tratamento. Estes biomarcadores poderão ser otimizados 
em diferentes plataformas diagnósticas para testes rápidos no screening de pacientes 
com tuberculose.

Outras informações sobre este trabalho estão preservadas por sigilo devido ao 
registro de patente.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O aumento significativo de mortes causadas por infecções hospitalares no Brasil 
leva a crescente necessidade de descoberta e formulação de novos compostos com 
atividade antimicrobiana. Atualmente, 95% das moléculas com potencial terapêutico 
apresentam propriedades cinéticas e biofarmacêuticas pobres, apresentando 
dificuldades relacionadas à baixa solubilidade, difusividade, meia-vida no sistema 
circulatório, controle de liberação e imunogenicidade. Os fármacos, em geral, produzem 
efeitos por reagirem com outras moléculas e, dessa forma, podem causar efeitos em 
diversos níveis da organização biológica. Neste sentido os peptídeos tem se mostrado 
como uma excelente estratégia para o desenvolvimento de fármacos biocidas devido a 
sua alta e múltipla atividade antimicrobiana. 

Entretanto, a instabilidade destes peptídeos ao entrar em contato com o metabolismo 
humano, torna-os inviáveis para aplicações diretas ao organismo. Por outro lado, o 
desenvolvimento de nanoformulações capazes de manter a estabilidade destes compostos 
e realizar a liberação sustentada torna-se uma ferramenta útil para o desenvolvimento de 
produtos biotecnológicos eficazes. Espera-se também diminuir a dose utilizada, reduzindo 
o risco de superdosagem e necessidade de múltiplas administrações, mantendo o método 
terapêutico por tempo prolongado, diminuindo a chance de resistência microbiana por 
interrupção do tratamento. Ensaios biológicos visam avaliar e comparar a atividade de 
futuros fármacos, sendo definidos pela estimativa da concentração, da potencia e da 
resposta biológica produzida pelo fármaco de interesse. A produção de nanoestruturas 
carreadoras de fármacos possui capacidade de transportar moléculas bioativas, de forma 
especifica, a órgãos e tecidos alvo, possibilitando maior especificidade, baixa toxicidade, 
alta absorção e potencial terapêutico permitindo, assim, o desenvolvimento de fármacos 
e produtos biotecnológicos inovadores no mercado farmacêutico.

Introdução

A definição e classificação de infecções que evoluem a quadros de sepse, sepse 
grave e choque séptico relacionam-se diretamente à Síndrome da Resposta Inflamatória 
Sistêmica (SIRS). Quando relacionada à sepse o desencadeamento de SIRS pode evoluir 
apresentando quadros de disfunções orgânicas secundárias, passando a ser definida como 
sepse grave e, posteriormente a choque séptico onde há instabilidade cardiovascular, 
requerendo vasopressores, tornando a sepse apresenta-se como uma infecção de grande 
incidência e de difícil tratamento (AMERICAN ..., 1992 ). Nos Estados Unidos de 20 a 80% 
dos casos de sepse em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) levam a óbito. Na América 
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Latina estima-se que seja de 27%, sendo que 23% levam a óbito (SILVA; BITTENCOURT, 
2004; CARVALHO et al., 2010). Dentre as bactérias isoladas, Pseudomonas aeruginosa 
podem ser relacionadas em 26,4% dos casos, Staphylococcus aureus em 31,2% dos casos, 
Escherichia coli em 15,5% e Klebsiella sp. em 8,59% (SALES JÚNIOR et al., 2006; CARVALHO 
et al., 2010). No intuito de se produzir fármacos e produtos biotecnológicos efetivos contra 
micro-organismos patogênicos, a purificação de peptídeos antimicrobianos (PAMs), 
moléculas que desempenham papel fundamental no sistema de alguns organismos 
contra patógenos, estas moléculas se tornaram uma ferramenta útil, possibilitando o uso 
de centenas destes PAMs isolados no desenvolvimento de novos fármacos, a clavanina 
A apresenta características catiônicas e anfipáticas muito comuns a PAMs além da 
atividade imunomodulatória, no entanto sua baixa estabilidade do sistema circulatório 
não permite a observação de uma atividade significativa em casos de sepse (LEE; CHO; 
LEHRER, 1997; KINDRACHUK; NIJNIK; HANCOCK, 2010). Neste sentido o uso de sistemas 
poliméricos para nanoestruturação de antibióticos permite a proteção da molécula em 
relação ao organismo do hospedeiro, aumentando a especificidade com a membrana 
bacteriana, mantendo uma liberação controlada e evitando os mecanismos de resistência 
apresentados por microrganismos.

Objetivos

Este trabalho teve como objetivo principal a nanoestruturação do peptídeo 
antimicrobiano clavanina A e a avaliação comparativa entre a atividade do peptídeo livre e 
nanoformulado quanto a sua atividade antibacteriana in vitro e em modelos septicêmicos 
in vivo. Objetivou-se, ainda, análise morfológica, avaliação de eficiência de encapsulação 
e liberação sustentada do peptídeo nanoestruturado.

Metodologia 

As nanopartículas foram preparadas a partir de emulsificação óleo/água, utilizando-se 
solução de acetona 95% e etanol 5% para solubilização dos componentes. Em seguida, 
foram adicionados 2,5ml de água ultrapura autoclavada. A amostra foi incubada a 4ºC 
por 12h e centrifugada a 13.400g por 30 min, sendo o sobrenadante coletado. Para 
retirada do solvente, utilizou-se sistema de rotavaporação em equipamento Buchi® RIII, 
a pressão constante, por 10 minutos a 37ºC. Para análise morfológica, foram avaliadas a 
altura (nm) e o diâmetro (mm) das partículas por microscopia de força atômica. O efeito 
das nanoestruturas em valores de diâmetro hidrodinâmico de LUVs foi avaliado por 
espectroscopia de espalhamento de luz dinâmico (DLS). As análises in vitro foram realizadas 
contra as bactérias Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e 
Klebsiella pneumoniae. As amostras foram preparadas, sendo elas: o peptídeo (clavanina 
A); as nanopartículas sem o peptídeo; as nanopartículas com o peptídeo; o controle 
positivo, cloranfenicol (40mg.ml-1) e o controle negativo, H2O destilada. A avaliação in vitro 
da atividade antibacteriana dos peptídeos nanoestruturados foi realizada de acordo com 
(Ge et al., 2004). O teste hemolítico foi realizado com o triton X-100 0,1% como controle 
positivo e PBS 0,01M como controle negativo de acordo com Dresch e colaboradores 
(2005). A eficiência de encapsulação do peptídeo na vesícula foi avaliada pela diferença 
entre a quantidade total do peptídeo usada para preparar os sistemas de liberação 
sustentada e o peptídeo livre encontrado após a encapsulação. Após a encapsulação do 
peptídeo, a amostra foi aplicada em filtro Amicon® 10 kDa e centrifugado a 4.400g por 
15 min. O precipitado foi coletado, filtrado e injetado em coluna de cromatografia de 
fase-reversa (HPLC) Phenomenex® C-18. Para as análises de liberação sustentada in vitro, 
1ml da amostra foi aliquotada em microtubos e incubada a 37ºC. Durante 48h, as leituras 
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foram feitas de 12 em 12 h. As amostras foram coletadas e aplicadas a tubos Amicon® 
10 kDa e centrifugadas a 4.400g por 15 min. O precipitado de cada amostra foi coletado 
e aplicado a cromatografia de fase-reversa em coluna de HPLC Phenomenex® C-18. Os 
ensaios in vivo foram realizados por indução de sepse intraperitoneal segundo Moreno 
et al. (2006). A contagem diferencial foi realizada em lâminas do esfregaço de células do 
exudato coradas e examinadas por microscopia, diferenciando-se neutrófilos, eosinófilos, 
basófilos e mononucleares. A avaliação do potencial imunomodulatório dos peptídeos 
nanoformulados na resposta imune inata utilizou uma linhagem celular de monócitos 
RAW 264.7 derivadas de tumores induzidos em camundongos machos BALB/c, infectados 
com o vírus da leucemia murina de Abelson, segundo Silva et al. (2012).

Resultados

Após a nanoestruturação da clavanina A, foi observada por MFA uma distribuição 
gaussiana unimodal de altura (entre 69 e 260nm), sendo majoritárias aquelas com 120 
nm, por espectroscopia de espalhamento de luz dinâmico ou dinamic light scattering 
(DLS) foram observadas estruturas com 372nm, índice de polidispersividade (PDI) de 
0,123 e potencial zeta de -7,16mV. As análises in vitro, das nanopartículas contendo 12mg 
do peptídeo apresentaram 91% de atividade antimicrobiana contra as cepas de S. aureus, 
o peptídeo livre e as nanopartículas sem o peptídeo não apresentaram ação antibiótica. 
As análises contra K. pneumoniae apresentaram 20% de inibição utilizando o peptídeo 
nanoestruturado e 13 % utilizando a nanopartícula sem o peptídeo, o peptídeo livre 
não apresentou atividade. Os experimentos contra E. coli não apresentou inibição para 
nenhum dos tratamentos testados. Os experimentos contra P. aeruginosa apresentaram 
inibição do crescimento bacteriano de 39,8% utilizando o peptídeo associado à 
nanopartícula contra 7,33% para a nanopartícula sem o peptídeo, o peptídeo livre não 
apresentou atividade. Não foi observado índice de hemólise para nenhuma das amostras 
testadas. Foi observada eficiência de encapsulação de 98%, sendo liberados, a partir da 
12ª hora, 3,5µg do peptídeo encapsulado. 

As análises in vivo apresentaram, ao fim do sétimo dia, 100% de sobrevida dos animais 
induzidos a sepse subletal tratados com as nanopartículas com o peptídeo (2µg), 20% 
para as concentrações 12 e 4µg, e 80% para os animais tratados com a nanoestrutura. 
Não foi observada sobrevida para o grupo tratado com o peptídeo livre (12µg). Para 
sepse letal, os animais tratados com as nanopartículas associadas ao peptídeo (12mg) 
apresentaram 40% de sobrevida, o grupo tratado com as nanoestruturas apresentou 
20% de sobrevida. Não foi observada sobrevida para o grupo tratado com o peptídeo 
livre (12µg). Para os animais tratados com as nanopartículas associadas ao peptídeo 
(2µg), a taxa de sobrevida foi de 80% até o segundo dia e de 60% do segundo ao sexto 
dia. O tratamento com os peptídeos nanoestruturados modificou o padrão de secreção 
de IL-10 e aumentou a secreção de citocinas pelas células RAW 264.7, o peptídeo 
nanoestruturado apresentou uma menor liberação desta citocina, se comparado com o 
peptídeo livre. Somente a nanoestrutura alterou significativamente a secreção de IL-12 
pelas células RAW 264.7 apresentando ±180 ρg.mL-1. As células tratadas com clavanina 
nanoestruturada apresentaram níveis estimulatórios semelhantes àquelas secretadas 
pelas células tratadas com LL-37 (±40 ρg.mL–1). A dosagem de TNF-α apresentou um 
padrão de secreção de citocinas similar ao observado para (IL-12). Alem disto, foi 
observada diminuição do processo inflamatório induzido por carragenina, para as 
concentrações 2, 4 e 12µg o peptídeo livre foi observado, respectivamente, 77, 80 e 
58% de inibição, o peptídeo encapsulado apresentou 51, 83 e 41%,respectivamente, as 
nanopartículas sem o peptídeo apresentaram 82, 80 e 84%, respectivamente.
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Conclusão

Os resultados apresentados permitem observar a importância do uso de recursos 
inovadores no desenvolvimento de fármacos, a nanoestruturação de moléculas 
bioativas como a clavanina A permite o uso deste peptídeo como uma nova fonte de 
produtos biotecnológicos contra a sepse polimicrobiana. As análises das características 
morfológicas possibilita observar a baixa variação do tamanho entre as nanopartículas 
e baixa tendência a se aglomerar, permitindo o uso destas nanopartículas por via 
endovenosa, a qual permite rápida absorção, metabolização e distribuição do fármaco. 
A nanoestruturação do peptídeo antimicrobiano e imunomodulatório clavanina A 
possibilitou a observação do aumento da atividade in vitro e tornou sua atividade in 
vivo mais eficaz quando observada nos animais induzidos a sepse polimicrobiana. Desta 
forma, apesar da dificuldade no tratamento de casos de sepse, a nanoestruturação da 
clavanina A possibilitou não só o aumento da sobrevida dos animais infectados, como 
também a modulação do sistema imune impedindo a superexpressão de moléculas e a 
possível atividade endotóxica, muito comum em casos de sepse, demonstrando o grande 
potencial terapêutico e biotecnológico destas estruturas.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O projeto da Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) busca a formação 
de profissionais capacitados para atuar na atenção básica, no cuidado integral à saúde 
das pessoas, das famílias, de comunidades e na gestão do trabalho e sua organização, 
com enfoque multiprofissional, fortalecendo o desenvolvimento do trabalho em equipe 
de maneira interdisciplinar, objetivando a melhoria da saúde e qualidade de vida 
(CARVALHO; LIMA; BADURY, 2006). Para a consolidação da proposta da RMSF, uma vez 
que ela forma os profissionais no ambiente de trabalho real, torna–se imprescindível a 
participação do trabalhador de saúde, já atuante no serviço, na inserção do residente 
na Unidade de Saúde da Família (USF), para a prática multiprofissional, efetividade 
do seu processo de formação e consequente consolidação e alcance dos objetivos da 
RMSF. A participação dos trabalhadores do serviço na pesquisa e produção de serviços 
integrados ao ensino é destaque do projeto político pedagógico de estruturação das 
RMSF (BRASIL, 2008). A característica de ensino para o serviço constitui eixo norteador 
do programa conforme proposto pelo Ministério da Saúde quando dispõe sobre a 
RMSF (BRASIL, 2006). À medida que os residentes vivenciam os problemas do cotidiano, 
aproximam-se da denominada aprendizagem significativa, a qual constitui a base da 
Educação Permanente em Saúde (EPS). É neste tipo de aprendizagem que ocorre a 
produção de sentidos, uma vez que utiliza o dia-a-dia do trabalhador como cenário de 
reflexão para a transformação das práticas, que acontece quando o indivíduo se sente 
motivado a aprimorar seus conhecimentos considerando os conhecimentos prévios do 
trabalhador e o contexto local (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2005b).

Assim, a RMSF é uma forma de operar o proposto na Política de EPS para a formação 
inacabada dos profissionais de saúde. O projeto político-pedagógico da RMSF coloca o 
Sistema Único de Saúde (SUS) como interlocutor na formação dos trabalhadores para 
que as práticas sejam condizentes com os princípios do sistema. A residência favorece 
a qualificação dos profissionais para a implementação da atenção à saúde da família e 
contribui para a efetivação do SUS no cotidiano do serviço de saúde no momento em que 
ela é desenvolvida. O residente experiencia a prática do serviço de saúde e o trabalhador 
apreende um novo olhar sobre o seu trabalho. Diante deste contexto e da inquietação 
gerada durante a experiência da autora do estudo como um dos sujeitos participantes da 
implantação do projeto da residência, que vivenciou a participação do trabalhador como 
elemento fundamental no processo de formação do residente, as questões que emergem 
são: Qual é a percepção dos trabalhadores de saúde acerca da RMSF? Qual o significado 
da atuação dos residentes na USF para eles? Como eles se sentem em relação ao processo 
de formação dos residentes?

Menção Honrosa



Ministério da Saúde

58

Prêmio de Incentivo à Ciência e Tecnologia para o SUS – 2012

Introdução

A formação dos trabalhadores, bem como a prática real do mundo do trabalho, 
são fortemente influenciadas pelos modos hegemônicos de pensar e fazer saúde dos 
profissionais. As vivências, concepções, ideias sobre saúde, histórias de vida, valores, 
princípios políticos e culturais, dentre outros, vão moldando indivíduos que exercem o 
cuidado em saúde de diferentes modos. Assim, se estabelece uma disputa entre o ideário 
do sistema e a prática cotidiana dos profissionais de saúde. É uma disputa societária a 
que o SUS tem perdido cotidianamente (FEUERWERKER, 2012). O atual cenário da relação 
ensino–serviço também é atravessado por este processo de disputa, o qual desencadeia 
uma gama de fatores que se expressam na dificuldade da articulação entre academia e 
serviço de saúde. Segundo Feuerwerker (2012), para que o SUS ganhe a disputa referida 
anteriormente, não são suficientes capacitações que reformem o pensamento do 
trabalhador, mas sim que trabalhadores da saúde se sintam protagonistas dos processos 
de mudanças, mais críticos, reflexivos, problematizadores do cotidiano, participando da 
produção de novas alternativas para se fazer saúde. 

Apesar dos avanços direcionados para o fortalecimento das diretrizes do SUS, a 
formação dos trabalhadores de saúde constitui-se em um dos principais desafios para 
a efetivação deste sistema universal (ALMEIDA et al., 2007). Nesse sentido, foram criadas 
parcerias entre Ministério da Saúde, Secretarias Municipais de Saúde e Instituições de 
Ensino, para a implementação da RMSF. Em 2005 surge a proposta da RMSF no município 
de Londrina pela Universidade Estadual de Londrina em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde, com o objetivo de colaborar com a implementação e consolidação 
da Estratégia Saúde da Família (ESF) no município. E para que a RMSF alcance os objetivos 
propostos é fundamental a participação dos trabalhadores que atuam no cotidiano dos 
serviços de saúde (CARVALHO; LIMA; BADURY, 2006). 

Objetivos

O objetivo geral do estudo foi: revelar a percepção dos trabalhadores das Unidades 
de Saúde sobre a Residência Multiprofissional em Saúde da Família e sobre a atuação 
destes profissionais na formação dos residentes. Para os objetivos específicos foram 
estabelecido: 1. Analisar a visão do trabalhador sobre o processo de inserção da RMSF 
nas USF; 2. Analisar o significado da RMSF para esses sujeitos; 3. Identificar as ações 
desenvolvidas pelos residentes no trabalho cotidiano das equipes das USF; 4. Identificar 
como o trabalhador de saúde percebe a participação do profissional atuante na USF na 
formação dos residentes.

Metodologia

Este trabalho faz parte da dissertação de mestrado da autora. O estudo utilizou 
abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório que favoreceu a 
exploração sobre as percepções dos profissionais de saúde acerca da RMSF. O estudo 
foi realizado em cinco USF contempladas com a inserção da RMSF-UEL, localizadas no 
município de Londrina. Definiu-se como critério de inclusão das unidades de estudo, 
a atuação de residentes na mesma USF desde a primeira turma (2007/2008), uma vez 
que um dos critérios para a seleção do local a ser estudado foi a convivência entre 
trabalhadores do serviço e residentes. Foram entrevistados até seis trabalhadores em 
cada USF nas categorias profissionais que atuam na ESF: médico; enfermeiro; auxiliar 
de enfermagem; agente comunitário da saúde (ACS); dentista; auxiliar de consultório 
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dentário ou técnico em higiene dental, totalizando 25 sujeitos entrevistados. Como 
instrumento de levantamento de dados, optou-se pela entrevista semiestruturada 
conduzida a partir de um roteiro. 

As entrevistas foram realizadas entre janeiro e março de 2011 por esta pesquisadora 
mediante agendamento realizado por contato telefônico com as coordenadoras das USF. 
Como instrumentos de registro, foram utilizados o gravador digital e o caderno de campo. 
Os discursos gravados foram transcritos na íntegra pela própria pesquisadora. Após as 
leituras, retiraram-se possíveis vícios de linguagem e realizou-se a correção ortográfica 
para a proteção dos participantes. Os dados foram utilizados para a produção dos 
resultados, e as gravações destruídas após sua transcrição. Para a análise das entrevistas 
foi utilizada a proposta de Martins e Bicudo (2005), a qual pode ser melhor compreendida 
caracterizando duas fases. A primeira fase corresponde à análise individual ou ideográfica. 
Nesta, foram realizadas leituras dos discursos dos entrevistados, para que o pesquisador 
se apropriasse dos conteúdos. Após leituras exaustivas, discriminaram-se palavras 
e/ou frases que possuíssem algum sentido na perspectiva do fenômeno estudado, 
caracterizando-se, desta forma, as unidades de significado. Depois de identificadas, as 
unidades de significado foram interpretadas em uma linguagem de fácil compreensão 
para melhor explicitar o sentido transmitido, e feitas convergências dessas unidades 
dentro do discurso de cada entrevistado. Na segunda fase, realizou-se a articulação dos 
diversos casos individuais com o geral, caracterizando a análise geral. Assim, após nova 
leitura das entrevistas, foram feitas a aproximação e as convergências e divergências das 
unidades de significado dos discursos individuais, o que possibilitou a construção de 
categorias que estruturassem o fenômeno estudado. Os princípios éticos que norteiam 
esta pesquisa foram contemplados na resolução 196/96, que regulamenta a pesquisa 
envolvendo seres humanos.

Resultados esperados

Da análise das entrevistas emergiram três categorias: concepções e contribuições 
da RMSF para mudança do processo de trabalho do trabalhador de saúde da USF; 
dificuldades percebidas no processo de inserção da RMSF nas USF e participação do 
trabalhador de saúde no processo de formação do residente. Os discursos revelaram 
que para o trabalhador de saúde a RMSF significou fortalecimento das ações pautadas 
na integralidade, realização do trabalho em equipe multiprofissional, potencialização da 
escuta qualificada, vínculo, prevenção, com integração da teoria e a prática. A residência 
representou uma perspectiva de inclusão de diversas categorias profissionais que não 
atuavam nas USF anteriormente, como psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, 
assistente social, farmacêutico, o que resultou no aumento da capacidade da equipe de 
resolver e enfrentar os problemas de saúde da população. A vivência dos trabalhadores 
com os residentes desencadeou a percepção do projeto da RMSF como uma contribuição 
que transcende o processo de formação do estudante, pois também representou 
movimento de mudanças das práticas do trabalhador de saúde de acordo com os ideários 
do SUS, contribuindo para a continuidade da formação do profissional da unidade 
devido à atuação conjunta com o residente, mediada pela troca de conhecimento entre 
estes sujeitos. De modo geral, na descrição das atividades realizadas pelos residentes 
percebidas pelos trabalhadores, ressaltou-se maior quantidade de atividades atribuídas 
ao residente de enfermagem quando comparada as demais categorias profissionais e 
destacou-se o acompanhamento de grupos voltados para as ações programáticas. Apesar 
do significado da residência para os trabalhadores, houve dificuldades no processo de 
inserção dos residentes nas unidades. 
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Os entrevistados destacaram dentre os percalços sentidos, as formas de inserção 
dos residentes nas USF, que aconteceu mediante a saída de profissionais do serviço já 
atuantes nas equipes para dar lugar aos alunos, e a indefinição do papel dos residentes 
das demais categorias profissionais que não atuavam na unidade anteriormente. Dentre 
outras dificuldades referidas pelos entrevistados, ressaltou-se o fato de o residente 
assumir a responsabilidade pelas atividades assistenciais e gerenciais da unidade como 
um profissional efetivo da instituição de saúde, o que gerou atividades na rotina diária 
desses alunos para além das que deveriam ser realizadas enquanto especializandos. 
Ficou evidente na fala dos participantes, a importância da participação dos trabalhadores 
na formação do residente, constituindo-se em um dos atores do curso com maior 
envolvimento nas atividades cotidianas dos alunos, principalmente por sua experiência 
e vivência prática no cotidiano do processo de trabalho de uma unidade. A participação 
do trabalhador de saúde contribui para a tomada de decisão do residente frente às várias 
situações de saúde que exigem condutas do profissional responsável pelo cuidado.

