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O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS integra um conjunto de 
ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde 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). O Prêmio é uma iniciativa da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/
MS), representada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit). As atividades do 
Decit tem o foco de promover o uso de evidências científicas nos processos de tomada 
de decisão em políticas de saúde, viabilizando a prestação de serviços cada vez mais 
eficiente e efetiva. 

A premiação é uma forma de reconhecimento à comunidade científica por seu 
imprescindível papel no desenvolvimento social e econômico do país. O objetivo do 
prêmio é estimular a produção científica direcionada às necessidades de saúde da 
população na área de Ciência e Tecnologia em Saúde e potencial incorporação pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

O prêmio teve sua primeira edição em 2002 quando foi instituído oficialmente pela Portaria 
GAB/MS n° 1.419. Desde então, foram inscritos 5.527 trabalhos e 345 pesquisadores foram 
premiados. Deste total, 59 receberam prêmio em dinheiro e 286 receberam menção 
honrosa, consolidando o compromisso do Ministério da Saúde de incentivar a produção 
científica com potencial de utilização no Sistema Único de Saúde.

O grande número de trabalhos inscritos demonstra o interesse da comunidade por essa 
iniciativa. Em 2015, em sua XIV edição, foram inscritos 517 trabalhos que concorreram ao 
prêmio total de cento e quarenta e cinco mil reais distribuídos em quatro categorias: a) 
Trabalho Publicado com 178 trabalhos inscritos e ao prêmio de cinquenta mil reais; b) 
Tese de Doutorado com 108 trabalhos inscritos e ao prêmio de cinquenta mil reais; c) 
Dissertação de Mestrado com 179 trabalhos inscritos e ao prêmio de trinta mil reais; e d) 
Monografia de Especialização e/ou Residência com 52 trabalhos inscritos e ao prêmio de 
quinze mil reais. Os trabalhos são analisados e avaliados por membros da comunidade 
científica e gestores em saúde.

A avaliação é feita em duas etapas. Na primeira fase, os resumos cadastrados online 
no sistema (SISC&T) são julgados por três especialistas ad hoc na área específica de 
conhecimento. Neste ano, 310 especialistas convidados participaram da primeira fase 
de seleção. Na segunda etapa de avaliação, uma comissão julgadora formada por 
pesquisadores, profissionais e gestores de saúde representam as instituições conforme 
a Portaria nº 2.459 do Gabinete do Ministro da Saúde, publicada em 17 de outubro 
de 2008, que instituiu a Comissão Julgadora. Essa comissão seleciona os trabalhos 
premiados e as menções honrosas de cada categoria. O acompanhamento do processo 
e os resultados podem ser acompanhados no Portal da Saúde.

Esta publicação é uma compilação dos trabalhos premiados e destina-se a divulgar 
entre os gestores de saúde, avanços e inovações que possam contribuir para a 
melhoria da qualidade e aprimoramento dos serviços do SUS. A lista dos trabalhos 
na íntegra está disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/premio/index.php. 
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Expressão reduzida de CD39 em células T 
reguladoras (Tregs) como biomarcador de 
resposta ao tratamento com metotrexato 
na artrite reumatóide
Autores: Raphael Sanches Peres, Foo Y. Liew, Jhimmy Talbot, Vanessa 
Carregaro, René D. Oliveira, Sérgio L. Almeida, Rafael F. O. França, Paula 
B. Donate, Larissa G. Pinto, Flávia I. S. Ferreira, Diego L. Costa, Daniel P. 
Demarque, Dayana Rubio Gouvea, Norberto P. Lopes, Regina Helena 
C. Queiroz, João Santana Silva, Florêncio Figueiredo, José Carlos 
Alves-Filho, Thiago M. Cunha, Sérgio H. Ferreira, Paulo Louzada-Junior, 
Fernando Q. Cunha
Publicado em: PNAS – Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, v. 112, n. 8, p. 2509–2514, 
fev. 2015.
Contato: rsperes87@gmail.com