Conclusão

A residência foi inovadora por inserir no serviço de saúde as categorias profissionais que 
não atuavam na unidade anteriormente, e isto contribuiu para evidenciar a insuficiência 
da equipe mínima da ESF e a importância da equipe multiprofissional composta por várias 
áreas de atuação profissional. Segundo os entrevistados, a participação da comunidade 
no processo de formação do residente foi incipiente. A relação do residente com o usuário 
expressou-se na realização do cuidado no âmbito individual/coletivo e na presença 
destes nos conselhos locais. Entretanto, a mobilização popular para o compartilhamento 
dos objetivos e ações da RMSF não apareceu nas falas. Esta situação dificulta o alcance de 
mudanças que se pretende com a residência. É importante que a universidade amplie os 
espaços para a participação popular, não somente enquanto usuários, mas como cidadãos 
(FEUERWERKER; SENA, 2002). 

Esta pesquisa evidencia a necessidade da parceria entre ensino, serviço e comunidade 
para que a proposta da residência se confirme como uma das possíveis estratégias de 
mudanças na formação. Estas não podem ser alcançadas isoladamente. Tal parceria 
possibilita a organização de um terreno favorável ao aumento da governabilidade dos 
processos de mudança e permite a visualização de limitações no modo tradicional de se 
enfrentar os problemas. A RMSF revela-se como projeto de formação dos profissionais 
de saúde, que amplia a possibilidade de qualificação dos profissionais, uma vez que 
potencializa a prática da EPS, já sinalizadas por diferentes autores como um dos pontos 
mais frágeis para a implementação da atenção à saúde da família. Assim, enfatiza-se a 
necessidade de realizar outros estudos sobre esta temática, como a percepção que os 
tutores do serviço, preceptores e a própria comunidade das USF contempladas com o 
curso têm sobre a residência, uma vez que também são atores envolvidos com a proposta.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Atualmente, ainda existe um grande número de indivíduos edentados no Brasil e no mundo, 
e essa condição afeta consideravelmente o padrão de saúde oral e geral desses indivíduos. Além 
disso, estudos têm demonstrado que o edentulismo acomete mais ostensivamente aqueles 
indivíduos com piores condições socio-econômicas, sendo a renda fortemente associada 
com essa condição (U.S. DEPARTMENT ..., 2000; PETERSEN et al., 2005). Assim, o aspecto 
epidemiológico demonstra a necessidade da utilização de métodos com boa relação custo-
efetividade para o controle da alta demanda pelo tratamento protético. Sabe-se que o custo 
em tempo e recursos é considerado um aspecto fundamental na indicação de tratamentos 
em saúde, e que dados econômicos relativos a diferentes técnicas de confecção de próteses 
totais podem orientar clínicos e gestores quanto à adoção de um método simplificado ou 
convencional (DELLA VECCHIA, 2011). É dedutível que protocolos simplificados permitiriam 
um maior número de procedimentos com o mesmo recurso disponível, dessa forma, ao invés 
de apresentar custo restritivo, técnicas e materiais alternativos poderiam resultar na provisão 
de tratamento com próteses para todos os níveis da população, especialmente para os estratos 
socioeconômicos menos favorecidos (OWEN; LOCKER, 2003). 

Técnicas simplificadas de confecção de próteses totais convencionais têm se mostrado 
menos custosas (DELLA VECCHIA, 2011), sem no entanto trazer prejuízos devido à 
economia de recursos (KAWAI et al., 2010), portanto, esse tipo de economia em saúde 
pode garantir o uso racional dos recursos públicos investidos na área, promovendo 
melhor distribuição dos recursos disponíveis a fim de evitar o desperdício e má alocação 
dos mesmos para aumentar o acesso da população aos serviços de saúde mantendo 
sua qualidade (DEL NERO, 1995; IUNES, 1995). A qualidade do tratamento odontológico 
está relacionada ao objetivo principal de preservar e/ou restabelecer a função oral, 
especialmente a mastigação (PRADO et al., 2006; IKEBE et al., 2007; MENDONÇA et al., 
2009; DE LUCENA et al., 2011), que é considerada uma das funções mais importantes do 
sistema estomatognático (SANTOS et al., 2006; BORGES, 2007; GOIATO et al., 2008). Assim, 
devido à relevância dos parâmetros relacionados à mastigação, é de grande importância 
que eles não sofram influências deletérias de métodos simplificados para a confecção 
de próteses totais, e, além disso, a literatura aponta a necessidade de mais evidências 
científicas em relação a essa variável nesse contexto. 

Introdução

O edentulismo total é um problema importante de saúde pública, principalmente 
entre os idosos (FELTON, 2009; COOPER, 2009). Os métodos tradicionais para confecção 
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de próteses totais, que têm sido aceitos e ensinados pela maioria das faculdades, exigem 
uma ampla sequência de procedimentos clínicos e laboratoriais (RAHN; HEARTWELL, 
1993; ZARB et al., 2006), entretanto, existem questionamentos sobre a real necessidade de 
algumas destas etapas. Assim, é necessário o estabelecimento de protocolos mínimos que 
estejam em conformidade com princípios protéticos e biofuncionais, para a obtenção de 
próteses capazes de restabelecer efetivamente a função mastigatória, estética e qualidade 
de vida, por meio de tecnologias apropriadas, baseadas em materiais e métodos de baixo 
custo e boa efetividade, com adequado controle de qualidade (OWEN, 2004). 

Estudos que avaliaram métodos simplificados para a confecção de próteses totais 
e comparam aos métodos tradicionais, não encontraram superioridade dos métodos 
tradicionais ou mais complexos em relação à satisfação dos pacientes (KAWAI et al., 2005; 
HEYDECKE et al., 2008) e à qualidade das próteses (KAWAI et al., 2005), no entanto, uma 
limitação importante é a ausência de estudos avaliando a função mastigatória nesse 
contexto. Sabendo-se que é de grande importância que os parâmetros relacionados à 
mastigação não sofram influências deletérias de métodos simplificados para a confecção 
de próteses totais, ainda que próteses totais removíveis adequadas não devolvam aos 
indivíduos uma mastigação satisfatória quando comparados a pessoas com dentição 
natural, é importante determinar se protocolos com número mínimo de sessões podem 
reabilitar a função mastigatória dos pacientes desdentados totais de maneira similar aos 
padrões academicamente aceitos.

Objetivos

O objetivo desde trabalho foi comparar um método simplificado de confecção de 
próteses totais a outro convencional, por meio de um ensaio clínico controlado aleatorizado, 
tendo como variáveis de desfecho: 1. avaliação da performance mastigatória (PM) por meio 
de um método colorimétrico, utilizando uma “biocápsula” como simulador de alimento 
teste; 2. avaliação da habilidade mastigatória (HM) dos participantes, por meio da aplicação 
de questionário (Questionário HM) e escala visual analógica (EVA). As avaliações foram 
analisadas comparativamente a indivíduos com dentição natural completa.

Metodologia

O estudo foi formado por pacientes desdentados totais solicitando tratamento com 
próteses totais duplas. Os critérios de inclusão utilizados para os participantes foram: 45 
anos de idade ou mais; edentulismo completo há pelo menos um ano; desejar receber 
um par de próteses totais convencionais novas; boa receptividade; boa compreensão 
de português falado. Excluímos pacientes que apresentassem desordens do sistema 
estomatognático, alterações patológicas dos rebordos alveolares ou doenças sistêmicas 
debilitantes. Os participantes dentados (Grupo DN) foram incluídos no estudo de acordo 
com os critérios de inclusão: 45 anos de idade ou mais, dentição natural completa, com 
presença de pelo menos até os segundos molares; sem tratamento ortodôntico prévio; 
sem uso de medicamentos que interferiram na atividade muscular; boa compreensão 
do português. Critérios de exclusão foram: presença de sinais ou sintomas de disfunção 
temporomandibular; oclusão traumática; problemas periodontais. Os participantes 
desdentados foram divididos aleatoriamente em dois grupos: o Grupo S recebeu próteses 
totais confeccionadas por um método simplificado, enquanto que o Grupo C recebeu 
próteses confeccionadas convencionalmente. A técnica convencional consistiu dos 
seguintes passos clínicos: moldagem inicial dos rebordos desdentados visando à obtenção 
de um par de modelos e posterior confecção de moldeiras individuais; moldagem funcional 
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com as referidas moldeiras individuais, empregando pressão seletiva e resultando na 
obtenção de modelos de trabalho e, posteriormente, placas articulares; montagem do 
modelo maxilar em articulador conforme o uso de um arco facial; modificação das placas 
articulares e posterior montagem do modelo mandibular em articulador, de acordo com 
planos de orientação e registro das relações intermaxilares; duas provas clínicas das placas 
com dentes artificiais montados; instalação e ajuste das próteses. 

As diferenças propostas para a técnica simplificada foram: Exclusão da etapa 
laboratorial de confecção de moldeira individual e da etapa clínica de moldagem 
funcional. As bases de registro foram obtidas diretamente sobre os modelos iniciais em 
gesso pedra tipo III e adaptadas segundo Duncan e Taylor (2001; 2004); Após ajuste 
das placas articulares, não foi utilizado o registro com arco facial. O modelo superior 
foi montado por meio da mesa auxiliar com inclinação de 15º fixada ao ramo inferior 
do articulador, com os rodetes de cera posicionados simetricamente em torno da linha 
média da mesa auxiliar (CARLSSON, 2009); todos os dentes artificiais foram montados 
de forma que uma única prova clínica fosse realizada (DUNCAN; TAYLOR, 2004). Após 
três meses da instalação das próteses, a PM foi avaliada por um método colorimétrico, 
utilizando duas “biocápsulas” como alimento teste, após 20 e 40 ciclos mastigatórios, e 
a HM dos participantes foi avaliada por meio de questionário (cinco questões) e escala 
visual analógica graduada de 0-10 (uma questão sumária). 

Resultados

O estudo foi realizado com 17 e 18 participantes nos grupos S e C, respectivamente, 
e o grupo de dentados (DN) foi composto por 17 participantes. Os três grupos foram 
comparados por meio de testes adequados à distribuição dos dados (α=5%). A variável 
de desfecho relacionada à performance mastigatória foi a concentração do corante 
fucsina liberado nas cápsulas (µg/mL) após a mastigação. O grupo DN apresentou 
médias marcadamente superiores aos demais, independentemente do número de ciclos 
considerados. Os grupos tratados com próteses totais (C e S) não demonstram diferenças 
evidentes dentro de cada número de ciclos avaliados. Porém, a concentração de fucsina 
(µg/ml) parece proporcional ao número de ciclos nos três grupos, como efeito da 
mastigação contínua sobre as cápsulas. As médias estimadas e respectivos erros padrão 
para concentração de fucsina (µg/mL), em função dos grupos, foram: 0,34±0,06 (C), 0,33±  
0,05 (S) e 1,07±0,06 (DN). Nesse caso, os valores para os dois grupos tratados com próteses 
totais (C e S) não apresentaram diferença significante (P>0,05), enquanto que ambos 
foram diferentes do grupo de participantes dentados (P<0,05), que apresentou maior 
performance mastigatória. A performance mastigatória do grupo DN foi considerada 
como 100%, e nesse caso, observou-se que a performance mastigatória dos participantes 
do ensaio clínico de ambos os grupos C e S, corresponde a 31% daquela observada no 
grupo DN.

Com relação aos ciclos mastigatórios, de acordo com o método de equações de 
estimação generalizadas (GEE) as médias estimadas foram: 0,48±0,03 e 0,68±0,04µg/
mL para 20 e 40 ciclos, respectivamente. A análise considerou a média dos 40 ciclos 
significantemente maior que a dos 20 ciclos (P<0,05). Sendo assim, o número de ciclos 
influencia a leitura obtida, com maiores concentrações de fucsina associadas aos 40 
ciclos mastigatórios, independente do grupo em questão. Foram encontradas diferenças 
significantes para as respostas das questões 1, 2 e 3 (P<0,05) do questionário HM entre 
os grupos C e S, sendo que para o grupo S as respostas foram significantemente mais 
satisfatórias para estas questões. Porém, em nenhum dos grupos tratados com próteses, 
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houve ausência de respostas desfavoráveis às questões. O paciente desdentado tende a 
perceber alimentação e mastigação como mais favoráveis quando tratados com próteses 
totais confeccionadas de acordo com o protocolo simplificado. Não houve diferença 
significante para o escore geral (teste de Mann-Whitney, P=0,088) das questões do 
questionário, bem como não houve diferença significante para o escore geral (teste de 
Kruskal-Wallis, P=0,697) após utilização da escala visual analógica (EVA). Este resultado 
demonstra que não houve diferença entre a habilidade mastigatória dos participantes 
dos grupos C e S, quando se considerou a soma dos escores das respostas ás cinco 
questões do questionário HM, e não houve diferença entre a habilidade mastigatória dos 
participantes dos três grupos após utilização da EVA. 

Conclusões

A partir da análise dos resultados, dentro das limitações deste estudo, é possível 
concluir que: 1. próteses totais convencionais confeccionadas pelo método 
simplificado proporcionaram a mesma performance mastigatória que aquelas obtidas 
convencionalmente, porém, em ambos os casos a performance mastigatória foi bastante 
inferior àquela encontrada com a dentição natural; 2. a simplificação do procedimento 
de confecção das próteses totais não teve influência deletéria sobre a habilidade 
mastigatória, em comparação ao método convencional, no entanto, queixas referentes à 
função mastigatória, improváveis em indivíduos dentados, podem aparecer em usuários 
de próteses totais convencionais e foram menos frequentes após o uso do método 
simplificado. Em suma, métodos simplificados de confecção de próteses totais são capazes 
de reabilitar a função mastigatória no mínimo tão bem quanto o método convencional 
testado, seja de um ponto de vista fisiológico como segundo as percepções do paciente.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Ao considerar a tuberculose como uma doença perpetuadora da pobreza, este 
estudo aborda as políticas públicas e os determinantes sociais da saúde como base 
estruturante para definição dos municípios prioritários para o controle da tuberculose 
entre os povos indígenas no Brasil. Além de aportar o controle da tuberculose 
entre os povos indígenas, este estudo proporciona informações estratégicas para 
a implementação de políticas públicas para a erradicação da situação de extrema 
pobreza e ao combate aos determinantes sociais da tuberculose, sobretudo nas áreas 
rurais, onde se concentram 53,7% dos casos novos de tuberculose notificados entre 
os povos indígenas no país.

Introdução

A distribuição de saúde e doença nas populações não é ao acaso, mas obedece a 
estratificação socioeconômica. O estado de saúde de um indivíduo ou um grupo é 
decisivamente moldado pela sua posição social (PELLEGRINI FILHO, 2011). O Brasil, 
além de apresentar graves iniquidades na distribuição da riqueza possui um grande 
contingente populacional vivendo em condições de pobreza sem acesso às condições 
mínimas e bens essenciais à saúde (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2006). A despeito dos 
inegáveis avanços obtidos através da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em termos de expansão de oferta e 
cobertura dos serviços, faz-se importante salientar que ainda persistem acentuadas 
disparidades entre grupos sociais e entre regiões no país (MAGALHÃES; BURLANDY; 
SENNA, 2007). 

Neste contexto, Magalhães et al. (2007) ressaltam que os grupos mais pobres e de 
baixa escolaridade, os afrodescendentes, os povos indígenas e os habitantes das regiões 
Norte e Nordeste tendem a apresentar maiores dificuldades de acesso ao sistema de 
saúde e apresentar os piores indicadores sanitários registrados. Em relação à tuberculose 
entre os povos indígenas, a taxa de incidência no ano 2010 foi de 95,5/100.000 habitantes, 
quase três vezes maior do que o registrado entre a população total do país no mesmo 
ano. A definição dos municípios prioritários para o controle da tuberculose entre os 
povos indígenas no Brasil torna-se potencialmente estratégica no cenário político atual, 
ao considerar a ampliação das ações do Ministério da Saúde (MS) para as populações 
vulneráveis à tuberculose (pessoas em situação de rua, povos indígenas, pessoas em 
privação de liberdade e pessoas vivendo com HIV/Aids) e o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), 
lançado pelo governo federal em 2011.

70

Ministério da Saúde

Trabalho Premiado



Ministério da Saúde Prêmio de Incentivo à Ciência e Tecnologia para o SUS – 2012

71

Objetivos

Este estudo tem como objetivo definir municípios prioritários para o controle da 
tuberculose entre os povos indígenas no país, corroborando para o fortalecimento dos 
programas de controle da tuberculose em nível estadual, municipal e dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI) no que tange às ações de diagnóstico precoce e tratamento 
oportuno da tuberculose. Além de cooperar para a ampliação de incentivos e benefícios 
sociais para os doentes de tuberculose que enfrentam dificuldades de ordem econômica e 
social para o acesso ao diagnóstico e tratamento desse agravo.

Metodologia

Trata-se de um estudo ecológico descritivo de dados agregados por áreas, tendo 
como unidades de análise todos os municípios do território nacional que notificaram 
casos novos de tuberculose em indígenas residentes em área rural no período de 2008 
a 2010. A base de dados nacional referente aos casos de tuberculose foi obtida junto 
ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), gerenciado pelo Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose da Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério 
da Saúde (PNCT/SVS/MS), a base demográfica foi obtida junto ao Censo Demográfico 
2010. Para estratificação da base de dados nacional segundo município de notificação 
foi utilizado o software TabWin® e os dados foram estruturados e analisados em planilhas 
eletrônicas Excel®. As variáveis de seleção utilizadas para estratificação da base nacional 
foram: municípios de notificação; ano de diagnóstico: 2008, 2009 e 2010; tipo de 
entrada: caso novo e não sabe; raça/cor: indígena; zona de residência: rural; situação 
de encerramento: cura, abandono, óbito por tuberculose, óbito por outras causas, 
tuberculose multiressistente e ignorado/branco. Os municípios foram selecionados 
individualmente, segundo o ano de diagnóstico e corte mínimo de dois casos por 
município/ano. O corte mínimo de dois casos por município/ano foi ampliado para o 
mínimo de quatro casos por município/ano aos municípios que foram selecionados em 
apenas um ano no período de estudo.

As regiões, estados e municípios prioritários foram caracterizados segundo os 
seguintes aspectos: representatividade indígena residente; representatividade 
dos casos novos de tuberculose entre os povos indígenas residentes em área rural; 
representatividade das referências à saúde indígena e Coordenações Regionais da 
Fundação Nacional do Índio (CR-Funai); representatividade das famílias indígenas 
beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF); representatividade dos municípios 
segundo o BSM; representatividade dos municípios segundo faixa de fronteira. Para que 
a metodologia empregada neste estudo tivesse factibilidade, foram realizadas quatro 
exposições aos gestores e técnicos do PNCT/SVS/MS no período de outubro de 2011 
a janeiro de 2012 para validação metodológica. Todos os critérios foram amplamente 
discutidos e aperfeiçoados a cada exposição, sendo a versão exposta neste estudo 
aprovada em janeiro de 2012 por meio de exposição realizada aos gestores e técnicos 
do PNCT/SVS/MS, Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB/SVS/
MS), Fundação Nacional do Índio/Ministério da Justiça (Funai/MJ), Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai/MS) e Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS). Este estudo faz parte de uma investigação mais ampla 
intitulada “Tuberculose e hanseníase entre os povos indígenas no Brasil: um estudo 
epidemiológico com base nos dados notificados no Sinan, 2001-2010”, aprovada pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de Saúde (Conep/CNS/MS) 
por meio do parecer técnico Conep/MS nº 660/2010.
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Resultados 

No período de 2008 a 2010, foram notificados 218.718 casos novos de tuberculose 
entre a população total do país, equivalendo a uma média de 72.906 casos novos ao 
ano. Desses, somente 1,1% foram decorrentes das notificações entre os povos indígenas, 
sendo 53,7% provenientes dos povos indígenas residentes em área rural. Com base na 
metodologia exposta, foram priorizados 67 municípios distribuídos em 14 estados e 
responsáveis pela notificação de 79,8% dos casos novos de tuberculose entre os povos 
indígenas residentes em área rural no período de estudo. Na região Centro-Oeste foram 
priorizados 23 municípios responsáveis pela notificação de 89,5% dos casos novos de 
tuberculose notificados entre os povos indígenas residentes em área rural, seguido da 
região Norte onde 35 municípios foram responsáveis pela notificação de 84,7% dos casos 
novos de tuberculose. Na região Nordeste foram priorizados sete municípios responsáveis 
pela notificação de 62,6% dos casos novos de tuberculose, seguido da região Sudeste e 
Sul, onde apenas um município foi o responsável pela notificação de 44,4% e 6,9% dos 
casos novos de tuberculose entre os indígenas residentes em área rural, respectivamente. 
Dos 67 municípios, 41 (61,1%) possuem proporção indígena residente em área rural acima 
de 5,0% em relação à população total residente no município. Desses 41 municípios, 38 
(92,7%) possuem mais de 10,0% (<10,4% e >62,0%) de sua população total em situação 
de extrema pobreza.

Destaca-se que 100,0% dos municípios fazem parte da extensão territorial de 27 
(79,4%) DSEI, 51 (76,1%) possuem polos base, 29 (43,3%) possuem Casas de Saúde 
Indígena (Casai), 18 (26,9%) são sede de 19 DSEI e 17 são sede de 17 CR-Funai. Quarenta e 
seis municípios (68,7%) são também prioritários para o BSM. Na região Nordeste, dos sete 
municípios prioritários para o controle da tuberculose entre os povos indígenas, cinco 
(71,4%) são prioritários para o BSM, seguido da região Centro-Oeste (69,6%) e região 
Norte (65,7%). Nas regiões Sudeste e Sul os dois municípios prioritários para a tuberculose 
são prioritários para o BSM. Trinta e dois municípios (47,8%) estão localizados na faixa de 
fronteira, 18 (26,9%) fazem fronteira direta com os seguintes países: Bolívia, Colômbia, 
Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Venezuela e cinco (7,5%) são cidades gêmeas. 
Destaca-se que nos 18 municípios que fazem fronteira direta com os países vizinhos vivem 
21 povos indígenas transfronteiriços, que residem também do outro lado da fronteira. As 
regiões Norte e Centro-Oeste possuem 2,1% famílias indígenas beneficiárias pelo PBF em 
relação ao total de famílias cadastradas, seguida da região Sul (0,8%), Nordeste (0,4%) 
e Sudeste (0,2%). O estado de Roraima possui o maior percentual de famílias indígenas 
beneficiárias pelo PBF (11,0%) em relação ao total de famílias beneficiárias, seguido do 
Mato Grosso do Sul (7,5%) e Amazonas (5,3%).

Conclusões 

Os resultados encontrados revelam um cenário municipal que carece de investimentos 
e implementações de políticas públicas para o combate aos determinantes sociais da 
tuberculose e para a erradicação da situação de extrema pobreza, sobretudo nas áreas 
rurais, onde estão concentrados 53,7% dos casos novos de tuberculose entre os povos 
indígenas no país. A definição dos municípios prioritários para o controle da tuberculose 
entre os povos indígenas possibilitou delimitar estrategicamente as ações de controle 
da tuberculose aos municípios que foram responsáveis pela notificação de 79,8% 
dos casos de tuberculose entre os indígenas residentes em área rural. Desse modo, a 
formulação de estratégias e políticas públicas adaptadas às especificidades etnoculturais 
e socioeconômicas para o controle da tuberculose entre os povos indígenas torna-
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se facilitada por meio dessa delimitação de atuação em nível municipal. As ações de 
fortalecimento do SUS e SUAS nesses municípios possibilitarão melhorias consideráveis 
na saúde da população local e regional, além de contribuir com a superação da situação 
de extrema pobreza das populações que se encontram nesses municípios.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A fase da adolescência é marcada por grandes transformações e adaptações no âmbito 
biopsicosociocultural, destacando as mudanças relativas ao relacionamento interpessoal 
e a sexualidade. É um período considerado crítico, pois estão em constante busca pela 
própria identidade e afirmação grupal. Tais mudanças fazem com que os adolescentes, em 
especial os homens, em busca do novo e motivado pela curiosidade e pouca experiência de 
vida, se tornem vulneráveis aos comportamentais de risco para as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs). Atualmente observa-se um aumento na prevalência da Infecção pelo 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) na população juvenil. No Brasil, dos 608.230 casos 
registrados da Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS), 66.114 são de indivíduos 
jovens entre 13 a 24 anos, sendo que 68% são transmitidos pela via sexual. Desde a 
descoberta da AIDS, verifica-se uma preocupação ainda maior com as ISTs exigindo, assim, 
a elaboração e implementação de políticas públicas para o controle e prevenção desses 
agravos e intensificações nas discussões a respeito das questões de gênero, sexualidade, 
vulnerabilidades e medidas preventivas. Embora os jovens masculinos tenham algum 
grau de conhecimento sobre as ISTs, verifica-se tendência crescente de aumento na 
prevalência dessas infecções, decorrentes, geralmente, das questões relacionadas ao 
gênero, principalmente em grupos populacionais historicamente machistas. Diante 
tal contexto, ainda não foi verificada nenhuma avaliação sobre esta temática com a 
população masculina adolescente que vive em assentamentos; áreas consideradas de 
grande vulnerabilidade individual, social e programática às ISTs. 

Deste modo, a presente investigação representa um importante avanço para um maior 
entendimento deste grupo emergente marcado pela grande mobilidade, lutas sociais 
e histórico de moradia precária em áreas de maior vulnerabilidade social e em saúde. 
Diante desse contexto, no qual as construções históricas, econômicas e socioculturais 
colaboram na elaboração da forma como os adolescentes assentados atribuem sentidos 
as representações sociais da sexualidade humana, acredita-se que compreender como 
se constroem sua masculinidade, percepções de vulnerabilidade e ações educacionais 
em relação às IST/HIV/AIDS ajudem na criação de equipamentos sociais e/ou tecnologias 
inovadoras para a assistência a esse grupo populacional, visando conseguir a tão almejada 
integralidade da atenção à saúde do homem. Ainda, espera-se contribuir para produção 
de conhecimento que venha aprimorar a assistência ao adolescente do sexo masculino, 
procurando evidenciar a relevância das questões de gênero na determinação das 
condições de saúde, em especial relativas às doenças que são transmitidas pela via sexual. 
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Almeja-se também que esta investigação possa vislumbrar estratégias de intervenção 
que consigam englobar as diversidades da população masculina brasileira e que sejam 
de factível aplicabilidade ao Sistema Único de Saúde.

Introdução

As questões sociais referentes ao gênero, vulnerabilidades e prevenção às Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs) têm impactado a saúde humana, exigindo assim, 
novos olhares e intervenções por parte da Saúde Coletiva, em particular quando o 
foco é adolescente do sexo masculino. Nas últimas décadas, tanto no Brasil quanto 
em várias partes do mundo, diversos segmentos vêm pesquisando gênero em termos 
do que significa a socialização dos homens, e investigando como a construção social 
das diferentes masculinidades afeta a saúde sexual dos homens adolescentes. Nesse 
movimento, muitas discussões estão ocorrendo sobre a necessidade de assistir a saúde 
do homem, fato que, atualmente, corroborou para o desenvolvimento da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) no Brasil. Entretanto, ela ainda 
encontra-se em fase de implantação, sendo que alguns segmentos populacionais, como 
os adolescentes assentados, ainda não são beneficiados com a política devido às próprias 
características dos assentamentos brasileiros e principalmente, as dificuldades dos 
gestores em compreender as questões de gênero e sexualidade humana nos distintos 
grupos sociais. Assim, investigações com diferentes segmentos da população masculina 
jovem tornam-se extremamente relevantes para o planejamento da assistência, bem como 
na construção e (re)formulação de políticas de saúde organizadas de modo a acolher e 
fazer com que os homens sintam-se parte integrante dessas políticas. Por fim, nesse longo 
e árduo processo de (re)construção de representações sociais cabe aos atores refletir/
debater o discurso biorreducionista e a educação bancária ainda prevalente em nossa 
sociedade como estratégias de enfrentamento da problemática. Acredita-se que os atores 
sociais possam contribuir holisticamente para o empoderamento dos adolescentes na 
idealização/implementação de medidas preventivas e, consequentemente, na efetivação 
de ações que possibilitem a redução da vulnerabilidade dos homens às IST/HIV/AIDS, em 
particular os adolescentes assentados.

Objetivos

Analisar as relações entre masculinidade, vulnerabilidade e prevenção às IST/HIV/
AIDS entre adolescentes do sexo masculino de um assentamento da reforma agrária, 
Brasil Central.

Metodologia

Estudo descritivo exploratório de natureza qualitativa realizado no período de janeiro 
a março de 2012 com adolescentes residentes em um assentamento no Brasil Central. 
Durante a realização de uma investigação epidemiológica com o grupo social estudado, 
emergiu a necessidade de compreendermos alguns fatos, falas e comportamentos que 
foram capazes de revelar valores, símbolos e representações, permitindo a capacitação 
e a valorização da subjetividade. Entende-se que a abordagem quantitativa limita-se a 
observar os fenômenos e fixar as relações de regularidade que possam existir entre eles, 
renunciando a descobrir causas e comentando-se em estabelecer as leis que os regem. 
Já a pesquisa qualitativa, caracteriza-se por se preocupar com a realidade que não pode 
ser quantificada e por aprofundar-se “no mundo dos significados das ações e das relações 
humanas”. Como sujeitos da pesquisa incluíram-se 11 adolescentes de 16 a 20 anos, 
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residentes no assentamento da reforma agrária, que conta com uma única Unidade de 
Atenção Básica de Saúde da Família para atender mais de duas mil famílias, uma Instituição 
Municipal de Ensino e nenhuma área destinada ao lazer. A coleta de dados foi conduzida 
utilizando um roteiro previamente elaborado composto por duas partes, sendo que a 
primeira contemplava os dados sócio-demográficos e características de risco para as IST/
HIV/AIDS dos adolescentes e a segunda com três perguntas direcionadas a questões sobre 
sexualidade, gênero e vulnerabilidade às IST/HIV/AIDS. As entrevistas foram realizadas nas 
dependências da única escola do assentamento, sendo gravadas e transcritas na íntegra. 
Vale ressaltar que durante o processo de coleta de dados, preocupou-se com a privacidade 
dos indivíduos, visto que para o adolescente falar da sua própria sexualidade ainda é um 
tema repleto de tabus, crenças e valores culturais. 

Para a análise dos acervos das narrativas, buscou-se compreender a contextualização 
dos sentidos subjacentes às falas dos indivíduos investigados. Assim, o método de 
análise utilizado foi à interpretação de sentido, modalidade temática-análise de 
conteúdo. Inicialmente procedemos às leituras exaustivas de todo o material, o que nos 
permitiu apreender não somente o conteúdo, mas também a sua lógica e identificar os 
núcleos de sentido que compõem a comunicação, cuja presença ou ausência podem 
trazer significados para o objetivo analítico escolhido. Deste movimento emergiram 
três categorias temáticas: 1. percepção de vulnerabilidade às IST/HIV/AIDS; 2. gênero e 
vulnerabilidade às IST/HIV/AIDS e 3. prevenção e vulnerabilidade às IST/HIV/AIDS. Este 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 
(Nº 365/11). Ainda, as atividades da pesquisa somente iniciaram após o conhecimento 
dos adolescentes maiores de idade e os responsáveis pelos menores de idade sobre 
as características, riscos e benefícios previstos com a realização do estudo e posterior 
assinatura e devolução do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Resultados esperados

Idade variou de 16 a 20 anos. A média de sexarca foi de 13 anos, com uma média de 
21 parceiras. Ainda, 27,3% e 54,5% dos adolescentes referiram nunca e eventualmente 
utilizarem preservativos em suas relações sexuais, respectivamente. 36,4% relataram 
manterem relações sexuais com usuárias de drogas ilícitas. O uso de drogas ilícitas foi 
reportado por 37,0% dos indivíduos e o uso de tabaco por 45,5%. Já o uso de bebidas 
alcoólicas foi referido por 90,0% dos assentados. Dados mais preocupantes do que o 
da população masculina em geral. A categoria temática percepção de vulnerabilidade, 
ressalta que apesar da tendência crescente de mudanças de paradigmas em relação ao 
diálogo dos adolescentes com sua rede social, e das inúmeras informações disponíveis 
nos meios de comunicação, a maioria dos adolescentes se sentem invulneráveis às ISTs. Tal 
achado vai ao encontro dos alarmantes dados epidemiológicos sobre a morbimortalidade 
e a resistência masculina em buscar os serviços de saúde; pois a doença e a busca pela 
atenção básica têm sido consideradas como um sinal de fragilidade masculina. Dos 
assentados que se consideraram vulneráveis, direcionaram-na aos comportamentos de 
suas parceiras sexuais. 

Diante de tal ocorrência é preciso um trabalho articulado entre os atores sociais 
da saúde/educação/assistência social que privilegie o protagonismo social dos 
adolescentes homens em ações com vistas à promoção da saúde sexual, gênero e 
prevenção das ISTs. Na categoria gênero e vulnerabilidade, verificou-se que os papéis 
de gênero, aprendidos desde a infância e consolidados na adolescência, determinam as 
relações de poder do homem em nossa sociedade, admitindo-os ter uma sexualidade 
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irreprimível, com ampla variabilidade de parceiras. Mesmo com as lutas feministas 
em torno da questão de gênero, observou-se que a soberania hegemônica masculina 
na sexualidade humana permeia os pensamentos dos adolescentes entrevistados, 
especialmente delegando à mulher a preocupação com as medidas preventivas para 
às ISTs. Tais achados mostram a necessidade de investimentos em saúde pública 
para conscientização da responsabilidade social de ambos os sexos, na negociação 
do uso do preservativo, o que representa uma questão sociocultural a ser vencida. A 
categoria prevenção e vulnerabilidade apontou que o adolescente assentado não faz 
uso do preservativo em suas práticas sexuais, ancorados na representação errônea 
de que o preservativo atrapalha o prazer sexual. Ainda, revela que dos adolescentes 
que aderem ao uso do preservativo nas relações sexuais, o fazem apenas no início do 
relacionamento. Comumente depois de três meses, deixam de usá-lo devido a crenças 
equivocadas de diminuição do limiar de vulnerabilidade. Os achados desta categoria 
apontam dois pontos relevantes para a prevenção: a necessidade de ampliar a discussão 
sobre os modelos de masculinidade/feminilidade culturalmente construídos, buscando 
desmistificá-los e a elaboração de ações voltadas para inovações na saúde do homem.

Conclusão

A população masculina, durante muitos anos, não foi considerada como prioridade 
nas políticas públicas de saúde, exceto na fase infantil e na senilidade. Devido às 
vulnerabilidades masculinas, os achados apontam para a necessidade de discussões 
coletivas sobre os modelos de masculinidade culturalmente construídos de forma a 
desmistificá-los bem como discussões sobre a necessidade de assistir a saúde do homem, 
corroborando para o desenvolvimento da PNAISH no Brasil. Para entender o modo como 
os adolescentes assentados compreendem sua sexualidade é necessário discutir como a 
masculinidade é construída socialmente, levando-se em conta que a masculinidade varia 
em cada contexto social, principalmente em um país de dimensões continentais como 
o Brasil. Os achados decorrentes das reflexões indicam a necessidade de intervenções 
eficazes de educação sexual que orientem os adolescentes assentados, visto que estes 
apresentam inúmeros comportamentos de risco para às IST/HIV/AIDS, se percebem 
invulneráveis às ISTs, mantêm concepções de uma masculinidade hegemônica, além 
de demonstrarem em seus discursos desconhecimento sobre as formas de prevenção 
das ITSs e não adesão ao uso de métodos de barreira em suas práticas sexuais. Projetos 
institucionais como o Programa Saúde na Escola (PSE)/Ministério da Educação/
Saúde/Unicef/Unesco, constitui ferramenta imprescindível para minimizar fatores de 
vulnerabilidade nesta população, uma vez que a escola, enquanto equipamento social 
pode contribuir na perspectiva de gênero para possível mudança desses paradigmas em 
relação à sexualidade do adolescente assentado e renovar o conhecimento e as práticas 
de saúde coletiva. Ainda, as intervenções devem ser articuladas com toda a rede social 
do adolescente (família, amigos, professores, pais), buscando o protagonismo juvenil e 
resguardando as diferenças nas necessidades dos assentados, baseadas na equidade, 
integralidade e humanização e, livres de ideias preconcebidas.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O surgimento de alterações hepáticas significativas em pacientes com diagnóstico de 
infecção pelo HIV pode determinar importante impacto no atendimento clínico desses 
pacientes. Nesse contexto, destaca-se a elevação súbita do nível das enzimas hepáticas 
acima do limite superior da normalidade (LSN), particularmente as transaminases, em 
pacientes em uso de terapia antirretroviral (TARV) ou de outros medicamentos comumente 
prescritos para esse grupo de pacientes. O surgimento dessas alterações pode determinar 
visitas adicionais ao serviço médico, além de necessidade de novas coletas de exames 
laboratoriais para acompanhamento, gerar internações hospitalares, aumento dos custos, 
modificações na prescrição do regime de TARV (NÚÑEZ, 2010) e, por conseguinte, poderá 
levar à descontinuação da TARV e à redução das taxas de adesão a essa terapia (MELVIN 
et al., 2000; BELL; CHALASANI, 2009). A avaliação da doença hepática em pacientes 
com infecção pelo HIV, especialmente a interpretação e manejo das elevações das 
transaminases hepáticas, é complexa e pluricausal (DIETERICH et al., 2004; POL; LEBRAY; 
VALLET-PICHARD, 2004; POWDERLY, 2004). 

Assim sendo, a identificação de fatores preditivos de possíveis complicações durante o 
tratamento dos pacientes com aids é subsídio fundamental para a construção de estratégias 
que otimizem o acompanhamento, melhorando a performance evolutiva dos indivíduos 
internados ou em seguimento ambulatorial. Do ponto de vista de planejamento em saúde 
pública, é também relevante conhecer as causas clínico-epidemiológicas de internação 
de pacientes com diagnóstico de HIV. O melhor entendimento desse perfil pode auxiliar 
na implantação de estratégias de intervenção mais efetivas para o controle da doença. A 
escassez de dados na literatura nacional sobre a prevalência de lesão hepática induzida 
por drogas (LHID) em pacientes infectados pelo HIV motivou a execução do presente 
trabalho, tendo em vista o potencial impacto negativo dessa complicação no manejo 
terapêutico e na morbidade desses pacientes.

Introdução

Cerca de um terço das pessoas que vivem com HIV nas Américas Central e do Sul moram 
no Brasil (UNAIDS, 2012). Boletim epidemiológico revelou recentemente que a taxa de 
incidência nacional de aids em 2011 foi de 17,9/100.000 habitantes, sendo constatada 
estabilização do número de casos novos ao longo dos últimos 12 anos (BRASIL, 2011). 
Com o aumento da expectativa de vida dos pacientes com HIV, a partir da introdução 
de drogas antirretrovirais de alta potência (HAART), observou-se que as causas de 
morbimortalidade entre esses pacientes modificaram-se ao longo dos anos, tornando-
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se importantes as hepatopatias, as doenças cardiovasculares, os distúrbios metabólicos, 
toxicidade medicamentosa, câncer e doenças renais, dentre outras (BRASIL, 2011; CRUM 
et al., 2006; PACHECO et al., 2009; REZENDE; VASCONCELOS; PEREIRA, 2010). 

Dentro desse cenário, a hepatoxicidade relacionada ao uso de TARV tem assumido 
importante papel, determinando graves quadros clínicos e frequentes interrupções 
das medicações. Essas interrupções prejudicam a evolução da história natural do HIV e, 
por consequência, pioram seu prognóstico. Avalia-se que, à introdução da TARV, cerca 
de 2-20% dos pacientes apresentem significativa elevação de alanina aminotransferase 
(ALT)/aspartato aminotransferase (AST) e que, em 10% desses casos, os medicamentos 
sejam interrompidos. Para os clínicos, LHID é um diagnóstico de exclusão e inexperiência 
no seu reconhecimento atrasa o diagnóstico, aumentando o risco de doença hepática 
grave ou crônica (LEWDEN et al., 2002). O desfecho clínico da hepatopatia induzida 
por drogas pode ser devastador e incluir eventos agudos de hepatite sintomática e 
insuficiência hepática aguda com ou sem óbito, além de síndromes crônicas (HAYASHI, 
2009). De forma semelhante, alguns estudos tem mostrado associação de aumento 
de transaminases e mortalidade (LEWDEN et al., 2002; RANCINANA et al., 2002). A 
infecção por HIV é comumente considerada como um fator predisponente à LHID (BELL; 
CHALASANI, 2009). Nesses pacientes, é provável que coexistam vários fatores relacionados 
à hepatotoxicidade; a resposta inflamatória diante da presença desse vírus é um deles, 
pois pode sensibilizar os pacientes à LHID (GANEY et al., 2004).

Objetivos

Os objetivos do estudo foram: 1. Estimar a prevalência de lesão hepática grave durante a 
internação de um grupo de pacientes infectados pelo HIV em uma enfermaria de doenças 
infecciosas; 2. Avaliar as principais causas de internação desse grupo de pacientes; 3. 
Avaliar a associação da presença de lesão hepática grave com algumas variáveis: a. idade, 
raça, categoria de exposição ao HIV e histórico de etilismo; b. diagnóstico de hepatite viral 
B e/ou C; c. níveis de enzimas hepáticas à admissão hospitalar; d. diagnóstico que motivou 
a internação hospitalar.

Metodologia

Casuística e desenho do estudo: realizou-se uma análise retrospectiva dos 
prontuários físicos e eletrônicos de pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV 
internados em uma enfermaria de hospital terciário no período de 1° de agosto de 
2010 a 1° de agosto de 2011. 

Coleta de informações em prontuário: as seguintes variáveis clínicas e laboratoriais 
foram consideradas para análise nesse estudo: 1. variáveis demográficas (sexo, idade, 
procedência e naturalidade); 2. variáveis associadas à infecção pelo HIV (categoria de 
exposição ao HIV, carga viral de HIV, níveis de linfócitos T CD4+, uso de TARV, adesão ao 
tratamento relatado no prontuário, tempo de infecção pelo HIV conhecido pelo paciente); 
3. variáveis associadas às hepatites virais (infecção por VHB e/ou VHC); 4. presença de 
dislipidemia (hipercolesterolemia isolada, hipertrigliceridemia isolada, hiperlipidemia 
mista e HDL baixo); 5. antecedente de uso de álcool descrito no prontuário; 6. antecedente 
de uso de drogas hepatotóxicas e emprego delas na internação. No presente estudo, a 
análise e descrição dos níveis de elevações de ALT e AST acima do LSN seguiram a seguinte 
classificação: grau 1 (1,25 a 2,5 x LSN), grau 2 (2,6 a 5 x LSN), grau 3 (5,1 a 10 x LSN) e grau 
4 (>10 x LSN) (AIDS CLINICAL TRIALS GROUP, 1996). E ainda, as alterações de bilirrubina 
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total foram delineadas em: grau 1 (1,1 a 1,5 x LSN), grau 2 (1,6 a 2,5 x LSN), grau 3 (2,6 
a 5,0 x LSN), grau 4 (>5,0 x LSN) (AIDS CLINICAL TRIALS GROUP, 1996). Lesão hepática 
grave foi definida pelo aumento dos níveis de ALT e/ou AST até os graus 3 ou 4 durante o 
tratamento medicamentoso (SULKOWSKI et al., 2004), bem como aumento de bilirrubina 
total nesses níveis (NÚÑEZ, 2010). Nessa casuística foram consideradas drogas hepatóxicas: 
quaisquer medicamentos antirretrovirais, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, sulfa, 
estatina, imidazólico, anticonvulsivante, antiinflamatórios não-esteroidais e macrolídeos 
(SULKOWSKI, 2004; BOURLIÈRE; DUCLOS-VALLÉE; POL, 2007). 