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O tratamento com metotrexato (MTX) é utilizado mundialmente como estratégia padrão 
ouro e de primeira escolha no tratamento da artrite reumatóide (AR). Entretanto, cerca de 
30-40% dos pacientes não respondem ao tratamento com MTX. Atualmente, somente é 
possível determinar sua eficácia terapêutica após, pelo menos, três meses de uso contínuo 
da medicação, sendo que muitos pacientes são definidos como não respondedores após 
seis meses de uso do MTX. Quando a resposta terapêutica não é adequada, pacientes não 
respondedores (UR-MTX) apresentam progressivos danos tissulares nas articulações, que 
incluem erosão cartilaginosa e óssea. Porém, estas lesões podem ser atenuadas com a 
administração de um tratamento eficaz para a doença, mas quando isso não acontece, a 
destruição articular é irreversível, o que desencadeia um acometimento dos movimentos 
e locomoção, consequentes restrições em exercer atividades cotidianas e grande impacto 
econômico-social. Como todo o tratamento de AR é custeado pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e devido ao longo período necessário para o estabelecimento de resposta 
ao MTX, há um aumento na demanda de gastos relacionados tanto ao tratamento 
medicamentoso e de reabilitação física quanto aos vinculados à seguridade social. Visto 
que, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 
2013, a AR está entre as principais causas de afastamento do trabalho formal. 

No presente trabalho, identificamos um biomarcador capaz de predizer a eficácia 
terapêutica do MTX na AR, baseado na expressão na superfície de células T reguladoras 
(Tregs) de uma molécula envolvida com a produção de adenosina, a ectoenzima 
CD39/ENTPD1, visto que pacientes UR-MTX apresentam uma redução desta molécula 
mesmo antes do início do tratamento com MTX. Portanto, propomos que todos os 
pacientes recém-diagnosticados com AR e ainda submetidos a nenhum tratamento 
convencional, façam um teste através de um kit de diagnóstico desenvolvido em 
nosso laboratório, apto a quantificar a expressão de CD39 em células Tregs. Dentro 
deste contexto, pacientes que apresentam uma expressão reduzida de CD39 em 
células mesmo antes do tratamento com MTX, serão indicados a outras terapias 
disponíveis, como a administração de outras drogas modificadoras da doença (ex.: 
leflunomide) e de agentes biológicos (ex.: bloqueadores de TNF-α). Portanto, nosso 
trabalho representa grandes benefícios para a sociedade em geral, pois pacientes 
apresentarão uma melhora significativa na qualidade de vida, principalmente 
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pelo fato de terem acesso a oportunidade de um tratamento mais eficaz, evitando 
assim a progressão das lesões tissulares. Ainda, o SUS entre 2003 e 2006 gastou 
aproximadamente R$75.000.000,00, somente com o fornecimento de medicamentos 
para tratar AR, não incluindo gastos com serviços hospitalares e profissionais (COSTA 
et al., 2014). Desse modo, nosso artigo demonstra ferramentas para a otimização da 
seleção de estratégias terapêuticas disponíveis, otimizando gastos e tempo para tratar 
pacientes com AR.

Introdução

A AR é uma doença inflamatória crônica de caráter autoimune caracterizada por 
infiltrado inflamatório das articulações. O tratamento padrão da AR consiste na 
administração de MTX, cujo mecanismo de ação é relatado por inibir o metabolismo do 
folato (CRONSTEIN, 2005). No entanto, uma percentagem significativa de pacientes com 
AR são resistentes ao MTX e os mecanismos envolvidos com a falha terapêutica na AR 
ainda permanecem desconhecidos (BANSARD et al., 2009). Além de seu efeito antifolato, 
também é descrito que o MTX modula processos inflamatórios através da manutenção 
de níveis elevados de adenosina extracelular (ADO) (CRONSTEIN, 2005). Brevemente, o 
MTX inibe a enzima AICAR transformilase, que por sua vez promove a acumulação de 
5-aminoimidazol-4-carboxamida ribonucleotideo (AICAR), desencadeando a liberação 
de ATP no compartimento extracelular. O CD39/ENTP1 é uma ectoenzima que promove 
a clivagem do ATP liberado em ADP e AMP, para que consequentemente, a ectoenzima 
denominada CD73 degrade AMP em ADO (DEAGLIO et al., 2007). 