Análise estatística: inicialmente procedeu-se à análise da distribuição de frequência 
de cada uma das variáveis selecionadas. A seguir, foram feitos os reagrupamentos 
necessários para cada variável segundo a necessidade de análise, conforme já detalhado 
em item anterior. Procedeu-se, então, à análise univariada. Para esse estudo, em que se 
procurou avaliar a relação entre as diversas variáveis analisadas e o desfecho ocorrência 
de lesão hepática grave, foram estimados a RP (razão de prevalência) e seus respectivos 
intervalos de confiança (IC95%), considerando-se a elevada prevalência de lesão hepática 
grave observada (22%). As variáveis que apresentaram valor de p<0,25 pelo teste de 
Wald foram selecionadas para a análise múltipla. Empregou-se, nessa etapa, o modelo de 
regressão de Cox com variância robusta. As variáveis que apresentaram valor de p<0,05 
à análise múltipla permaneceram no modelo final. Acrescentou-se, no modelo final, 
independentemente da significância estatística, a variável “uso de droga hepatotóxica 
durante a internação”, devido à sua relevância clínica em conjunto com as demais.

Resultados esperados

No período compreendido entre 1° de agosto/10 a 1° de agosto/11 foram internados 
149 pacientes diferentes com diagnóstico de infecção pelo HIV. 62,4% (93) eram do sexo 
masculino e 53% (79) tinham idade ≥42 anos. Dentre os indivíduos, 33 desenvolveram 
alteração hepática grave durante a evolução, resultando em uma prevalência de 22,1% 
(IC95%: 15,8–29,7). O diagnóstico de infecção pelo HIV foi realizado durante a internação 
de 23,3% (34) pacientes. Dos já sabidamente HIV+, a média de tempo de infecção por HIV 
foi de 77 meses (σ83,9). Notou-se que 64 (43,8%) apresentaram diagnóstico de doença 
metabólica e que 46,1% (65) dos pacientes apresentavam antecedente de alguma infecção 
oportunista, dentre as quais se sobressaíram micobacteriose (38,5%), doenças causadas 
por vírus da família Herpesviridae (24,6%) e pneumonia de repetição (21,5%). 27 pacientes 
(18,5%) tinham diagnóstico de hepatite B e/ou C. Quanto à TARV, 82 pacientes referiam seu 
uso antes da atual internação, sendo o tempo médio de 87 meses e uso regular em 52,4% 
(43) dos indivíduos. Para 38 (26,8%) pacientes, a TARV foi introduzida durante a internação. 
Encontrou-se hepatomegalia em 64,4% (47) dos pacientes e esplenomegalia em 39,7% 
(29). Carga viral >100.000 cópias/mL foi observada em 24,1% e 42,5% (63) apresentavam 
contagem de CD4+<50 céls/mm³. Durante a internação, os principais diagnósticos foram: 
infecções bacterianas (30%), candidíase do trato digestivo (22,8%), micobacteriose (17,1%) 
e toxoplasmose (15%). Na análise univariada, notou-se maior ocorrência de lesão hepática 
grave entre pacientes com níveis de ALT e AST alterados no momento da admissão (p=0,008 
e p=0,011, respectivamente). De forma semelhante, constatou-se que pacientes com 
diagnóstico de micobacteriose durante a internação apresentaram maior associação com o 
diagnóstico de lesão hepática grave (p<0,001). Não foi observada associação de diagnóstico 
de lesão hepática grave e idade (p=0,327), raça (p=0,936), categoria de exposição ao HIV 
(p=0,958), consumo de bebidas alcoólicas (p=0,434) ou presença de doença metabólica 
(p=0,832). No entanto, houve maior tendência de diagnóstico de lesão hepática grave 
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e gênero masculino (p=0,088), presença de infecção por VHB ou VHC (p=0,070) e em 
pacientes que receberam medicamentos potencialmente hepatotóxicos durante a 
internação (p=0,079). Observou-se que 28,6% dos pacientes com CD4+<100 céls/mm³ 
apresentaram lesão hepática grave, enquanto 14,1% dos indivíduos com CD4+>100 cels/
mm³ apresentaram esse desfecho (p=0,046). Já em relação à carga viral do HIV, avaliou-se 
uma tendência de presença de lesão hepática grave entre pacientes com carga viral >100.000 
cópias/ml (p=0,056). Após análise multivariada, identificou-se que a evolução para lesão 
hepática grave na amostra estudada, ajustada pelo uso de droga hepatotóxica durante a 
internação, esteve independentemente associada ao diagnóstico final de micobacteriose 
(p=0,004) e a níveis alterados de ALT à admissão hospitalar (p=0,028).

Conclusão

Nossos resultados revelaram alta prevalência de lesão hepática grave entre pacientes 
infectados pelo HIV e internados por causas clínicas diversas, taxa claramente superior 
à estimada em estudos de população geral (LARREY, 1995; LARREY, 2002). Em análise 
univariada, houve associação entre lesão hepática grave e CD4≤100cels/mm3 e entre 
presença de lesão hepática grave e carga viral alta para HIV. Esses achados sugerem 
que pacientes com infecção pelo HIV em sua fase mais avançada possam apresentar 
risco aumentado para surgimento de lesão hepática grave. Em conformidade com o já 
evidenciado por outros trabalhos (SERVOSS et al., 2006; WIT et al., 2002), observamos, após 
análise multivariada, que pacientes com enzimas alteradas no início da internação tiveram 
maior risco de desenvolver lesão hepática grave e que o diagnóstico de micobacteriose 
esteve independentemente associado ao risco de ocorrência de lesão hepática grave. 
Contudo, o uso de drogas hepatotóxicas (entre elas os antituberculosos) não esteve 
isoladamente associado à presença de lesão hepática grave, como seria de se supor. 

Outro aspecto significativo foi a alta prevalência de pacientes internados que 
desconheciam o diagnóstico de HIV, bem como a alta prevalência de pacientes com 
imunodepressão grave. As principais causas de internação foram infecção bacteriana, 
candidíase do trato digestivo, micobacteriose e toxoplasmose. Publicações recentes 
também apontam tuberculose e infecções bacterianas graves como as doenças infecciosas 
mais prevalentes como causa de internação nesse grupo de pacientes (DE CHERIF et 
al., 2009; NÚÑEZ et al., 2006). A não identificação de pacientes infectados pelo HIV e a 
evolução das doenças oportunistas, como a micobacteriose, concorrem para o aumento 
da morbidade entre esses indivíduos. A presença de lesão hepática grave é frequente 
nessa população, como demonstrado pelo nosso trabalho, e poderia ser evitada por meio 
do diagnóstico precoce dessas infecções, assim como pelo reconhecimento dos fatores 
de risco associados a esse desfecho.

Referências

AIDS CLINICAL TRIALS GROUP. Table of grading severity of adult adverse experiences. 
Rockville: Division of AIDS, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 1996.

BELL, L. N.; CHALASANI, N. Epidemiology of idiosyncratic drug-induced liver injury. 
Seminars in Liver Disease, New York, v. 29, n. 4, p. 337-47, 2009.

BOURLIÈRE, M.; DUCLOS-VALLÉE, J. C.; POL, S. Foie et antirétroviraux: hépatotoxicité, 
stéatose et monitoring en cas d´hépatopathie. Gastroentérologie Clinique et 
Biologique, Bethesda, v. 31, p. 895-905, 2007.



Ministério da Saúde

82

Prêmio de Incentivo à Ciência e Tecnologia para o SUS – 2012

BRASIL. Ministério da Saúde. Versão preliminar dos dados epidemiológicos de DST, HIV/
aids. Boletim Epidemiológico DST/AIDS, Brasília, a. 3, n. 1, 2011. Disponível em:< http://
www.aids.gov.br/publicacao/2011/boletim_epidemiologico_2011> Acesso em: dez, 2011.

CRUM, N. F. et al. Comparisons of causes of death and mortality rates among HIV-
infected persons analysis of the pre-early, and late HAART (Highly Active Antiretroviral 
Therapy) eras. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, Philadelphia, v. 41, 
p. 194-200, 2006.

DE CHERIF, T. K. S. et al. Early severe morbidity and resource utilization in South African 
adults on antiretroviral therapy. BMC Infectious Diseases, London, v. 9, p. 205, 2009.

DIETERICH, D. T. et al. Drug-induced liver injury associated with the use of nonnucleoside 
reverse-transcriptase inhibitors. Clinical Infectious Diseases, Oxford, v. 38, n. 2. p. 80-89, 2004.

GANEY, P. E. et al. Adverse hepatic drug reactions: inflammatory episodes as 
consequence and contributor. Chemico-Biological Interactions, Amsterdam, v. 150, n. 
1, p. 35-51, 2004.

HAYASHI, P. H. Causality assessment in drug-induced liver injury. Seminars in Liver 
Disease, New York, v. 29, n. 4, p. 348-56, 2009.

JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS (UNAIDS).Together we will end 
AIDS “UNAIDS / JC2296E”. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2012.

MELVIN D. C. et al. The impact of co-infection with hepatitis C virus and HIV on the 
tolerability of antiretroviral therapy. AIDS, London, v. 14, n. 4, p. 463-465, 2000.

LARREY D. Hépatites médicamenteuses: aspects épidémiologiques, cliniques, 
diagnostiques, et physiopathologiques en 1995. La Revue de Médecine Interne, Paris, 
v. 16, p. 752-8, 1995.

LARREY, D. Epidemiology and individual susceptibility to adverse drug reactions 
affecting the liver. Seminars in Liver Disease, New York, v. 2, p. 145-55, 2002.

LEWDEN, C. et al. Factors associated with mortality in human immunodeficiency virus 
type 1-infected adults initiating protease inhibitor-containing therapy: role of education 
level and of early transaminase level elevation (APROCO-ANRS EP11 Study). The Journal 
of Infectious Diseases, Oxford, v. 186, p. 710-714, 2002.

NÚÑEZ, M. J. et al. Impact of antiretroviral treatment-related toxicities on hospital 
admissions in HIV-infected patients. AIDS Research and Human Retroviruses, New 
Rochelle, v. 22, n. 9, p. 825-9, 2006.

NÚÑEZ, M. Clinical syndromes and consequences of antiretroviral-related hepatotoxicity. 
Hepatology, Malden, v. 52, p. 1143-1155, 2010.

PACHECO, A. G. et al. Temporal changes in causes of death among HIV-infected patients 
in the HAART era in Rio de Janeiro, Brazil. Journal of Acquired Immune Deficiency 
Syndromes, Philadelphia, v. 51, n. 5, p. 624-630, 2009.

82

Ministério da Saúde



Ministério da Saúde Prêmio de Incentivo à Ciência e Tecnologia para o SUS – 2012

83

POL, S.; LEBRAY, P.; VALLET-PICHARD, A. HIV infection and hepatic enzyme abnormalities: 
intricacies of the pathogenic mechanisms. Clinical Infectious Diseases, Oxford, v. 38, n. 
2. p. 65-72, 2004.
 
POWDERLY, W. G. Antiretroviral therapy in patients with hepatitis and HIV: weighing risks 
and benefits. Clinical Infectious Diseases, Oxford, v. 38, n. 2. p. 109-13, 2004.

RANCINANA, C. et al. Is hepatitis C virus co-infection associated with survival in HIV-
infected patients treated by combination antiretroviral therapy? AIDS, London, v. 16, p. 
1357-62, 2002.

REZENDE E. L. L. F.; VASCONCELOS, A. M. N.; PEREIRA, M. G. Causes of death among 
people living with HIV/AIDS in Braziln. Brazilian Society of Infectious Diseases, 
Salvador, v. 14, n. 6, p. 558-63, 2010. 

SERVOSS, J. C. et al. Predictors of antiretroviral-related hepatotoxicity in the Adults AIDS 
Clinical Trial Group (1989-1999). Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 
Philadelphia, v. 43, p. 320-3, 2006.

SULKOWSKI, M. S. et al. Hepatotoxicity associated with protease inhibitor-based 
antiretroviral regimens with or without concurrent ritonavir. AIDS, London, v. 18, p. 
2277-84, 2004.

SULKOWSKI, M.S. Drug-induced liver injury associated with antiretroviral therapy 
that includes HIV-1 protease inhibitors. Clinical Infectious Diseases, Oxford, v. 38, n. 
2, p. 90-7, 2004.

WIT, F. W. N. M. et al. Incidence of and risk factors for severe hepatotoxicity associated 
with antiretroviral combination therapy. The Journal of Infectious Diseases, Oxford, v. 
186, p. 23-31, 2002.



84

Prêmio de Incentivo à Ciência e Tecnologia para o SUS – 2012

Projeto de intervenção para a mudança do perfil da Estratégia 
Saúde da Família da área programática 2.1 no município de Rio de 
Janeiro: território vivo e acessibilidade

Autor: Reniani Vargas Lami de Jesus
Orientador: Prof.ª Dr.ª Priscila Caran Contarato
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz
Contato: renianilami@hotmail.com

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi implantado a partir da Constituição Federal de 
1988, para que toda a população brasileira tenha acesso ao atendimento público de 
saúde, foi fruto de um processo de longo debate e de lutas por melhores condições de 
saúde. Nesse sentido, surge como um novo paradigma na atenção à saúde, que abrange 
desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo 
acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Amparado por um 
conceito ampliado de saúde, tem como princípios e diretrizes a universalidade, igualdade 
na assistência à saúde, integralidade, participação da comunidade e descentralização. 
Esta última diretriz pressupõe direção única em cada esfera de governo, em que estados 
e municípios apresentem maior responsabilidade na implementação das ações e serviços 
de saúde. Para organização da rede de serviços são utilizados ainda os princípios de 
hierarquização e regionalização. Esses princípios e diretrizes necessitam de uma nova 
forma de produzir e distribuir as ações e serviços de saúde, ou seja, de configurar e definir 
um novo modelo de atenção à saúde. 

O ponto de partida para a organização dos serviços e das práticas de vigilância 
em saúde é a territorialização do sistema local de saúde, isto é, o reconhecimento e o 
esquadrinhamento do território segundo a lógica das relações entre condições de 
vida, ambiente e acesso às ações e serviços de saúde. O processo de territorialização é 
um dos elementos do tripé operacional da vigilância em saúde junto com as práticas 
e os problemas sanitários se constituindo como uma das ferramentas básicas para o 
planejamento estratégico situacional. O Planejamento Estratégico Situacional deve ser 
pensado de forma contínua e ascendente como forma de ordenamento de um território 
definido. A partir desse espaço delimitado o planejamento é processado e materializado 
por meio de informações territorializadas acerca da situação de saúde e das condições 
de vida da população que permite analisar os principais elementos e relações existentes 
em uma população, os quais determinam em maior ou menor escala seu gradiente de 
qualidade de vida.

Introdução

Estratégias no Sistema Único de Saúde (SUS) estão sendo tomadas na busca de ampliar 
o direito constitucional de saúde a todos os cidadãos brasileiros. Uma das principais 
medidas, visando concretizar este objetivo, foi a implementação da Atenção Primária à 
Saúde (APS), que promove o primeiro contato da população com o sistema de saúde e é 
uma intervenção caracterizada por estar próxima de onde as pessoas vivem e trabalham 
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e tem como eixo organizador a Estratégia de Saúde da Família (ESF). A importância 
desse eixo é ressaltada, principalmente, pelo aspecto de integralidade nos cuidados de 
saúde. Considerado um dos princípios doutrinários do SUS, a integralidade reveste-se, no 
decorrer dos anos 90, e principalmente nesse início de século, de uma estratégia ímpar 
para a consolidação de um novo modelo de atenção à saúde no Brasil. Para alguns autores, 
entre eles Mattos (2001; 2003) e Cecílio (2001) devem ser pensadas como uma imagem-
objetivo, portanto polissêmica, com variados sentidos e a concepção de integralidade 
atinge uma dimensão/valor das práticas de saúde. Para o efetivo alcance dos objetivos 
na ESF, faz-se necessário que as ações e serviços de saúde sejam desenvolvidas por 
profissionais capacitados, que possam assumir novos papéis e responsabilidades. 

A primeira capacitação é o treinamento introdutório, que deve anteceder ao início do 
trabalho dos profissionais selecionados para que possam analisar, junto à comunidade, 
a situação de sua área de abrangência: os aspectos demográficos, sociais, econômicos, 
ambientais e sanitários (morbidade/mortalidade e fatores de risco), identificando os 
problemas e o potencial que tem para resolvê-los, além de compreenderem os indicadores 
de saúde, em especial, os pactuados para a Atenção Básica e produzidos pelo Sistema de 
Informação da Atenção Básica (SIAB). Observa-se nessa trajetória que a capacitação dos 
profissionais ainda é frágil, mas por que persistem algumas dificuldades principalmente 
em relação à adscrição da clientela? Algumas hipóteses seriam a cultura de que a oferta dos 
serviços de saúde pública são inferiores aos particulares, algumas regiões têm problema 
quanto à lotação de profissionais médicos, estrutura organizacional ainda confusa, além 
dos enfretamentos da gestão que busca uma co-responsabilização e uma gestão mais 
compartilhada. Essencialmente, a motivação para realização dessa pesquisa se deu a partir 
do convite em atuar na gestão da ESF na qual o cenário encontrado foi de um território 
adstrito não delineado, com famílias não cadastradas, direcionamentos inadequados, 
recursos humanos despreparados e disputas de poder político, e nesse contexto foi 
perceptível a dificuldade de acesso da população. Por meio dos conhecimentos do 
curso de especialização em gestão e prática profissional tenho atuado para contribuir na 
mudança desse cenário. 
 
Objetivos

O estudo teve como objetivos: elaborar um plano de intervenção para a reorganização 
e o aprimoramento da acessibilidade nas unidades da ESF na AP 2.1 do Rio de Janeiro, 
através da territorialização de forma a contribuir para melhoria do atendimento à 
população adstrita através da competência transversal da gestão; reorganizar o território 
das unidades da ESF; intensificar o cadastramento das áreas adstritas; favorecer a 
acessibilidade dos usuários na rede; avaliar os indicadores em saúde das unidades; 
construir o diagnóstico situacional e criar estratégias que possibilitem uma mudança 
positiva nos perfis epidemiológicos. 

Metodologia

Trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa, na cidade do Rio de 
Janeiro, mais especificamente na área programática 2.1. Para melhoria do índice de 
cadastramentos e acompanhamentos nas áreas adstritas da Estratégia de Saúde da 
Família. Foram utilizadas como estratégias: revisão bibliográfica, por meio do qual foram 
coletados documentos normativos existentes, além de estudos realizados e publicados 
sobre o tema, com os seguintes descritores: a territorialização e a adscrição da clientela; 
levantamento do total de famílias cadastradas, por meio de dados do SIAB; dados 
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da população através dos setores censitários do IBGE; visitas sistemáticas em todas as 
unidades, onde identificou-se um, processo de trabalho confuso, com um acesso restrito 
da população além de, dificuldades em proporcionar resolutividade aos usuários, falta 
de conhecimento pelos profissionais do seu território de abrangência, bem como o 
quantitativo de famílias que deveriam estar sob responsabilidade de cada equipe, e tais 
situações também foram evidenciadas através das falas dos profissionais. 

Com isso observou-se um número bem inferior de famílias acompanhadas/cadastradas 
em relação ao que preconiza o Ministério da Saúde. Para a etapa de programação de 
ações, foi aplicada a matriz de decisão para elaboração dos planos de ação, na qual para 
o problema priorizado foram propostas ações para seu enfrentamento e destacados os 
recursos necessários, produtos a serem alcançados, impactos a serem gerados, indicadores, 
metas, prazos e responsáveis. O prazo final desse plano é Setembro de 2011, devido ao 
território de todas as unidades estarem sofrendo alterações e ampliação. A partir dessa 
definição o plano de ação será apresentado a todas as unidades e será definido um prazo 
para cadastramento de 90% – da população. 

Resultados esperados 

Os princípios da ESF abrangem a territorialização, adscrição da clientela, diagnóstico 
da situação em saúde, planejamento baseado na realidade local, família como foco da 
atenção, integralidade, resolutividade e intersetorialidade de ações, trabalho em equipe 
multiprofissional, vínculos de co-responsabilidade entre profissionais e famílias assistidas, 
além de estímulo à participação social. O território da AP 2.1 tem uma população de 
569.966 hab. e a população coberta pela ESF é de 51.308 hab. totalizando 9% da população. 
Na área há 44 equipes, totalizando 176.000 pessoas cobertas, atualmente há 51.308 
pessoas cadastradas, ou seja, somente 29,15% estão sendo acompanhadas pelas equipes. 
Foi levantado por meio do SIAB o quantitativo de consultas e procedimentos realizados 
pelas equipes e os números estão muito abaixo do mínimo estabelecido. Pode-se citar 
como exemplo o caso de uma unidade com oito equipes de saúde da família que realiza 
somente 15 coletas de preventivo/mês. Esse número associado às falas dos profissionais 
de saúde demonstra que há uma deficiência na captação das mulheres em idade fértil. 
Provavelmente um dos motivos seja o não cadastramento dessa população, deixando 
as equipes sem saber o quantitativo exato de mulheres nessa faixa etária. Diante desse 
quadro pode-se refletir sobre os pontos da acessibilidade, longitudinalidade, integralidade 
e coordenação que envolve o processo de trabalho e afeta as pessoas na qual deveriam 
estar sendo assistidas pelas equipes. O acesso implica na utilização dos serviços pelas 
pessoas para cada problema novo ou para cada novo episódio do problema já existente. 

A equipe de Saúde da Família configura-se como porta de entrada no sistema e, 
portanto, necessita que se organize para tal, planejando espaços para a demanda 
programada (problemas já existentes, programas específicos como pré-natal, etc.) e 
também para a demanda espontânea (problema novo; problema do dia). Tem-se que 
ter claro que um sistema de saúde possui basicamente duas portas de entrada: a equipe 
de APS e as urgências/emergências/UPAs. A melhor porta de entrada para o cidadão é, 
sempre que possível, a APS. Portanto, o trabalho é intenso, com a reorganização ocorrendo 
desde a territorialização com a construção do Territórios Integrados de Atenção à Saúde 
(TEIAS), até a discussão com a equipe, principalmente ACS, sobre a importância do 
cadastramento, preenchimento das fichas, metas instituídas pelo Ministério da Saúde e 
indicadores em saúde. Foi realizada a Matriz de Programação de Ações relativa à situação-
problema na qual se insere a pesquisa que teve como causa a ser enfrentada: baixo índice 
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de cadastramentos e acompanhamentos nas áreas adstritas da ESF. O impacto a ser 
gerado é aumentar a população acompanhada, melhorar a acessibilidade, definir aspectos 
epidemiológicos do território e diminuir o atendimento desnecessário da população em 
unidades terciárias e UPA. 

Conclusão 

Esse trabalho foi desenvolvido com objetivo de elaborar um plano de ação para a 
reorganização da ESF, a partir da definição correta do território, de forma a contribuir para 
melhoria do atendimento, ainda estamos em processo de recondução do processo de 
trabalho, porém, já são perceptíveis alguns avanços como aumento do cadastramento, 
realização do treinamento ou revisão do introdutório para todos os profissionais das 
unidades. As informações enviadas através do SIAB estão mais claras e percebemos 
que há aumento no atendimento, há um cronograma de capacitações profissionais, 
procedimentos que não eram ofertados já estão sendo implantados, porém a caminhada 
ainda é longa, existem dificuldades de relacionamentos interpessoais, profissionais que 
estão saindo da zona de conforto gerando alguns conflitos, o território ainda não foi 
apresentado às unidades e vários processos de trabalho ainda precisam ser reconduzidos. 
Todavia, cada dia os profissionais estão mais envolvidos e percebendo que é preciso pensar 
nas necessidades da população e transformar as informações em ações. Mais adiante 
poderemos perceber o impacto dos indicadores gerados em toda área, com a melhoria 
do acesso, aumentando o atendimento às famílias de maneira integral, ofertando mais 
consultas em todas as linhas de cuidado. 
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A Lei nº 8.666/93, estabelece em seu Artigo 3º a garantia de igualdade de oportunidade 
de participação de empresas nos certames licitatórios. Com o estabelecimento dos Pregões 
Eletrônicos estabelecida pelo Decreto nº 5.450/2005, empresas de todo o país habilitam-
se a participar dos certames. Se por um lado reduções de preços são evidentes, materiais 
de todos os níveis de qualidade são apresentados. O Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
hospital de referência, encarregado de estabelecer protocolos e procedimentos para toda 
rede do Ministério da Saúde no tratamento do câncer, tem em seus pacientes condições 
especiais peculiares da moléstia, o que requer materiais específicos com especiais atributos 
de qualidade, de forma a evitar morbidade a pacientes imunodeprimidos e a assegurar 
a integridade dos seus profissionais que lidam com radioterápicos e quimioterápicos 
extremamente agressivos a saúde de quem está cuidando do paciente. Para conciliar o 
princípio da igualdade de participação nos certames licitatórios a todos os fabricantes e 
comerciantes, ao mesmo tempo que impede a entrada de materiais de qualidade inferior 
ou não adequados ao fim específico, o INCA desenvolveu e submeteu aos órgãos de 
controle, um sistema que assegure exceção a regra geral de forma que com a requerida 
publicidade e transparência garanta a integridade de seus pacientes e funcionários. 
Através da metodologia proposta, estudaremos este sistema.

Introdução

O governo federal baseia suas compras em um conjunto de leis e decretos que 
asseguram as aquisições e contratos nas condições mais vantajosas, sem perder a 
melhor técnica e, a qualidade dos bens e serviços. Com base na igualdade de direitos 
preconizada e assegurada pela Constituição Federal, buscam dotar os processos 
licitatórios da mais absoluta transparência. A lei nº 8.666/93, no seu artigo 3º, elenca os 
princípios de isonomia e igualdade de oportunidades. O pregão eletrônico, introduzido 
pela Lei nº 10.520/2002, e pelo Decreto nº 5.450/2005, trouxe o acesso nacional por 
parte do parque fornecedor às licitações públicas, assegurando total participação, 
de todas as aquisições do governo, a fornecedores de todo o país, independente de 
proximidade física ao comprador e do tamanho do participante. Assegurar a qualidade 
do bem ou serviço adquirido torna-se desta forma uma tarefa das mais difíceis, diante de 
tamanha abertura da legislação. A qualidade adquirida é fundamental e isso se reveste 
de especial importância quando o objeto da compra destinar-se-á ao serviço público, 
à prestação de serviços à população. Este princípio se reveste de garantia do direito a 
vida, quando se trata de produtos destinados a saúde e a assistência a pacientes. Se 
na assistência e cuidado a Saúde, a qualidade do item licitado é fundamental, quando 
se trata de pacientes sujeitos a efeitos colaterais trazidos pelo tratamento, como 
pacientes oncológicos, maior a importância de se assegurar que tais itens sirvam para 
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cura ou conforto, e não para agravar a morbidade da doença. Pelo estado do paciente, 
do tratamento coberto de grande agressividade, o INCA tem atributos peculiares que 
o diferenciam de hospitais gerais. Garantir que apesar da isonomia e igualdade de 
oportunidades da lei de aquisições não permitam que materiais coloquem em risco 
os pacientes e profissionais, levou o INCA a buscar uma forma jurídica e administrativa 
sustentável para impedir que fornecedores não aptos participassem dos seus certames. 

Objetivos

Identificar a sistemática utilizada para construção do sistema de Pré-qualificação de 
Marcas do INCA, avaliando seus resultados quanto ao objetivo que se propôs a atingir. 
Divulgar o processo de forma a propiciar a sua utilização em outros órgãos de saúde, 
públicos ou não.

Metodologia

A metodologia empregada será a de estudo de casos, com análise documental e 
entrevistas semiestruturadas aos gestores de forma a estabelecer aspectos motivacionais, 
restrições e dificuldades, construção e implementação do sistema. Avaliação de resultados 
obtidos e estatísticas disponíveis sobre aspectos relevantes e resultados.

Resultados esperados

Como assegurar compras exclusivamente de materiais hospitalares dentro dos atributos de 
qualidade para garantia de segurança de pacientes e profissionais de saúde, diante dos princípios 
de igualdade de participação em compras públicas assegurados pela Lei nº 8.666/1993. Possível 
sistemática de exceção legalmente enquadrada que permita restringir entrada de produtos de 
qualidade inferior ou de baixa adesão aos atributos de qualidade requerida.

Conclusão

Os requerimentos da lei nº 8.666/93 quanto à isonomia de todos os pretendentes a 
participação em licitações, trazem riscos a qualidade dos produtos a serem adquiridos. 
Ao tratarmos de produtos para saúde, este risco potencializa-se por tratarmos de vidas. 
Risco agravado pela peculiaridade do paciente acometido de neoplasias, caso dos 
pacientes do INCA. O sistema de pré-qualificação de marcas foi o meio encontrado para, 
mantida a transparência, a publicidade e a isonomia. Assegura-se proteção ao paciente e 
ao profissional de saúde. Este procedimento, mesmo sem cobertura legal, tem respaldo 
jurídico pelo parecer da Advocacia Geral da União (AGU) e foi abraçado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na publicação no ano de 2010 do Manual de Pré-
qualificação de artigos médico-hospitalares: Estratégia de vigilância sanitária de prevenção. 
A própria AGU em seu parecer recomenda a análise de extensão do mesmo para toda a 
rede do Ministério da Saúde. Recentemente, nos dias 08 e 09/12/2011 o Departamento 
de Logística do Ministério da Saúde, realizou um seminário no Auditório do centro de 
Estudos do Hospital da Lagoa, objetivando um estudo com a finalidade da otimização 
das compras públicas, onde a nossa instituição foi uma das principais convidadas com 
a finalidade de expor aos outros hospitais da rede federal o nosso sistema de pré-
qualificação de artigos médico-hospitalares com o objetivo de implementar o sistema 
do INCA, em todos os hospitais federais no Rio de Janeiro, o que nos leva a concluir pela 
final aceitação do mesmo, bem como pela constatação que o assunto estudado, pode ser 
extrapolado para outras Unidades Hospitalares Públicas semelhantes.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A administração de recursos materiais tem sido motivo de preocupação nas 
organizações de saúde, tanto nas do setor público, como no privado, que fazem parte 
da rede complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). As do setor público, devido a 
orçamentos restritos, necessitam de maior controle do consumo e dos custos para que não 
privem trabalhadores e pacientes do material necessário (CASTILHO, 2005). A atuação do 
enfermeiro na administração de recursos materiais constitui-se uma conquista nas esferas 
de tomada de decisão, destacando a importância do seu papel na dimensão técnico-
administrativa inerente ao processo de cuidar e gerenciar (CASTILHO, 2005). É importante 
que os serviços de saúde aprimorem os sistemas de gerenciamento de materiais, a fim 
de garantirem uma assistência contínua e de qualidade a um menor custo, e ainda, 
assegurarem a quantidade e qualidade dos materiais necessários para a realização do 
trabalho (CASTILHO, 2005). 

Introdução

No processo gerencial na área da saúde um dos setores mais complexos e de maior 
custo, que exige constantes atualizações devido às mudanças e surgimentos de novos 
produtos é a área de gestão de materiais (HONÓRIO; ALBUQUERQUE, 2005). Materiais 
são considerados insumos ou fatores produtivos, de natureza física, com determinada 
durabilidade, empregados na realização de procedimentos/atividades assistenciais 
aos pacientes. A escassez de alguns materiais imprescindíveis para assistência é um 
dos pontos que mais afligem os gestores dos serviços de enfermagem (MESQUITA 
et al., 2005). A gestão de materiais é um processo no qual se planeja, executa e 
controla, em condições mais eficientes e econômicas, o fluxo de materiais, partindo 
das especificações dos artigos a comprar até a entrega do produto (MESQUITA et 
al., 2005). Os avanços tecnológicos têm impulsionado o aumento constante da 
complexidade assistencial, exigindo um nível de atenção cada vez mais elevado, 
por parte dos profissionais de saúde, criando uma demanda crescente por recursos 
materiais (CASTILHO, 2005). A organização do serviço de enfermagem deve incluir 
no planejamento a qualidade e quantidade de equipamentos e materiais necessários 
as unidades, levando em conta o número de leitos, os tipos de unidades, a idade e o 
sexo dos pacientes, os tipos de enfermidade, os custos e a durabilidade do material, 
o armazenamento entre outros aspectos (BARTMANBN; TÚLIO; KRAUSER, 2008). É 
fundamental que a equipe de enfermagem conheça a política adotada pelo hospital 
em relação ao processo de compras de materiais e equipamentos, para que possa 
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trabalhar em estreita colaboração com o setor responsável por essa função, garantindo, 
assim, a aquisição de produtos que mesmo com o menor preço, satisfaçam os padrões 
técnicos e de segurança (BARTMANBN; TÚLIO; KRAUSER, 2008). É válido ressaltar que 
a aquisição de materiais em instituições públicas segue a lei nº 8.666/93 que norteia 
as licitações (BRASIL, 1993).

Objetivos

Identificar a influência da gestão de material médico hospitalar no processo de trabalho 
de profissionais em hospital público de média complexidade.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de natureza qualitativa. Tornou-
se oportuno desenvolver este estudo por meio de uma abordagem qualitativa que 
adotou para a coleta dos dados a técnica de entrevista que oferece informações 
referentes a fatos; idéias, crenças entre outros (MINAYO, 2004). O roteiro para esse tipo 
de entrevista tem como finalidade direcionar a interlocução e deve ser construído 
de modo que permita flexibilidade nas conversas e a absorção de novos temas e 
questões interpostas (MINAYO, 2004). O estudo foi realizado em um hospital público 
de média complexidade, integrado ao Sistema Único de Saúde e localizado na região 
norte do Paraná. Presta serviço de Pronto-Atendimento nas clínicas médica, cirúrgica e 
pediátrica. O serviço de internação conta com 14 leitos pediátricos, 20 leitos da clínica 
médica, e dez leitos de clínica cirúrgica. O serviço de pronto-atendimento possui 15 
leitos de observação, dez de internação e duas salas de emergências correspondendo 
a quatro leitos. Possui serviço de cirurgias eletivas de médio e pequeno porte. O 
estudo foi desenvolvido em duas etapas, sendo que na primeira realizou-se a análise 
de documentos referentes à gestão dos recursos materiais disponíveis em manuais, 
ofícios, regulamentos, leis, entre outros. A segunda etapa constitui-se na realização 
de entrevistas com trabalhadores envolvidos no processo de gestão e utilização de 
material médico hospitalar. 

Os critérios de inclusão no estudo era que o trabalhador participasse diretamente 
da padronização, especificação e previsão de material médico hospitalar. Participaram 
do estudo dois enfermeiros gerenciais, sendo um responsável pela gestão do serviço 
de enfermagem e o outro pelo processo de aquisição de materiais, sete enfermeiros 
supervisores dos setores de internação, pronto atendimento e centro cirúrgico; dois 
técnicos administrativos responsáveis pela compra e pela recepção dos materiais no 
almoxarifado; dois auxiliares operacionais que solicitavam os materiais para uso nos 
setores; seis técnicos de enfermagem que armazenavam e utilizavam os materiais 
sendo, dois de cada turno de trabalho, totalizando 19 profissionais envolvidos no 
processo de gestão de material médico hospitalar. A opinião do entrevistado foi 
obtida por meio da seguinte questão norteadora: Qual a influência da gestão de 
material médico hospitalar no seu processo de trabalho? Após as entrevistas os 
relatos foram transcritos e analisados buscando encontrar por meio da análise dos 
discursos seu real significado para os atores envolvidos (MINAYO, 2004). Buscou-se 
com essa questão identificar a compreensão sobre a gestão de materiais com quem 
vivencia o processo diariamente, e também obter informações adicionais pertinentes 
ao tema. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com 
cadastro no Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa com CAAE nº 
0094.0.268.000-10. 
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Resultados esperados

Após análise das entrevistas formaram-se categorias que expressam a influência da gestão 
de material médico hospitalar no processo de trabalho dos atores envolvidos, definindo-
se cinco categorias de estudo, sendo: 1. ausência de autonomia na escolha do material 
médico hospitalar; 2. falta de manutenção de equipamentos e material médico hospitalar; 3. 
burocracia no processo de compra; 4. falta de qualidade de alguns materiais; e 5. ausência de 
envolvimento profissional na gestão de material médico hospitalar. As categorias formadas 
envolvem aspectos positivos e negativos do processo de trabalho, respeitando o significado 
expressado pelos profissionais durante o vivenciar de sua tarefa. Na primeira categoria os 
enfermeiros assistenciais citaram a necessidade de participarem na escolha dos materiais, 
considerando que são eles que utilizam o material médico hospitalar no dia-a-dia. É necessário 
que o enfermeiro hospitalar tenha uma visão holística da assistência prestada e desenvolva 
competências gerenciais, demonstrando que a dicotomia existente entre assistência e 
gerência é algo desfavorável ao desenvolvimento do processo de trabalho (PERES; CIAMPONE, 
2006). É importante ressaltar que o processo de gestão de suprimento de material médico 
hospitalar não tem recebido os devidos tratos profissionais, desvalorizando-se o setor, por 
conseguinte a empresa hospitalar. Por vezes, delega-se essa responsabilidade a colaboradores 
não qualificados para o exercício da função. Os conceitos básicos, a linguagem técnica e os 
conhecimentos necessários devem ser adquiridos através de cursos especializados, o que 
resulta em ganhos de qualidade, produtividade, investimento no capital humano, eficiência e 
eficácia (MASSARO; CHAVES, 2009). 

Na segunda categoria relacionada à manutenção de equipamentos e materiais os 
entrevistados referiram que um dos principais problemas enfrentados é o mau uso dos 
equipamentos e a falta de manutenção, influenciando diretamente na qualidade da 
assistência oferecida. O processo de cuidar nas unidades especializadas depende em parte 
do uso racional e seguro de equipamentos de suporte à vida, entre outros procedimentos. 
Entretanto para garantir a qualidade do cuidar com vistas à longevidade dos equipamentos, 
faz-se necessário uma política de manutenção efetiva (MADUREIRA; VEIGA; SANT’ANA, 2000). 
A categoria três relacionada aos processos burocráticos, os relatos demonstram que a lentidão 
nos processos administrativos presenciada nos serviços de saúde no Brasil é apontada 
como problema crônico, gerando formalidade nas comunicações, excessiva burocracia, 
apresentando serviços que não satisfazem os colaboradores externos (MASSARO; CHAVES, 
2009). Na quarta categoria, a referência a qualidade de um produto ou de um serviço é medida 
pelo conjunto de características capazes de atender as necessidades implícitas do cliente 
(HONÓRIO; ALBUQUERQUE, 2005). Na quinta categoria é relatada a ausência de envolvimento 
profissional onde foi ressaltado que compete ao enfermeiro gerenciar e administrar recursos 
materiais, que são os que mais elevam os custos hospitalares depois dos recursos humanos.

Conclusão

Os resultados demonstraram que o processo de gestão de materiais na instituição 
em estudo, da forma como vem sendo desenvolvido, influencia de forma significativa no 
trabalho dos profissionais que atuam diretamente na assistência. Porém o processo só se 
torna perceptível quando ocorre algum evento negativo, como quantidade e qualidade 
insuficiente de materiais e falta de manutenção preventiva de equipamentos. Isso caracteriza 
que os profissionais envolvidos com a gestão de material médico hospitalar desconhecem a 
importância do gerenciamento de materiais na instituição pesquisada. Os participantes do 
estudo relataram a necessidade de realizar educação continuada com a equipe envolvida 
abrangendo o desenvolvimento de competências gerenciais na área de gestão de material 
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médico hospitalar. Os temas destacados envolvem: o uso adequado e racional dos materiais, 
preservação dos equipamentos em uso, comprometimento com a análise dos produtos 
disponíveis, a consequência do desperdício para o serviço e a diferenciação entre os materiais 
e equipamentos em uso. A sensibilização dos profissionais requer envolvimento com o tema e 
comprometimento com o serviço, sendo indispensável o papel de educador do enfermeiro no 
processo. A ausência de integração dos profissionais durante a escolha dos materiais também 
foi destacada, demonstrando claramente a divisão de funções como o distanciamento entre os 
atores envolvidos, influenciando assim na qualidade dos produtos selecionados. Dessa forma, 
ao integrar os profissionais caracterizando a importância do papel de cada um na gestão de 
materiais se reforça a importância de trabalhar a equipe multiprofissional como a precursora 
na qualidade da assistência a saúde. Concluiu-se que há necessidade de maior envolvimento 
dos enfermeiros na área de gestão de recursos materiais, considerando que se constituem no 
elo entre a equipe de saúde e a administrativa. 
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

As doenças cardiovasculares, especialmente as síndromes coronarianas agudas 
(SCAs), são a principal causa de morbi-mortalidade no Brasil e no mundo (YUSUF et al., 
2001; YUSUF et al., 2001). Ensaios clínicos randomizados de larga escala estabeleceram 
a eficácia de várias intervenções no atendimento dos pacientes com SCA, incluindo 
terapia antiplaquetária, anticoagulação, reperfusão para pacientes com infarto do 
miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com SST) e prevenção 
secundária com aspirina, β-bloqueadores, estatinas e inibidores de enzima de conversão 
da angiotensina (FIBRINOLYTIC ..., 1994; KEELEY; BOURA; GRINES, 2003; FREEMANTLE et 
al., 1999; CHEN et al., 2005; WENGER, 2012; KUSHNER et al., 2009). No entanto, registros 
nacionais e internacionais têm demonstrado de forma consistente que a aplicação dos 
achados das pesquisas na prática clínica ainda é insuficiente (FOX et al., 2002; HOEKSTRA 
et al., 2002; CABANA et al., 1999), e que essas lacunas no atendimento são ainda maiores 
nos países de baixa e média renda (BUDAJ et al., 2003; YUSUF et al., 2011; MATTOS, 2011; 
THE WORLD BANK GROUP, 2012). Nesse sentido, se faz necessário o desenvolvimento 
de um projeto de melhoria de qualidade assistencial para verificar se uma intervenção 
multifacetada possui impacto em aumentar a prescrição e recomendação de 
intervenções com benefício comprovado, na prática clínica. Ao se comprovar o benefício 
dessa estratégia multifacetada na qualidade assistencial em síndromes coronarianas 
agudas, a implementação dessa intervenção, simples e de baixo custo, nos hospitais 
públicos pode melhorar a qualidade no atendimento clínico e consequentemente 
reduzir a morbi-mortalidade de pacientes com síndrome coronariana aguda. 

O projeto foi conduzido em parceria com a Coordenação Geral de Urgência e 
Emergência do Ministério da Saúde-CGUE-MS/SAS e todos os centros participantes 
foram indicados pelo próprio Ministério da Saúde e também pelo Conselho Nacional dos 
Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems). Os resultados do projeto foram discutidos pessoalmente com o Ministro 
da Saúde e foram publicados na revista médica mais importante da área no cenário 
mundial, o The Journal of the American Medical Association  (JAMA) que possui fator de 
impacto 30. Além disso, os resultados foram apresentados na sessão de Late Breaking 
Clinical Trials, a qual é a principal do congresso do American College of Cardiology, 
ocorrido em Chicago, em Março de 2012. Além da aplicabilidade direta no Brasil, os 
resultados do estudo despertaram bastante interesse para aplicação em outros países.
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Introdução

As doenças cardiovasculares, particularmente o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 
representam a principal causa de mortalidade e incapacidade no Brasil e no mundo 
(YUSUF et al., 2001; YUSUF et al., 2001). Seu crescimento está acelerado nos países 
em desenvolvimento, representando uma das questões de saúde públicas mais 
relevantes da atualidade. De acordo com dados do DATASUS, no Brasil, no período de 
1995 a 2005, ocorreram 362.998 internações em hospitais do SUS por IAM e aumento 
de 61% do número de internações durante o período (de 35.069 para 56.345, SIH, 
DATASUS-<www.datasus.gov.br>). Ensaios clínicos randomizados de larga escala 
estabeleceram a eficácia de várias intervenções no atendimento da SCA, incluindo 
terapia antiplaquetária, anticoagulação, reperfusão para pacientes com IAM com SST e 
prevenção secundária com aspirina, β-bloqueadores, estatinas e inibidores de enzima 
de conversão da angiotensina (FIBRINOLYTIC ..., 1994; KEELEY; BOURA; GRINES, 2003; 
FREEMANTLE et al., 1999; CHEN et al., 2005; WENGER, 2012; KUSHNER et al., 2009). 