Neste contexto, é demonstrado que o bloqueio de receptores de adenosina atenua o efeito 
anti-inflamatório do MTX em humanos e modelos experimentais de artrite (MONTESINOS 
et al., 2000; NESHER et al., 2003). Células Tregs consistem em uma população de células 
TCD4+ caracterizada por manter a homeostase imunológica, evitando o desencadeamento 
de desordens autoimunes suprimindo a ativação, proliferação e funções efetoras de células 
do sistema imunológico através de alguns mecanismos (SAKAGUCHI et al., 2008). Dentre 
eles, destaca-se a capacidade deste subtipo celular em produzir ADO extracelular pela 
atividade enzimática de CD39/CD73, que são altamente expressas em sua superfície 
(DEAGLIO et al., 2007). Uma vez liberada no compartimento extracelular, a ADO possui 
função imunossupressora, inibindo processos inflamatórios através da ativação dos 
receptores A2a e A2b nas células inflamatórias (HASKO et al., 2008).

Objetivos

Levando em conta que os efeitos anti-inflamatórios do MTX estão associados com 
a produção de ADO por CD39/CD73 e a importância destas ectoenzimas na função 
supressora de células Tregs, o objetivo do artigo foi investigar se a resistência ao MTX 
em pacientes com AR está relacionada com uma deficiência de geração ADO por células 
Tregs ocasionada por uma possível expressão e/ou atividade reduzida de CD39/CD73 na 
superfície desta população celular.

Metodologia

Pacientes e indivíduos controles. O sangue periférico foi coletado de pacientes 
(n=122) diagnosticados com AR, classificados de acordo com os critérios do Colégio 
Americano de Reumatologia (ARNETT et al., 1988). Pacientes foram divididos em dois 
grupos, de acordo com a resposta a terapêutica ao MTX. Pacientes resistentes ao MTX 
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(UR-MTX) foram designados como pacientes que estavam utilizando MTX na dose 
mínima de 15 mg/semana, por pelo menos três meses, e que ainda apresentavam 
doença ativa mensurada pelo escore DAS28. Valores de DAS28 superiores a 4,0 são 
definidores de doença ativa. Pacientes respondedores ao MTX (R-MTX) foram aqueles 
com DAS28 inferior a 3,0 e uso de MTX há pelo menos três meses. Nenhuma outra 
medicação modificadora do curso da doença, como leflunomida, sulfassalazina, 
ciclosporina e agentes biológicos (Anti-TNF e anti-CD20) foi permitida no momento 
da coleta das amostras. Como controle, amostras do sangue periférico de indivíduos 
saudáveis (n=33) pareados por sexo e idade foram coletadas. Fenotipagem celular por 
citometria de fluxo. Para a caracterização fenotípica das populações celulares do PBMC, 
foi avaliada a expressão dos seguintes marcadores: CD3, CD4, CD8, CD19, CD25, CD39, 
CD73, CD26, CD15, CD11b, CD11c e FoxP3. Um total de 1 x 106 de células mononucleares 
do sangue periférico foram diluídas em PBS e incubadas com 1,5 ug de anticorpos 
monoclonais específicos para os marcadores, conjugados com FITC, PE, PE-Cy5, PE-Cy7, 
APC e incubados por 30 minutos a 4ºC. 