Entretanto, registros demonstraram que o uso de intervenções baseadas em 
evidências em SCA é sub-ótimo (FOX et al., 2002; HOEKSTRA et al., 2002; CABANA et 
al., 1999). Alterar o comportamento clínico para melhorar a qualidade do atendimento 
é desafiador. Revisões sistemáticas anteriores sugerem que certos instrumentos de 
melhoria da qualidade estão associados com melhor assistência ao paciente (BONETTI 
et al., 2005). Esses instrumentos incluem lembretes, consultas educativas, auditoria 
e feedback, gerenciamento de casos e distribuição de materiais educativos para 
profissionais de saúde (GRIMSHAW et al., 2006). Estratégias combinadas focadas em 
diversos obstáculos têm mais possibilidade de serem eficazes do que intervenções 
únicas (GRIMSHAW et al., 2001). No entanto, as intervenções raramente foram 
avaliadas de maneira rigorosa, especialmente em países de baixa e média renda, que 
representam até 80% da taxa global de doenças cardiovasculares (STRONG et al., 
2005; MURRAY; LOPEZ, 1997). Para avaliar a eficiência de uma iniciativa de melhoria 
de qualidade em pacientes com SCA atendidos em hospitais públicos no Brasil foi 
desenhado ensaio clínico randomizado em cluster, o BRIDGE-ACS (Intervenção 
Brasileira para Aumentar o Uso de Evidências na Síndrome Coronariana Aguda).

Objetivos

Os principais objetivos foram avaliar o efeito de uma intervenção multifacetada de 
melhoria da qualidade sobre a prescrição das terapias comprovadamente eficazes para 
pacientes com Síndrome Coronariana Aguda nas primeiras 24 horas e no momento da alta 
hospitalar, bem como sobre a incidência de eventos cardiovasculares maiores.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico randomizado em cluster (BERWANGER et al., 2012). O 
estudo foi aprovado pelo Comite de Ética em Pesquisa e um termo de autorização foi 
obtido do diretor de cada instituição. A inclusão foi de março a novembro de 2011 e 
seguimento concluído em janeiro de 2012. Foram incluídos hospitais públicos nacionais 
com serviços de emergência que recebiam pacientes com SCA. Foram excluídos hospitais 
privados, institutos de cardiologia e localizados em zonas rurais. Os pacientes que 
chegavam à emergência com SCA eram incluídos no estudo. Foram excluídos pacientes 
transferidos de outros hospitais após 12 horas, e aqueles cuja SCA não foi confirmada. Os 
hospitais foram alocados aleatoriamente (1:1) para estratégia multifacetada de melhoria 
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de qualidade (grupo intervenção) ou para prática clínica de rotina (grupo controle). A 
randomização foi estratificada entre hospitais universitários e não universitários e entre 
presença ou ausência de capacidade de oferecer intervenção coronária percutânea. 
Todos os clusters foram randomizados em 30 de dezembro de 2010 por um sistema 
central de randomização via web antes da inclusão do primeiro paciente. A intervenção 
multifacetada incluiu lembretes, check-list, materiais educativos, gerenciador de casos e 
treinamento da equipe participante. Dados foram coletados utilizando sistema eletrônico 
via web por profissionais não envolvidos no cuidado do paciente. O controle de qualidade 
dos dados foi garantido por checagem central de dados. 

O desfecho primário foi adesão a todas as terapias elegíveis baseadas em evidências 
(aspirina; clopidogrel; anticoagulação e estatinas) durante as primeiras 24 horas em 
pacientes sem contraindicações. Os desfechos secundários incluíram os componentes 
individuais do desfecho primário; adesão global as terapias baseadas em evidências na 
internação e em sete dias (aspirina, clopidogrel e anticoagulação durante as primeiras 
24 horas; aspirina, β-bloqueadores, estatinas e inibidores de enzima de conversão da 
angiotensina na alta); e escores compostos de adesão (soma da utilização de terapias 
comprovadas entre o número total de oportunidades elegíveis); combinado de 
mortalidade total, infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal 
e parada cardíaca não fatal na alta; mortalidade total na alta e 30 dias; sangramento 
importante na internação. Um comitê independente de eventos validou os desfechos 
de forma cega. Tamanho de amostra proposto foi 1.020 pacientes em 34 clusters. 
Todas as análises seguiram princípio de intenção de tratar. As comparações entre os 
grupos foram realizadas usando extensão da equação de estimativa generalizada 
de procedimentos de regressão logística para ensaios clínicos randomizados por 
conglomerado. Os efeitos foram expressos como razão de chance média da população 
(ORPA) no caso de variáveis qualitativas ou como diferença média no caso das variáveis 
quantitativas, com respectivos IC 95%.

Resultados 

Dos 34 clusters que completaram o estudo, 1.150 pacientes foram incluídos. As 
características basais dos pacientes e dos clusters foram semelhantes em cada grupo. 
41,2% dos clusters ofereciam angioplastia, 79,5% eram hospitais universitários e a mediana 
de pacientes atendidos na emergência foi de aproximadamente 4.000 pacientes por mês. 
A idade média dos pacientes incluídos foi de 62+13 anos; 68,6% eram do sexo masculino, 
com 23,4% apresentando infarto do miocárdio prévio, 72% com histórico de hipertensão 
e 31% com diabetes. Dos pacientes incluídos, 40% apresentavam IAM com SST, 35.6% 
IAM sem SST e 23,6% angina instável. O número médio de pacientes em cada centro foi 
de 34 (variação de 4-55). No grupo intervenção, a adesão às ferramentas foi de 82,7%, e 
o gerenciador de casos conseguiu agir em 86,7% dos casos incluídos. Entre os pacientes 
elegíveis, aqueles do grupo intervenção tiveram maior probabilidade de receber todas 
as terapias agudas elegíveis dentro das primeiras 24 horas do que os pacientes dos 
hospitais do grupo controle (67,9% versus 49,5%; ORPA=2,64 [IC 95%: 1,28-5,45]; CCI=0,32; 
p=0,01). Esses resultados mantiveram-se consistentes após o ajuste para covariáveis 
basais importantes (ORPA ajustada=3,97 [IC 95%: 1,52-10,37]; CCI=0,32; p=0,01) e após 
a exclusão das estatinas durante as primeiras 24 horas como parte do nosso desfecho 
primário (ORPA=2,63 [IC 95%: 1,27-5,42]).

Da mesma forma, o uso de todas as terapias baseadas em evidência durante as primeiras 
24 horas e no momento da alta hospitalar entre os pacientes elegíveis foi maior no cluster 
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intervenção (50,9% versus 31,9%; ORPA=2,49 [IC 95%: 1,08-5,74]; CCI=0,36; p=0,03). Os 
escores compostos de adesão também foram mais altos nos clusters intervenção do que nos 
clusters do grupo controle (89% versus 81,4%; p=0,01). As taxas de eventos cardiovasculares 
maiores foram 5,5% no grupo intervenção e 7,0% no grupo controle, sem diferença 
estatisticamente significante (ORPA=0,72 [IC 95%: 0,36-1,43]; CCI=0,15; p=0,35). A taxa 
de mortalidade total aos 30 dias foi de 7,0% nos pacientes do grupo intervenção e 8,4% 
nos pacientes do grupo controle (ORPA=0,79 [IC 95%: 0,46-1,34]; CCI=0,01; p=0,38). Foram 
observadas taxas mais baixas de novo infarto do miocárdio (p=0,09) e maior incidência de 
sangramento importante no grupo de intervenção em comparação com o grupo controle 
(p=0,06), mas essas diferenças não alcançaram significância estatística. Durante o estudo, 
194 pacientes (32,2%) do grupo intervenção e 156 (28,5%) do grupo controle foram 
submetidos à angioplastia. O efeito da intervenção em 100% das terapias agudas baseadas 
em evidências foi maior nos hospitais com capacidade de oferecer ICP (ORPA=7,97 [IC 95%: 
3,11-20,42]; p=0,001 [p=0,004 para interação]) e nos pacientes cujo diagnóstico final foi IAM 
sem SST ou angina instável (ORPA=3,47 [IC 95%: 1,56-7,71]; p=0,001).

Conclusão

Em conclusão, entre os pacientes com Síndrome Coronariana Aguda, uma intervenção 
educativa multifacetada resultou em melhora significativa no uso de medicações baseadas 
em evidências, principalmente em hospitais com capacidade de oferecer angioplastia 
e entre os pacientes com Síndrome Coronariana Aguda sem supradesnivelamento de 
ST. Uma vez que esta intervenção é relativamente simples e de fácil aplicabilidade, as 
abordagens testadas no estudo BRIDGE-ACS podem tornar-se a base para desenvolver 
programas de melhoria de qualidade para maximizar o uso de intervenções baseadas 
em evidências para o manejo das Síndromes Coronarianas Agudas, especialmente em 
cenários com recursos limitados.
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Introdução

O Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) estabeleceu 
parâmetros quantitativos para o cuidado mínimo a ser oferecido às gestantes. O 
software Sisprenatal foi o instrumento do sistema de informação do programa. 
Criaram-se indicadores de processo do Programa, que incluíram início precoce do 
pré-natal, número de consultas, realização de exames e avaliação de puerpério e dose 
imunizante da vacina antitetânica. Desde sua implantação até hoje, os dados nacionais 
referentes ao PHPN ainda refletem baixa cobertura. Todos os dados dos municípios 
brasileiros são inseridos no DATASUS a partir da alimentação local do Sisprenatal. O 
programa disponibiliza instrumentos de coleta e as informações devem ser digitadas 
posteriormente. São Carlos é um município paulista com 193 mil habitantes, e foi o 
primeiro município do estado a aderir ao PHPN, e apresenta maior cobertura pré-
natal e menores taxas de mortalidade perinatal, no estado. Mesmo assim, a cobertura 
local do programa sempre esteve aquém das expectativas. O registro e a digitação 
dos dados referentes às consultas e aos demais procedimentos realizados durante o 
pré-natal são realizados por funcionários desvinculados do atendimento à gestante. 
No município, os dados são transcritos para planilhas do PHPN após o atendimento 
por profissional de saúde, por outro membro da equipe multiprofissional da unidade. 
Pode-se supor que as informações registradas no cartão da gestante e nos prontuários 
médicos são mais fiéis ao que efetivamente foi realizado durante o atendimento, uma 
vez que se trata de transcrição direta. É possível supor ainda que na planilha e durante 
a digitação dos dados possa haver perda adicional de informações. O presente 
estudo buscou comparar os dados referentes ao pré-natal a partir de duas fontes de 
informação: o cartão da gestante, e o banco de dados Sisprenatal. A cobertura do 
PHPN também foi analisada, segundo o cumprimento dos requisitos mínimos e os 
indicadores de processo propostos pelo Ministério da Saúde.

Objetivos

Avaliar a cobertura, a qualidade e a informação disponível sobre o pré-natal no 
município de São Carlos. Avaliar a adesão e o cumprimento das metas do PHPN em 
São Carlos, usando as informações constantes no cartão da gestante na época do parto 
e, posteriormente, mediante consulta ao Sisprenatal. Avaliar a qualidade da atenção à 
saúde da gestante em São Carlos, através dos indicadores de processo recomendados 
pelo Ministério da Saúde no município. Avaliar a qualidade da informação disponível 
sobre o seguimento pré-natal em São Carlos através da comparação de ambas as fontes 
de informação.
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Metodologia

Foi realizado estudo epidemiológico do tipo corte transversal, de base populacional, 
com dados do pré-natal de 1.489 puérperas internadas para parto pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) entre novembro de 2008 e outubro de 2009 no município de São Carlos, SP. Os 
pesquisadores obtiveram a relação dos partos nas últimas 48 horas, expedida diariamente 
pelo escriturário do setor; a partir desse documento foram identificadas as possíveis 
candidatas, mulheres elegíveis ao estudo. Os sujeitos foram então consultados sobre seu 
interesse de participação do estudo, ainda nas dependências do setor de puerpério da 
maternidade. As puérperas ausentes nesse momento foram procuradas posteriormente 
no mesmo local, evitando interromper outras atividades (rotinas de puerpério: 
amamentação, orientações sobre alta e retorno puerperal, vacinação do recém-nascido, 
visita ao recém-nascido internado em berçário ou UTI, etc.) que porventura estivessem 
realizando. Foi elaborada uma ficha de coleta de dados com todas as informações 
referentes aos parâmetros do PHPN a serem analisados (variáveis independentes), bem 
como os dados do nascimento e as características sócio econômicas das mulheres 
inclusas no estudo (variáveis de controle). Foram variáveis dependentes os parâmetros 
de cobertura do PHPN em São Carlos, avaliados a partir do número de gestantes que 
aderiram ao programa. 

Os dados foram coletados a partir do cartão da gestante durante internação para 
resolução da gestação na única maternidade do município que atende aos partos pelo 
Sistema Único de Saúde, e posteriormente no Sistema de acompanhamento do Programa 
de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (Sisprenatal). A coleta dos dados na instituição 
maternidade foi realizada após esclarecimento das mulheres sobre os objetivos do estudo, 
e mediante assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Realizaram as 
entrevistas com as puérperas a pesquisadora e a assistente de pesquisa. A coleta de dados 
no sistema de informações foi realizada pela pesquisadora, junto à Secretaria de Saúde 
Municipal, que, como grande parte dos municípios brasileiros, concentrava na época 
a digitação das planilhas numa única máquina, localizada no setor de informática da 
secretaria. Os dados foram transcritos para a ficha de coleta, a partir de ambas as fontes, 
e posteriormente digitados numa máscara para o programa Epi-Info, versão 6.04b. Para 
a análise dos dados, foram calculadas prevalência e média para as variáveis nominais e 
contínuas, respectivamente. A análise dos dados foi realizada através dos testes de qui-
quadrado de McNemar para grupos relacionados. A apresentação dos dados foi feita 
através de tabelas.

Resultados esperados

A cobertura de pré-natal em relação ao número de nascidos vivos foi de 97,1% de 
acordo com o cartão de pré-natal e de 92,8% segundo o Sisprenatal. Houve diferença 
significativa entre as fontes de informação para todos os requisitos mínimos do Programa 
de Humanização do Pré-natal e Nascimento, e também na comparação dos indicadores 
de processo. Com exceção da primeira consulta de pré-natal, o cartão de pré-natal 
sempre apresentou registro de informações superior ao do Sisprenatal. A proporção 
de mulheres com seis ou mais consultas de pré-natal e com todos os exames básicos 
foi de 72,5% pelo cartão de pré-natal e de 39,4% pelo sistema oficial. Essas diferenças 
mantiveram-se para as cinco áreas regionais de saúde do município. O PHPN apresenta 
novos desafios, após dez anos de implantação, representados pela necessidade de 
estímulo constante à adesão e manutenção do Programa em cada um dos municípios, 
adequação da disponibilização mais efetiva da informação em saúde, criando estratégias 
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para evitar perda dos dados, e investimentos necessários para o cumprimento da 
proposta inicial, que inclui a humanização do atendimento. Gestantes devem se sentir 
acolhidas na rede de saúde, entender e pactuar o acompanhamento e criar laços com a 
equipe multiprofissional envolvida. Com frequência elas relatam dificuldades de adesão 
ao programa por dinâmicas ineficientes ou impessoais nas unidades de atendimento. 

A correta utilização das informações disponíveis permitirá que programas de 
abrangência nacional sejam desenvolvidos com percepção de diferenças locais e 
regionais, garantindo maior resolutividade, grande entrave à nossa saúde pública. 
Iniciativas como o PHPN, num país como o Brasil, dito “em desenvolvimento”, podem 
fazer diferença nos indicadores de saúde, desde que otimizados e adequados a cada 
cenário envolvido. Para a maior efetividade da política de saúde obstétrica da população, 
são necessários investimentos de recursos humanos em paralelo aos destinados à 
melhoria das condições de atendimento representadas pela estruturação física das 
unidades de saúde, terceirização de exames complementares de qualidade segundo 
parâmetros rígidos, estreitamento dos laços entre os diferentes níveis de atenção. Uma 
proposta no sentido de diminuir a subnotificação dos procedimentos realizados durante 
o acompanhamento pré-natal seria a descentralização da alimentação do sistema, com 
informações que fossem introduzidas online pelos próprios profissionais responsáveis e 
durante o atendimento destas mulheres nas unidades de saúde. Inovador e desafiador, 
o PHPN continua como referencial na atenção à saúde na gravidez, parto e puerpério, 
desenhando agora, após dez anos de sua criação, desafios de aprimoramento de qualidade 
de serviço e de adequada documentação de informação em saúde.

Conclusão

A discrepância entre os dados disponíveis a partir das duas fontes de informação sobre 
o acompanhamento pré-natal no município de São Carlos mostrou prováveis falhas de 
registro do seguimento durante gestação e puerpério. A cobertura do programa foi 
superior a 90% em ambas as fontes, embora apenas 19,2% das mulheres tenham cumprido 
todos os requisitos mínimos, segundo o Sisprenatal. A consulta puerperal só pôde ser 
avaliada através do Sisprenatal, uma vez que a informação do cartão de gestante foi 
obtida durante internação para parto. A única exceção ao cumprimento de metas superior 
no cartão da gestante, quando comparado ao banco de dados Sisprenatal, foi a idade 
gestacional do início do acompanhamento pré-natal, o que poderia ser explicado pela 
estratégia municipal de pronta confirmação de gravidez através de teste urinário realizado 
pela equipe de enfermagem, e início do acompanhamento da gestação. Presume-se que 
houve falha de documentação dos dados durante o processo de transcrição da planilha, 
e/ou envio da mesma e/ou posterior digitação na Secretaria de Saúde. 

Considerando-se que o registro em cartão de gestante seja mais fiel ao acompanhamento 
real da mulher que o Sisprenatal, pode-se afirmar que no presente estudo os indicadores 
de processo do programa mostraram que o município de São Carlos apresenta índices 
quantitativos acima da média nacional esperada, ainda que essas informações não 
tenham sido adequadamente disponibilizadas no banco de dados do DATASUS. Em 
São Carlos, o Sisprenatal não foi um parâmetro seguro para avaliação da informação 
disponível sobre acompanhamento na gestação. A cobertura do programa, avaliada pela 
proporção de gestantes em relação ao número de nascidos vivos no município, foi de 
97,1% segundo o cartão, e de 92,8% segundo o Sisprenatal. A meta a ser alcançada é a 
correta documentação da informação em saúde, fundamental para desenvolvimento de 
novos projetos, conhecimento da população-alvo e repasse de recursos federais.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Seguindo o processo de descentralização do SUS, a aquisição dos medicamentos essenciais 
passou a ser de responsabilidade dos municípios, evidenciando-se as dificuldades inerentes 
a sua operacionalização. Devido ao crescente aumento dos custos em saúde, a gestão de 
medicamentos tem se destacado como um ponto crítico na administração das unidades 
de saúde. Os medicamentos são responsáveis por grande parcela do orçamento público, 
sendo que não só a quantidade e os custos de aquisição, como também a qualidade do 
medicamento adquirido tem grande impacto econômico no sistema de saúde. A aquisição 
de medicamentos no serviço público de saúde brasileiro através de licitação com critério de 
menor preço gera preocupação por parte de gestores, profissionais da saúde e pacientes 
no que diz respeito à qualidade dos produtos distribuídos à população. Além disso, apenas 
garantir o acesso ao medicamento demonstra-se insuficiente para melhorar o nível de saúde 
da população em países em desenvolvimento. Assim, uma das preocupações intrínsecas aos 
gestores da Assistência Farmacêutica deve ser a de ofertar medicamentos de qualidade. A 
avaliação da qualidade dos medicamentos distribuídos no sistema público de saúde é de suma 
importância, visto que a compra e a distribuição de medicamentos com desvios da qualidade 
pode colocar em risco a vida do paciente e o sucesso do tratamento. Os desvios da qualidade 
podem onerar ainda mais o sistema, pois ao não obter os resultados esperados o paciente 
entra em novo ciclo nos serviços de saúde, nova consulta, novos exames e medicamentos. 

No caso de antihipertensivos, os custos são ainda mais significativos para o sistema 
de saúde, pois a hipertensão é uma doença crônica que exige tratamento prolongado. 
O monitoramento da qualidade de medicamentos pode ser feito através de testes 
de controle de qualidade e da farmacovigilância. O controle de qualidade apresenta 
a vantagem de anteceder o risco da utilização e possíveis danos aos pacientes. A 
farmacovigilância, além do monitoramento das reações adversas, inclui também o 
acompanhamento de queixas técnicas. A avaliação da qualidade dos medicamentos 
além de assegurar que os medicamentos dispensados na rede pública possuem 
qualidade e que podem ser utilizados com segurança pelos pacientes é também 
uma ferramenta para qualificação de fornecedores e prove embasamento para o 
aprimoramento do processo licitatório. Os resultados do presente trabalho fornecem 
subsídios para incorporação de conhecimentos e sugestões de processos de melhoria 
na aquisição de medicamentos dentro do sistema único de saúde. Dessa forma, propõe-
se a implantação de um sistema de gestão da qualidade que abranja a qualificação de 
fornecedores e o aperfeiçoamento do processo de licitação incluindo especificações 
claras sobre a qualidade dos medicamentos adquiridos bem como o monitoramento da 
qualidade integrado às ações de farmacovigilância.
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Introdução

No Brasil, o acesso a produtos farmacêuticos encontra-se pautado na existência 
de uma política nacional de medicamentos e assistência farmacêutica como parte 
integrante da política de saúde no SUS. O acesso a medicamentos de qualidade 
está diretamente relacionado com a qualidade da atenção básica e contribui para a 
resolução das ações de saúde. O recente processo de municipalização da gestão da 
Assistência Farmacêutica evidenciou dificuldades, dentre elas, o monitoramento da 
qualidade dos medicamentos adquiridos no SUS. Os processos de regulamentação 
farmacêutica estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária contribuem 
para a garantia da qualidade dos medicamentos, por meio do consenso sobre padrões 
de qualidade, segurança e eficácia. A vigilância de medicamentos subdivide-se em 
dois grupos. O primeiro consiste nas ações de registro e fiscalização. O segundo grupo 
consiste nas ações de farmacovigilância, que são de identificação de reações adversas e 
problemas técnicos relacionados com os medicamentos. Apesar do avanço nesta aérea 
nos últimos anos, ainda são incipientes as ações de farmacovigilância nos serviços 
públicos municipais. Além disso, como as aquisições de medicamentos nos municípios 
são realizadas através de licitação do tipo menor preço, a qualidade dos produtos 
adquiridos tem sido objeto de preocupação. Os medicamentos adquiridos são vistos 
com desconfiança por gestores, profissionais da saúde e pacientes. Adicionalmente, 
alguns estudos realizados no país demonstraram problemas de qualidade em uma 
parcela desses medicamentos. Desta maneira, monitorar a qualidade dos medicamentos 
adquiridos no serviço público pode ser uma importante ferramenta para a garantia de 
acesso a medicamentos de qualidade.

Objetivos

O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade de comprimidos dos medicamentos 
anti-hipertensivos enalapril 10mg e propranolol 40mg, comprados através do processo 
licitatório e distribuídos na rede pública de saúde de um município do estado de Santa 
Catarina, durante o período de um ano.

Metodologia

Foi avaliada a qualidade dos medicamentos enalapril 10mg e propanolol 40mg 
adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde durante o período de junho de 2007 
a julho de 2008, totalizando sete amostras de quatro laboratórios diferentes, sendo 
duas amostras de enalapril e cinco de propanolol. Os métodos e os parâmetros para 
a aprovação foram baseados na Farmacopéia Brasileira, Portuguesa ou Americana. 
Em todos os ensaios em que houve reprovação da amostra os testes foram repetidos 
para confirmação dos resultados. Para as amostras serem consideradas aprovadas não 
poderiam ser reprovadas em nenhum dos testes realizados; tampouco poderia haver 
divergência entre os resultados quando da repetição dos testes, confirmando assim os 
resultados. Analisou-se o aspecto visual das amostras pela uniformidade de coloração 
dos comprimidos, comprimidos faltantes, quebrados ou trincados, legibilidade na 
embalagem e qualquer outra alteração aparente. O peso médio foi efetuado através da 
média aritmética obtida na pesagem individual de 20 unidades de uma mesma amostra. 
Para o teste de friabilidade, 20 comprimidos foram levados ao friabilômetro durante 
cinco minutos e calculada a perda percentual em massa. A metodologia utilizada no 
doseamento de comprimidos de propranolol por espectrofotometria no ultravioleta 
foi previamente validada, apresentando especificidade na presença de excipientes, 
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com percentual de recuperação de 96,23±1,62%, coeficiente de variação de 3% para 
repetibilidade e de 3,45% para reprodutibilidade no intervalo de 0,004 a 0,1mg/ml com 
coeficiente de determinação igual a 0,9996. Foram pesados e triturados 20 comprimidos 
de cada amostra, retirada uma alíquota equivalente a 20mg de cloridrato de propranolol 
e submetida a diluição obtendo-se concentração teórica de 0,04mg/ml de propranolol, 
a qual foi aferida em espectrofotômetro UV/VIS Hitachi U-2010 em 290nm. 

A metodologia de doseamento de comprimidos de enalapril por espectrofotometria 
no ultravioleta apresentou-se específica na presença de excipientes, com percentual 
de recuperação de 100,29±4,65%, com coeficiente de variação de 2,85% para 
repetibilidade e de 3,41% para reprodutibilidade no intervalo de 4 a 32µg/ml com 
coeficiente de determinação igual a 0,9993. Foram pesados e triturados 20 comprimidos 
de cada amostra, retirada uma alíquota equivalente a 10mg de maleato de enalapril 
e subsequente diluição obtendo concentração teórica 20µg/ml, aferida em 202nm no 
mesmo equipamento. Cada ensaio foi realizado em triplicata. A concentração aferida pode 
variar de 90 a 110% da concentração teórica declarada, para comprimidos de Enalapril, 
e de 92,5 a 107,5% para comprimidos de Propranolol. O teste de dissolução foi realizado 
conforme a monografia específica aferindo as concentrações em espectrofotômetro 
UV/VIS. Na validação da metodologia para dissolução de comprimidos foram analisados 
os parâmetros obrigatórios para validação desse tipo de teste.

Resultados esperados

Dentre as sete amostras analisadas, cinco foram reprovadas: quatro de propanolol 
e uma de enalapril, sendo provenientes de três laboratórios produtores diferentes. 
Os desvios da qualidade (devidamente notificados à Anvisa) foram encontrados no 
aspecto, peso médio, friabilidade e/ou teor. Alterações no aspecto e no peso médio, 
bem como a alta friabilidade, podem acarretar na perda da dosagem correta em cada 
comprimido, comprometendo a eficácia terapêutica do medicamento. Adicionalmente, 
podem interferir diretamente na aceitabilidade do tratamento pelo paciente, devido à 
presença de alterações observadas pelo próprio paciente. A concentração de fármaco 
abaixo da concentração declarada pode resultar em falha terapêutica representando 
risco à saúde. Com base nos resultados encontrados, no qual o índice de reprovação 
das amostras foi superior a 50%, ressalta-se a importância da realização de testes 
para a monitoração da qualidade dos medicamentos adquiridos no setor público. 
As inadequações nos ensaios de peso médio e friabilidade provavelmente referem-
se a desvios da qualidade não propositais. No entanto, com relação aos ensaios de 
determinação de teor, cabe ressaltar que nenhum dos casos de reprovação esteve 
relacionado à presença do princípio ativo em concentração acima da esperada, apenas 
abaixo. Como os resultados obtidos estiveram próximos ao limite mínimo de aceitação, 
há a possibilidade de que o desvio da qualidade possa estar sendo ocasionado pelo uso 
de matérias primas de má qualidade ou pela degradação do mesmo. 

No entanto, este fato também remete à dúvida de que o fabricante poderia 
propositalmente estar utilizando fármacos em quantidades inferiores a dose declarada, 
porém próximas ao limite de aceitação, com o intuito de reduzir o custo de fabricação 
e poder oferecer um produto com custos menores em um processo onde o critério de 
aquisição é o menor preço. Além disso, não se pode deixar de destacar o problema 
enfrentado no Brasil com o transporte e o armazenamento dos medicamentos. A 
qualidade de medicamentos é um atributo de caráter não apenas comercial, mas 
também, legal, ético e moral, pois enquanto a qualidade para muitos produtos é uma 
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questão de competitividade, no campo da saúde deve ser obrigatoriamente atendida 
e o não cumprimento de especificações de qualidade consideradas imprescindíveis 
pode ter sérias implicações. Para a aquisição de medicamentos no setor público, existe 
um binômio entre qualidade e custo. Neste caso, sugerimos como ações que podem 
melhorar a qualidade: constituir um cadastro qualificado dos fornecedores, especificar 
corretamente as características desejáveis dos produtos, estabelecer regras claras 
para o processo de licitação e cumpri-las, constituir um sistema de compras em que 
os compradores sejam facilmente identificados. Além disso, sugere-se monitorar a 
qualidade dos medicamentos e o processo de utilização dos mesmos através de ensaios 
de controle de qualidade, quando possível, e ações de farmacovigilância.

Conclusão

A realização de testes para avaliação da qualidade de comprimidos de enalapril e 
propranolol distribuídos pela rede pública de saúde de um município catarinense 
durante o período de um ano, identificou um índice de reprovação superior a 50% 
relacionado com alterações importantes nas características físicas e físico-químicas 
destes medicamentos, as quais podem comprometer a qualidade final do medicamento, 
sua eficácia terapêutica e segurança de uso, e ainda onerar o sistema de saúde envolvido. 
Esta é uma realidade de muitos países em desenvolvimento, e dentro do Brasil, não 
parece ser muito diferente de outros tantos pequenos municípios que não possuem 
pessoal qualificado e em quantidade suficiente para realizar e monitorar as ações de 
gestão dos medicamentos no sistema público de saúde. Rumo ao processo de busca 
do aperfeiçoamento e resolução contínua de problemas relacionados à qualidade dos 
medicamentos distribuídos, sugere-se como passos importantes, a implantação de um 
sistema de gestão da qualidade no SUS que envolva a qualificação de fornecedores 
e aperfeiçoamento do processo de licitação incluindo especificações claras sobre a 
qualidade dos medicamentos adquiridos, bem como, o monitoramento da qualidade 
integrado a ações de farmacovigilância. Além disso, os desafios para a garantia da 
qualidade dos medicamentos distribuídos nos serviços públicos devem ser enfrentados 
por todos os setores envolvidos e incluem o compartilhamento de responsabilidades 
entre a sociedade, os profissionais de saúde, as universidades e os órgãos públicos e 
sanitários.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Único país com mais de 100 milhões de habitantes com um sistema de saúde universal 
e gratuito, o Brasil mantém um dos mais complexos e completos serviços de assistência 
farmacêutica no mundo. Existe disponível no mercado uma grande quantidade de 
medicamentos comparáveis com relação à indicação, composição, mecanismo de ação, 
forma farmacêutica, apresentação, efeitos indesejáveis, eficácia e efetividade, porém, 
diferentes em maior ou menor grau (MARIN et al., 2003). Muitos desses produtos e suas 
indicações não atendem necessariamente ao conceito de medicamento essencial ou 
ao seu uso racional. Além disso, questões operacionais e financeiras impossibilitam aos 
sistemas de saúde prestar acesso a todos os medicamentos existentes. Uma importante 
estratégia para solucionar esse problema é a realização de uma avaliação entre esses 
medicamentos comparáveis, com base em forte evidência científica, elencando-se uma 
lista de medicamentos na qual estariam os representantes dessa grande quantidade 
existente, obtendo-se daí uma lista de medicamentos essenciais (WANNMACHER, 2006). 
Estudos com o objetivo de avaliar a adequação das listas de medicamentos fornecidos 
pelo SUS são importantes para identificação de problemas de acesso, e contribuem para 
a reorientação das políticas de medicamentos.

Introdução

O envelhecimento populacional no Brasil requer a adequação do sistema de saúde às 
novas necessidades apresentadas pelos idosos. Estudos farmacoepidemiológicos de base 
populacional têm mostrado que, com o avanço da idade, aumenta também o número 
de doenças crônicas, gerando a necessidade de utilização de uma quantidade maior de 
medicamentos (LOYOLA FILHO, 2008). No Brasil, a relação dos medicamentos considerados 
essenciais é a Relação Nacional de Medicamentos (Rename), que se baseia “nas prioridades 
nacionais de saúde, bem como na segurança, na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade 
e na disponibilidade dos produtos”. A finalidade da Rename é servir “de instrumento básico 
para a elaboração das listas estaduais e municipais” – as Relações Estaduais de Medicamentos 
(Resme) e Relações Municipais de Medicamentos (Remume) – além de orientar a prescrição 
médica, o direcionamento da produção farmacêutica e o desenvolvimento científico e 
tecnológico (BRASIL, 2010). A formulação de listas também objetiva promover disponibilidade, 
acesso, sustentabilidade, qualidade e uso racional de medicamentos (WANNMACHER, 2006).

Objetivos

O objetivo deste estudo foi descrever as características dos medicamentos prescritos aos 
idosos residentes na zona urbana do Município de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, e com 
base nessas informações, fazer uma comparação entre a Remume e o que foi prescrito.
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Metodologia

Foi realizado um estudo transversal populacional de base domiciliar com idosos do 
Município de Florianópolis. O tamanho da amostra foi calculado para estimar a prevalência 
com base em uma amostra casual simples, multiplicado por dois (conglomerado em dois 
estágios), e acréscimos de 20% para perdas previstas e 15% para controle de fatores de 
confusão. O processo de seleção da amostra foi realizado por conglomerados em dois estágios. 
No primeiro, todos os 420 setores censitários urbanos da cidade foram colocados em ordem 
crescente de renda média mensal do chefe da família, sorteando-se sistematicamente 80 
destes setores (oito setores em cada decil de renda). As unidades do segundo estágio foram 
os domicílios. Foram sorteados sistematicamente cerca de 60 domicílios por setor censitário. 
Considerou-se elegíveis para serem entrevistados todos os idosos residentes nos domicílios 
sorteados. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário padronizado e pré-
testado, aplicado na forma de entrevistas face a face, utilizando-se o Personal Digital Assistants 
(PDA). O trabalho de campo foi realizado entre setembro de 2009 e junho de 2010. A coleta 
de dados foi realizada pelo nome comercial dos medicamentos, conforme embalagem 
ou receita médica. Para organização e classificação dos mesmos, verificou-se a substância 
ativa de cada medicamento na página da Internet http://www.consultaremedios.com.br. 
Para a padronização dos medicamentos conforme substância ativa e indicação de uso, os 
medicamentos também foram classificados conforme critérios estabelecidos pelo sistema 
de classificação ATC (Anatomical Therapeutic Chemical), criado pela WHO Collaborating 
Centre for Drug Statistics Methodology. Os medicamentos foram classificados em constantes 
ou não na Remume. Foram incluídos nas análises todos os medicamentos industrializados, 
assim como as fórmulas magistrais. Foram excluídos aqueles não prescritos por médico/
dentista, assim como aqueles com mais de duas associações, fitoterápicos, homeopáticos, 
vitaminas/suplementos, hormônios femininos (pela variabilidade de fórmulas existentes no 
mercado, o que impossibilita uma comparação direta entre os medicamentos), lubrificantes 
oculares, curativos, produtos de higiene, cosméticos, alimentos (fibras e probióticos) e nomes 
incompreensíveis/inexistentes. Também perguntou-se quem indicou o medicamento – 
médico ou dentista do SUS; médico ou dentista particular/plano de saúde; outros profissionais 
de saúde – além de outras opções que sugeriam automedicação. A forma de obtenção do 
medicamento foi classificada em duas categorias: farmácia do posto/Policlínica/Hospital SUS, 
consideradas como obtidas pelo SUS; e outras, consideradas como compra (amostra grátis, 
Farmácia Popular, outras farmácias).

Resultados esperados

Nos domicílios sorteados foram encontrados 1.911 idosos elegíveis, sendo 
efetivamente entrevistados 1.705, resultando em uma taxa de resposta de 89,2% 
(n=206 perdas/recusas). Os idosos entrevistados relataram ter utilizado o total de 6.533 
medicamentos nos 30 dias anteriores à entrevista. Foram desconsiderados 904 (13,8%) 
medicamentos da análise por não se enquadrarem nos critérios de inclusão do estudo, 
e 171 (2,6%) por não serem medicamentos indicados por médico/dentista, resultando 
em uma amostra de 5.458 medicamentos. Esses correspondiam a 374 princípios ativos 
diferentes. De todos os medicamentos prescritos, inclusive pelo sistema privado, apenas 
39,6% não estão disponíveis na Remume. Considerando o grupo farmacológico, entre 
os medicamentos mais consumidos estão os redutores de colesterol e triglicerídeos 
(7,9%), antitrombóticos (7,7%), inibidores da enzima conversora de angiotensina (7,3%) 
e fármacos hipoglicemiantes orais (7,1%). Verificou-se que nenhum dos medicamentos 
redutores de colesterol e triglicerídeos, tampouco os medicamentos que atuam na 
estrutura óssea e mineralização, estão elencados na Remume, apesar de o primeiro ser 
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o grupo farmacológico mais utilizado pelos idosos do município. Também foi possível 
demonstrar mais alguns grupos de medicamentos não constantes na Remume e sem 
alternativa terapêutica disponível: diuréticos de baixo limiar com exceção das tiazidas, 
adrenérgicos de ação central, preparados antigotosos e colírios antiglaucomatosos. 
Percebe-se que a maioria dos idosos que foi atendida pelo SUS obtém seus medicamentos 
no sistema público de saúde (74,4%). E, entre os que foram atendidos no sistema privado, 
14,8% também adquiriram seus medicamentos no SUS. A maioria dos medicamentos 
prescritos por profissionais do SUS consta na Remume (78,7%); já dentre as prescrições 
no sistema privado, apenas 47,2% são medicamentos elencados na Remume.

Conclusão

Em geral, a seleção dos medicamentos fornecidos pela Remume Florianópolis está em 
conformidade com as necessidades da maioria da população de idosos do município, pois 
grande parte dos medicamentos mais utilizados e prescritos consta na lista. A importância 
desse dado está em demonstrar que, como não é possível ao sistema de saúde fornecer 
todos os medicamentos disponíveis no mercado, o município teve êxito ao selecionar 
aqueles com eficácia comprovada, que servem de referência dentro de uma determinada 
classe de medicamentos. Além disso, demonstra que os profissionais prescritores, em 
sua maioria, conhecem e seguem a lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS. No 
entanto, foram verificadas algumas falhas na seleção dos medicamentos, como a falta 
de algum representante das classes dos redutores de colesterol e triglicerídeos, dos que 
afetam a estrutura óssea e mineralização e dos antiglaucomatosos. Este estudo deixou 
clara a diferença de prescrição entre os profissionais do sistema público e do privado, 
principalmente na prescrição de medicamentos fora das listas do SUS. Isso pode acarretar 
vários problemas no sistema público, sendo o exemplo mais atual e preocupante o 
aumento do número de ações judiciais para obtenção de medicamentos não fornecidos 
pelo SUS. Levando se em consideração o conceito de medicamentos essenciais e a 
formulação de listas de medicamentos, não é possível ao sistema público de saúde dar 
conta de fornecer todos os medicamentos prescritos no sistema privado.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

As meningites bacterianas são importantes do ponto de vista da saúde pública, pela 
magnitude de sua ocorrência, pelas altas taxas de letalidade e pela possibilidade de 
ocorrência de surtos e epidemias. Aproximadamente 50% das meningites notificadas no 
país são de etiologia bacteriana, destacando-se as causadas por Neisseria meningitidis 
(Men), Haemophilus influenzae (Hi) e Streptococcus pneumoniae (Spn). Até o ano de 
2006, o sistema de vigilância epidemiológica das meningites bacterianas no Estado e no 
Município de São Paulo apresentava um sério problema: aproximadamente 50% dos casos 
de meningite bacteriana apresentavam etiologia não especificada, ou seja, a bactéria não 
era identificada. Entre os casos especificados, apenas 45% foram confirmados por exames 
laboratoriais, sendo a cultura bacteriana (padrão-ouro) responsável pela confirmação 
de apenas 28% dos casos. Esta baixa positividade era decorrente de vários fatores, entre 
eles, a baixa sensibilidade destes exames, transporte e/ou acondicionamento inadequado 
da amostra clínica e/ou a introdução de antibioticoterapia antes da coleta da amostra. 
Em saúde pública é fundamental identificar a bactéria causadora da meningite, pois 
permite: 1. introdução de terapia adequada; 2. controle da doença ou surto por meio de 
quimioprofilaxia e/ou vacinação; 3. avaliação e monitoramento do perfil epidemiológico da 
doença; 4. verificação da eficácia de vacinas presentes no Programa Nacional de Vacinação. 

Para isso, é necessário dispor de técnicas laboratoriais com alta sensibilidade e 
especificidade que permitam a rápida identificação da bactéria, levando à confirmação 
laboratorial destes casos. Neste contexto, o Instituto Adolfo Lutz (IAL) padronizou 
ensaios de PCR em tempo real (PCR-TR) multiplex para o diagnóstico laboratorial 
das principais bactérias causadoras de meningites: Men, Spn e Hi. Este ensaio foi 
incorporado na rotina diagnóstica do IAL no ano de 2007, sendo disponibilizado 
para todas as unidades de saúde da rede pública de São Paulo. Adicionalmente, estes 
ensaios de PCR-TR foram repassados pelo IAL para dez Laboratórios de Saúde Pública 
do país e dois laboratórios regionais do IAL, expandindo assim, a disponibilidade 
destes ensaios para a população em nível estadual e nacional. O presente trabalho 
apresentou significativa aplicabilidade no SUS, pois permitiu a identificação rápida 
dos principais agentes causadores de meningite bacteriana em amostras de pacientes 
atendidos na rede pública, contribuindo para o estabelecimento de terapias 
adequadas e redução das complicações e letalidade da doença. Ainda, proporcionou 
a rápida implementação de ações da Vigilância Epidemiológica no controle de surtos 
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na comunidade e o processamento de amostras de casos de “óbitos a esclarecer” 
com determinação da taxa de letalidade da doença. Adicionalmente, esta logística 
permitiu redução de custos dos exames e de tempo de trabalho, pois vários agentes 
bacterianos foram identificados em uma única reação.

Introdução 

As meningites bacterianas (MB) representam um sério problema de saúde pública 
mundial, apresentando altas taxas de morbidade e letalidade. Anualmente, são 
notificados no país cerca de 28.000 casos de MB, com taxas de letalidade entre 20 e 30%. 
Além disso, entre 10 a 20% dos pacientes ainda adquirem sequelas irreversíveis. No Brasil, 
as MB são confirmadas por cultura em apenas 30% dos casos em decorrência de vários 
fatores, entre eles, o uso de antibióticos antes da coleta do material biológico, transporte 
ou acondicionamento inadequado da amostra e a variável qualidade dos serviços 
laboratoriais. Outros métodos comumente utilizados como a contraimunoeletroforese 
e o teste de aglutinação do látex também apresentam limitações, como a sensibilidade 
variada dependendo da concentração do antígeno presente na amostra clínica. Este 
problema leva a uma subnotificação dos casos de meningite, podendo afetar a correta 
conduta médica, além de subestimar os índices de prevalência destas infecções como 
também prejudicar as avaliações de impactos vacinais. 