Na marcação intracelular de FoxP3, foi utilizado o kit human FoxP3 buffer, e posteriormente, 
células foram fixadas com 1% formol diluído em PBS e adquiridas no citometro de fluxo. 
Separação das subpopulações de células T. Células do sangue periférico de pacientes 
resistentes ou não ao MTX foram purificadas utilizando CD4 MACS MultiSort beads. Após 
a separação, células TCD4+ foram marcadas com beads anti-CD25 e separadas em colunas 
magnéticas. Desta forma, obtemos diferentes populações celulares, TCD4+CD25- (T efetoras) 
ou TCD4+CD25+ (Tregs) para análise da atividade ATPase por Cromatografia Líquida de 
Alta Performance (HPLC) e ensaios de dosagem fosfato inorgânico por verde malaquita 
no sobrenadante destas células incubadas com 1 mM de ADP. Experimentos em modelos 
experimentais. Camundongos C57BL/6 pré-tratados ou não com MTX (via oral, 2 mg/kg) 
e/ou inibidor de CD39 (via intraperitoneal, 1 mg/kg) foram imunizados subcutaneamente 
com 500 ug albumina sérica bovina metilada (mBSA) em 0,2 ml de emulsão contendo 0,1 
ml de solução salina e 0,1 ml de adjuvante completo de Freund. Após sete e 14 dias após 
a primeira imunização houve um reforço com a mesma preparação, porém em adjuvante 
incompleto de Freund. A artrite foi induzida 21 dias após a primeira imunização por injeção 
intra-articular de 30 ug de mBSA/10 ul de PBS, e após sete horas, avaliamos tanto a migração 
leucocitária articular quanto hiperalgesia mecânica.

Resultados 

Primeiramente, realizamos uma caracterização fenotípica das células do sangue periférico 
e do perfil de produção de citocinas sistêmicas em pacientes R-MTX e UR-MTX. Deste 
modo, pacientes UR-MTX apresentaram um aumento da produção das citocinas TNF-α e 
IL-1β no plasma e também uma porcentagem aumentada de células Th17 (CD4+IL-17+) 
e Th1(CD4+IFN-γ+) circulantes. Em relação à caracterização fenotípica, não observamos 
diferenças significativas na frequência de células CD8+, CD19+ (células B), CD11b+CD11c+ 
(células dendríticas) expressando tanto a ectoenzima CD39 quanto CD73 em pacientes 
R-MTX, UR-MTX e indivíduos saudáveis. Entretanto, observamos que após o tratamento 
com MTX, pacientes R-MTX apresentam um aumento da frequência e número absoluto 
de células Tregs (CD4+CD25+FOXP3+) circulantes expressando CD39 em comparação 
com doadores saudáveis. Além disso, células Tregs de pacientes UR-MTX possuem um 
comprometimento na produção ADO extracelular comparadas com células Tregs de 
R-MTX ou controles saudáveis. Ainda, células Tregs de pacientes UR-MTX possuem 
atividade reduzida em suprimir a proliferação de células T efetoras quando compradas 
com Tregs de pacientes R-MTX e indivíduos saudáveis. 
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Através da realização de um estudo longitudinal, observamos que o aumento da 
porcentagem de células Tregs expressando CD39 em pacientes R-MTX é induzido pelo 
tratamento com MTX, e que por sua vez, Tregs de pacientes UR-MTX falham em expandir 
mesmo submetidos ao tratamento com MTX. Em adição, neste estudo verificamos que a 
defectiva produção de ADO por células Tregs de pacientes UR-MTX está associada a uma 
expressão reduzida de CD39 na superfície desta população celular, tanto antes quanto após 
o tratamento com MTX (biomarcador de resposta terapêutica). Paralelamente, experimentos 
realizados em modelo experimental de artrite induzida por antígeno (AIA) suportaram 
nossos achados observados na clínica, visto que camundongos artríticos tratados com 
MTX apresentaram também um aumento da porcentagem de células Tregs no baço, como 
observado em humanos. Adicionalmente, através da avaliação da migração leucocitária 
articular, hiperalgesia mecânica (dor), análises histopatológicas e utilizando inibidores da 
atividade de CD39 bem como anticorpos monoclonais para a depleção de células Tregs, 
observamos que tanto a inibição de CD39 quanto a depleção de células Tregs aboliram os 
efeitos antiartríticos do MTX, o que demonstra o relevante papel das células Tregs e do CD39 
em desencadear os mecanismos anti-inflamatórios mediados pelo MTX na AR.