Dos casos de MB notificados no país cerca de 50% dos casos não apresentam 
sua etiologia determinada, refletindo a necessidade do emprego de novos métodos 
laboratoriais. Métodos não baseados em cultura, como a PCR-TR podem aumentar o 
número de casos de meningite confirmados laboratorialmente por apresentar maior 
sensibilidade e especificidade em relação às técnicas convencionais. Neste contexto, 
o IAL padronizou um ensaio de PCR-TR multiplex para o diagnóstico laboratorial 
das principais bactérias causadoras de meningites: Men, Spn e Hi. Além disso, foram 
padronizados ensaios de PCR-TR para identificação dos sorogrupos de Men e sorotipos 
de Hi. No presente trabalho, foram avaliados os resultados decorrentes da incorporação 
destes ensaios de PCR-TR na rotina diagnóstica das meningites bacterianas no IAL e seu 
impacto no sistema de vigilância epidemiológico deste agravo.

Objetivos 

Padronizar e validar ensaio multiplex de PCR-TR para a detecção simultânea de Men, 
Spn e Hi em amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) e soro de pacientes com suspeita 
de meningite bacteriana, bem como padronizar ensaios de PCR-TR para a identificação dos 
principais sorogrupos de Men e sorotipos de Hi. Avaliar o impacto da incorporação destes 
ensaios de PCR-TR no sistema de vigilância epidemiológico das meningites bacterianas.

Metodologia 

Foram analisadas 432 amostras de LCR e 236 de soro de 499 pacientes que foram 
recebidas pelo IAL no período de 04 de maio de 2007 a 31 de março de 2009 para a 
realização dos ensaios de PCR-TR. Estas amostras foram provenientes de doze unidades 
sentinelas, sendo nove do município de São Paulo e três de Campinas. Foram incluídos dois 
grupos não mutuamente exclusivos de pacientes: grupo I, pacientes com cultura de LCR 
ou sangue positiva para Men, Spn ou Hi; grupo II, pacientes com LCR com≥100 leucócitos/
mm³ e 60% de neutrófilos, independentemente dos resultados da cultura. Informações 
sobre os dados da cultura e de outros resultados laboratoriais e as variáveis demográficas 
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foram obtidas das fichas do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan). 
A extração de DNA de LCR ou soro utilizou o kit comercial QIAamp DNA Blood Mini Kit, 
conforme orientação do fabricante. Foram empregados três tipos de reações de PCR-TR, 
preparadas com sistema TaqMan®, em volume final de 25µL, utilizando de 2 a 5µL do 
DNA alvo: 1. PCR-TR em formato triplex para a detecção simultânea de Men (gene alvo, 
ctrA),  Spn (gene alvo, lytA) e Hi (gene alvo, bexA); 2. PCR-TR em formato individual para 
identificação dos sorogrupos A, B, C, W135, Y, X de Men; 3. PCR-TR em formato individual 
para sorotipagem de Hi (sorotipos a, b, c, d).

Para a análise da sensibilidade e especificidade dos iniciadores e sondas empregados 
no ensaio, a PCR-TR foi testada contra um painel de 55 cepas de Men, 54 de Hi, 66 de Spn e 
125 cepas de bactérias ou fungos representativas de outras espécies comumentemente 
encontradas em casos de meningite. As amostras de LCR com volume suficiente 
foram testadas para a presença de antibiótico. Um disco de papel de filtro de 5mm 
foi encharcado com 15 µL de LCR e colocado sobre uma placa de agar Mueller Hinton 
semeada com a bactéria pansensível Kocuria rhizophila (ATCC 9341) a 37°C por 24 
horas. A presença de qualquer zona de inibição ao redor do disco indicou a presença do 
antibiótico. A sensibilidade da PCR-TR para cada patógeno foi calculada empregando-
se a cultura como padrão-ouro. Para o cálculo da especificidade foram empregados 
dois métodos. No método I, a especificidade para cada um dos três alvos bacterianos 
foi calculada empregando-se amostras com cultura positiva para Men, Spn ou Hi. No 
método II, as amostras com cultura negativa, mas com LCR com alta celularidade foram 
incluídas no cálculo, sendo os resultados da PCR-TR multiplex confirmados por um 
segundo gene alvo. As amostras com resultados positivos para o segundo gene foram 
considerados positivos verdadeiros e retirados do cálculo da especificidade. Os fatores 
de risco associados aos casos com cultura negativa e PCR-TR positiva (n=118) foram 
identificados por regressão linear univariável. Fatores com p<0,1 foram elegíveis para 
inclusão na análise. Para o cálculo dos fatores de risco foram empregados 162 casos 
com cultura positiva como controles.

Resultados esperados 

Todas as cepas de Men, Spn e Hi empregadas para avaliar a sensibilidade do ensaio de 
PCR-TR foram positivas para os genes ctrA, lytA e bexA, respectivamente (sensibilidade 
de 100%). As cepas das outras espécies foram negativas, resultando em especificidade 
de 100%. O limite mínimo de detecção para cada agente bacteriano no ensaio de PCR-TR 
multiplex foi de 20 fg de DNA. Para a validação do ensaio de PCR-TR em amostras clínicas 
foram empregadas amostras de 162 pacientes com cultura positiva para um dos três 
agentes bacterianos, sendo 107 casos positivos para Men, 50 para Spn e 5 para Hi. Foram 
empregados também 460 casos com LCR com alta celularidade (≥ 100 leucócitos/mm³ e 
60% de neutrófilos), sendo que 123 casos apresentaram cultura positiva para Men, Spn ou 
Hi e 337 casos tiveram cultura negativa. A idade média dos pacientes foi de 9 anos, sendo 
que 60,9% eram do sexo masculino. A taxa de mortalidade entre os casos analisados foi 
de 9,6%. A presença de antibiótico no LCR foi detectada em 34,6% dos casos analisados. 
A sensibilidade do ensaio de PCR-TR multiplex no LCR foi de 100% (intervalo de confiança 
(IC) 95%, 96,0%–100%) para a detecção de Men; 97,8% (88,5%–99.9%) para Spn e de 
66,7% (9,4%–99,2%) para Hi. A especificidade variou entre 98,9% a 100% (pelos métodos 
I e II). Os valores preditivos positivos e negativos da PCR-TR no LCR foram de 98,3%-100% 
e 98,9%–100%, respectivamente. Para as amostras de soro, a sensibilidade apresentou 
valores menores, sendo de 57,1% para detecção de Men (IC 95% 34,0%–78,2%) e 80% 
para Spn (IC 95% 44,4%–97,5%). A especificidade variou entre 94,1–100%.
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O uso da PCR-TR na rotina diagnóstica das MB resultou em aumento de 52%, 85% e 
20% na detecção dos casos da doença causadas por Spn, Men e Hi em relação à cultura, 
respectivamente. O principal fator de risco em casos de cultura negativa e RT-PCR positiva 
foi a presença de antibiótico no LCR (odds ratio 15,5, IC 95%, 8,3–29,1). Pacientes de 
três hospitais (hospitais 3, 6 e 11) apresentaram as maiores proporções de presença de 
antibiótico no LCR (35,7%, 41,7% e 88,1%, respectivamente). Entre os 90 casos com cultura 
positiva para Men, os sorogrupos identificados pelos ensaios de PCR–TR foram: 10 casos 
positivos para o grupo B (11,1%), 67 para C (74,4%), 11 para W135 (12,2%), 1 para Y (1,1%) e 
um caso foi não grupável (1,1%). Entre os 83 casos com cultura negativa e PCR–TR positiva 
para Men, a distribuição dos sorogrupos foi: 10 casos positivos para o grupo B (12,0%), 
64 para C (77,1%), quatro para W135 (4,8%), um para Y (1,2%) e quatro casos foram não 
grupáveis (4,8%). Com a incorporação e implementação do ensaio de PCR-TR no sistema 
público de vigilância das meningites bacterianas, a partir de junho de 2007, verificou-se 
uma diminuição expressiva dos casos de meningites bacterianas de etiologia desconhecida 
no Estado de São Paulo, que passou de 43% (em 2006) para 23% em 2011, mostrando a 
importância do uso deste ensaio na rotina diagnóstica da doença.

Conclusões

A PCR-TR para identificação simultânea de Men, Spn e Hi apresentou alta sensibilidade 
e especificidade, além de resultar em aumento expressivo na detecção dos casos de 
meningites bacterianas em relação à cultura. Além disso, a PCR-TR apresenta maior rapidez 
na liberação dos resultados, sendo em média duas horas, contrapondo-se às 18-24 horas 
necessárias para a cultura. A incorporação dos ensaios de PCR-TR na rotina diagnóstica 
das meningites bacterianas proporcionou maior agilidade na liberação dos resultados, o 
que contribuiu para o estabelecimento de terapias adequadas aos pacientes, refletindo 
na redução das complicações, sequelas e letalidade da doença, além de diminuição de 
custos referentes ao tratamento e hospitalização. Além disso, possibilitou agilizar as ações 
da Vigilância Epidemiológica no controle de surtos e no monitoramento da doença, 
possibilitando a interrupção da sua cadeia de transmissão. 

Todas estas ações refletiram no aprimoramento do sistema de vigilância epidemiológica 
das meningites bacterianas mensurado pela redução significativa do número de casos não 
especificados no Estado de São Paulo, demonstrando o sucesso do presente trabalho. O 
presente trabalho demonstrou que a incorporação de um novo ensaio laboratorial mais 
sensível, específico e rápido na rotina diagnóstica das meningites bacterianas no IAL 
contribuiu consideravelmente para o aumento do número de casos especificados da 
doença, indicando que estes ensaios podem ser incorporados com sucesso em outros 
laboratórios de saúde pública (Lacen) no país. Neste contexto, o IAL já repassou esta 
metodologia para outros dez Lacen e outros dois laboratórios regionais do IAL, em parceria 
com a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública do Ministério da Saúde (CGLAB/
MS). Com a expansão da disponibilidade destes ensaios para outros Estados brasileiros, 
esperamos, com o presente trabalho, contribuir para a melhoria contínua do sistema de 
vigilância das meningites bacterianas no país.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Em 2008 ocorreram 4.812 mortes devido ao câncer do colo do útero no Brasil. Doença 
evitável, devido à evolução lenta, apresentando alto potencial de prevenção e cura, 
chegando perto de 100%, quando diagnosticado na fase pré-invasiva. No entanto, o 
sucesso dos programas de rastreamento depende da cobertura populacional, da qualidade 
do exame citológico, da eficiência do seguimento e tratamento das lesões detectadas. Em 
1987 uma série de artigos publicados no Wall Street Journal questionaram a qualidade 
do exame citológico ao declararem que mulheres com resultados falso-negativos (RFN) 
estavam morrendo de câncer do colo do útero. Desde então, foram desenvolvidas novas 
técnicas de controle interno da qualidade (CIQ) para checar a eficiência dos profissionais 
envolvidos com o exame. O escrutínio do esfregaço é uma atividade repetitiva que exige 
muita concentração e adoção de critérios de análise, de tal forma que é importante 
identificar e intervir nos fatores evitáveis presentes na rotina dos profissionais do laboratório 
que possam comprometer a qualidade do exame. Foram desenvolvidos vários métodos de 
CIQ dos exames citológicos para minimizar os erros de escrutínio e de interpretação do 
diagnóstico. Dentre eles o mais eficiente, provavelmente, é a revisão. 

No Brasil, o Ministério da Saúde recomendava apenas a revisão de 10% do total dos 
exames realizados. Entretanto, vários estudos têm mostrado que o método de revisão de 
10% não é eficiente para detectar os RFN do escrutínio de rotina. Como alternativa à revisão 
de 10% há o método de revisão rápida de 100% que consiste em escrutinar durante 30 a 
120 segundos os esfregaços interpretados como negativos no escrutínio de rotina. Aqueles 
esfregaços identificados como suspeitos nessa revisão são posteriormente submetidos à 
revisão detalhada. Outra alternativa é o pré-escrutínio rápido, que consiste no escrutínio 
rápido de todos os esfregaços antes do escrutínio de rotina no tempo de 30 a 120 segundos. 
Apresenta a vantagem de que o trabalho fica mais interessante para os escrutinadores 
porque a prevalência das anormalidades é maior devido ao fato de que todos os esfregaços 
são submetidos à pré-avaliação e ainda permite determinar a sensibilidade do pré-escrutínio 
rápido e do escrutínio de rotina. As altas taxas de RFN é um dos maiores problemas 
enfrentados pelos laboratórios de citopatologia. Entretanto, há evidências de que a revisão 
rápida de 100% e o pré-escrutínio rápido apresentam bons resultados na detecção desses 
RFN. Esses métodos têm a vantagem de não necessitar de investimentos adicionais em 
equipamentos e tem um custo operacional treinamento do pré-escrutinador e do revisor 
rápido. Ao incluído-los como métodos de baixo, requerendo apenas CIQ o Ministério da 
Saúde do Brasil, possibilitará uma diminuição de procedimentos de alto custo no SUS 
relacionados ao tratamento do câncer do colo do útero e dará maior segurança às mulheres 
com resultados negativos no exame citopatológico. 
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Introdução 

O Exame citopatológico é um método eficiente na detecção do câncer do colo 
uterino e suas lesões precursoras. No entanto, muitos países em desenvolvimento ainda 
apresentam altas taxas de mortalidade devido a programas de rastreamento ineficazes, 
que dificultam o acesso da mulher ao exame e este nem sempre apresenta a qualidade 
desejada. Desde que Papanicolaou desenvolveu o exame, inúmeros pesquisadores 
têm buscado desenvolver métodos que permitam torná-lo uma ferramenta cada 
vez mais eficaz na prevenção desse câncer. Muitas discussões têm sido realizadas no 
sentido de identificar o melhor método de controle interno da qualidade (CIQ) do 
exame citopatológico. Dentre os métodos de CIQ que visam diminuir as altas taxas 
de resultados falso-negativos (RFN) estão as técnicas de escrutínio rápido: a revisão 
rápida de 100% dos esfregaços negativos (RR-100%) e o pré-escrutínio rápido (PER) de 
todos os esfregaços. O método de escrutínio rápido mais utilizado é a RR-100% que 
é, atualmente, o método de CIQ de escolha no Reino Unido.  A RR-100% foi descrita 
originalmente por Baker e Melcher que mostraram que em apenas 30 a 60 segundos era 
possível detectar esfregaços alterados. Foi comparada pela primeira vez com a R-10% 
por Faraker, que ao utilizar a RR-100% demonstrou significante melhoria na identificação 
de RFN. Entretanto, uma das críticas ao método é permitir avaliar, apenas parcialmente, 
o desempenho do revisor rápido, pois, uma vez que, somente os esfregaços negativos 
no ER são revisados, não há como detectar os casos alterados não identificados pela 
RR-100%. O PER, utilizado no Canadá e Reino Unido, permite calcular não apenas a 
sensibilidade do ER, mas também a do próprio PER. Isso ocorre, pois todos os esfregaços 
pré-escrutinados serão, posteriormente, avaliados pelo ER. Portanto, é possível utilizar 
os casos alterados identificados tanto pelo PER quanto pelo ER, para monitorar o 
desempenho dos profissionais na rotina dos laboratórios de citopatologia. 

Objetivos 

Comparar o desempenho do pré-escrutínio rápido e da revisão rápida de 100% dos 
esfregaços negativos como métodos de controle interno da qualidade dos exames 
citopatológicos cervicais.

Metodologia 

Esse foi estudo foi realizado utilizando esfregaços cervicais convencionais coletados 
no período de março de 2006 a maio de 2008, totalizando 12.208 exames citopatológicos. 
Participaram desse estudo dois citologistas responsáveis pela realização do ER, dois 
responsáveis pela realização do PER e da RR-100%, os quais se alternaram mensalmente 
nessas funções. Outros dois citologistas, foram responsáveis pelas revisões detalhadas 
dos esfregaços alterados identificados pelo ER e dos esfregaços suspeitos identificados 
pelos métodos de CIQ, assim como pela revisão dos casos discordantes para a definição 
do diagnóstico final. Para evitar a fatiga e consequente falta de concentração do pré-
escrutinador e revisor rápido, o PER e a RR-100% foram limitados a 40 lâminas por dia 
e cada lâmina foi examinada em média por um minuto, como primeira atividade diária. 
As etapas do estudo foram assim executadas: todos os esfregaços da rotina foram 
submetidos ao PER e classificados como suspeito, negativo ou insatisfatório e anotados 
em uma planilha. O pré-escrutinador não participou do ER ou RR-100%. Após o PER, os 
esfregaços foram submetidos ao ER. O tempo médio para análise dos esfregaços foi de 6 
a 10 minutos. Os citologistas responsáveis pelo ER não sabiam do resultado do PER. Em 
seguida ao ER, os esfregaços classificados como alterados foram submetidos à revisão 
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detalhada e os resultados anotados na planilha. Enquanto que os esfregaços classificados 
como negativos e insatisfatórios nessa análise foram submetidos à RR-100%. 

Os resultados dessa revisão foram classificados como suspeito, negativo ou 
insatisfatório e anotados na planilha. Todos os esfregaços negativos ou insatisfatórios 
no ER que tiveram resultados discordantes por qualquer dos métodos de CIQ foram 
anotados em uma planilha para resultados discordantes. Todos os esfregaços suspeitos, 
alterados ou insatisfatórios identificados pelo ER ou por qualquer um dos métodos de 
CIQ foram submetidos à revisão detalhada, a qual foi realizada por dois citologistas que 
não participaram de nenhuma etapa anterior. Quando os dois citologistas emitiram 
diagnósticos concordantes, estes foram considerados diagnóstico final. Os resultados 
discordantes, nessa análise, foram analisados em uma reunião de consenso para definir 
o diagnóstico final.  Os esfregaços identificados como negativos pelo PER, ER e pela RR-
100% foram considerados diagnóstico final. Todas as etapas de revisão foram realizadas 
às cegas, exceto a reunião de consenso. O diagnóstico final foi considerado como 
padrão ouro para avaliar o desempenho do PER e da RR-100%. Portanto, os esfregaços 
identificados como suspeitos pelo PER ou RR-100% e confirmados como alterados pelo 
diagnóstico final, foram considerados RFN do ER. Na análise estatística foram estimadas a 
sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e negativo dos métodos de PER, 
ER, RR-100%. 

Resultados esperados

Foram realizados o PER e o ER no total de 12.208 (100%) esfregaços recebidos para 
análise e a RR-100% foi realizada em 11.245 (92,11%) esfregaços classificados como 
negativos ou insatisfatórios no ER. O resultado do diagnóstico final, considerado padrão 
ouro para avaliar o desempenho da RR-100% e do PER foi: 11.078 (90,74%) esfregaços 
negativos, 230 (1,88%) insatisfatórios e 900 (7,37%) alterados. Comparado ao diagnóstico 
final, a sensibilidade do ER e da RR-100% foi de 72,9% (IC 95%: 70,05 a 75,8%) e 75,6% 
(IC 95%: 72,8% a 78,4%), respectivamente, para alterações iguais ou mais graves do 
que células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US). Quanto ao 
desempenho dos métodos de CIQ levando em conta, para análise, apenas os esfregaços 
considerados negativos e insatisfatórios no ER a sensibilidade do PER e da RR-100% foram 
90,2% e 57,0%, respectivamente, para alterações iguais ou mais graves que ASC-US. Ao 
estratificar os resultados citológicos o PER apresentou melhor sensibilidade do que a 
RR-100%, para todas as alterações. Quanto à frequência de resultados citopatológicos 
alterados antes e após a realização dos métodos de CIQ o ER detectou 656 (5,37%) dos 
900 (7,37%) resultados alterados confirmados pelo diagnóstico final. A maior frequência 
de RFN ocorreu quando o método utilizado foi o PER (7,17%), que também, detectou 
todos os casos de atipias glandulares (AGC) e lesão intraepitelial escamosa de alto grau 
(HSIL). O PER detectou o maior número de RFN em todas as categorias de resultados 
citológicos, sendo que metade dos RFN classificados como HSIL pelo diagnóstico final 
foram identificadas apenas pelo PER. Quanto ao número de horas necessárias para 
introduzir cada método à rotina do laboratório de citopatologia, observou-se que o PER 
demanda, aproximadamente, 19% a mais de tempo na rotina diária do que a RR-100%. 

Conclusões

Os resultados desse estudo mostraram que o desempenho do PER é melhor que a 
RR-100% como método de CIQ do ER dos esfregaços cervicais. Portanto, o PER é de fato 
um método eficiente para avaliar e monitorar a qualidade dos exames citopatológicos 
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cervicais. A sensibilidade do PER foi, aproximadamente, 60% maior do que a da RR-100% 
na detecção de alteração iguais ou mais graves que ASC-US. Foi observado uma melhora 
significativa na sensibilidade do ER ao utilizar o PER e a RR-100% como métodos de CIQ. 
Esse aumento foi de, aproximamente, 24% e 15%, respectivamente, para o PER e a RR-
100% em alterações iguais ou mais graves que ASC-US. A taxa de RFN de 1,80% e 1,15% 
para o PER e a RR-100%, respectivamente. O PER apresenta pelo menos duas vantagens 
ao ser incorporado à rotina como CIQ. Primeira: ao não fazer marcas nas lâminas e 
encaminhado-as para o ER, é possível usar os casos alterados identificados pelo PER para 
estimar a sensibilidade tanto do ER quanto do PER; esta também é a razão pela qual não é 
possível utilizar a RR-100% para medir a sensibilidade do ER já que revisa apenas os casos 
negativos. Segunda: independentemente do resultado do PER, este método oferece 
algo que a RR-100% não oferece, ou seja, se o PER falhar, é possível identificar no ER, pois 
se sua sensibilidade não é tão boa quanto se espera, isto fica evidente, e será possível 
calcular a medida exata da falha. Para a RR-100% só é possível avaliar o desempenho 
do escrutinador de rotina. O objetivo de todo método de CIQ é possibilitar a medida do 
desempenho do exame citopatológico e de acordo com os resultados desse estudo isto 
é possível, se utilizarmos como método de controle interno da qualidade o pré-escrutínio 
rápido, que se mostrou eficiente para detectar os resultados falso-negativos do escrutínio 
de rotina, fornecendo, constantemente, subsídios para melhorar o desempenho dos 
exames citopatológicos cuja principal função é detectar as lesões precursoras do câncer 
do colo do útero.  
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