Conclusão

O tratamento com metotrexato é utilizado mundialmente como estratégia padrão ouro 
e de primeira escolha no tratamento da artrite reumatóide. Entretanto, cerca de 30-40% 
dos pacientes não respondem ao tratamento com MTX. Atualmente, somente é possível 
determinar sua eficácia terapêutica após pelo menos três meses de uso contínuo da 
medicação, sendo que muitos pacientes são definidos como não respondedores após seis 
meses de uso do MTX. Quando a resposta terapêutica não é adequada, pacientes não 
respondedores (UR-MTX) apresentam progressivos danos tissulares nas articulações, que 
incluem erosão cartilaginosa e óssea. Porém, estas lesões podem ser atenuadas com a 
administração de um tratamento eficaz para a doença, mas quando isso não acontece, a 
destruição articular é irreversível, o que desencadeia um acometimento dos movimentos 
e locomoção, consequentes restrições em exercer atividades cotidianas e grande impacto 
econômico-social. Como todo o tratamento de AR é custeado pelo Sistema Único de Saúde 
e devido ao longo período necessário para o estabelecimento de resposta ao MTX, há 
um aumento na demanda de gastos relacionados tanto ao tratamento medicamentoso 
e de reabilitação física quanto aos vinculados à seguridade social. Visto que, segundo 
levantamento do IBGE de 2013, a AR está entre as principais causas de afastamento do 
trabalho formal. No presente trabalho, identificamos um biomarcador capaz de predizer 
a eficácia terapêutica do MTX na AR, baseado na expressão na superfície de células 
T reguladoras (Tregs) de uma molécula envolvida com a produção de adenosina, a 
ectoenzima CD39/ENTPD1, visto que pacientes UR-MTX apresentam uma redução desta 
molécula mesmo antes do início do tratamento com MTX. 

Portanto, propomos que todos os pacientes recém-diagnosticados com AR e ainda 
submetidos a nenhum tratamento convencional, façam um teste através de um kit de 
diagnóstico desenvolvido em nosso laboratório apto a quantificar a expressão de CD39 
em células Tregs. Dentro deste contexto, pacientes que apresentam uma expressão 
reduzida de CD39 em células mesmo antes do tratamento com MTX, serão indicados 
a outras terapias disponíveis, como a administração de outras drogas modificadoras 
da doença (ex.: leflunomide) e de agentes biológicos (ex.: bloqueadores de TNF-α). 
Portanto, nosso trabalho representa grandes benefícios para a sociedade em geral, 
pois pacientes apresentarão uma melhora significativa na qualidade de vida, 
principalmente pelo fato de terem acesso a oportunidade de um tratamento mais 
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eficaz, evitando assim a progressão das lesões tissulares. Ainda, o SUS entre 2003 e 
2006 gastou aproximadamente R$75.000.000,00, somente com o fornecimento de 
medicamentos para tratar AR, não incluindo ainda gastos com serviços hospitalares 
e profissionais (COSTA et al., 2014). Deste modo, nosso artigo demonstra ferramentas 
para a otimização da seleção de estratégias terapêuticas disponíveis, otimizando 
gastos e tempo para tratar pacientes com AR.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

As vacinas se baseiam em substâncias derivadas de microrganismos (antígenos) que, 
ao serem introduzidos no organismo humano, induzem uma resposta do sistema 
imunológico, a produção de anticorpos e ativação celulares, que levam a uma proteção 
antígeno-específica. As vacinas são conquistas da humanidade e ajudaram a controlar 
ou erradicar doenças importantes. A primeira vacina foi para a varíola, em 1800, com sua 
erradicação mundial em 1980. Várias doenças foram controladas com o uso da vacinação, 
como sarampo, difteria, rubéola, poliomielite e meningite por H. influenzae tipo b. Muitas 
vacinas exigem reforços após administração da primeira dose, o que implica em custo 
direto ao sistema público de saúde e menor adesão populacional. A vacina contra a 
hepatite B é um destes exemplos e foi escolhida como referência neste trabalho. Esta 
vacina faz parte do calendário de vacinação da criança, do adolescente e do adulto e está 
disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS), que ampliou a oferta 
para a faixa etária de 30 a 49 anos devido a sua importância. Além disso, todo recém-
nascido deve receber a primeira dose logo após o nascimento, preferencialmente nas 
primeiras 12 horas de vida. 

Para aumentar a imunogenicidade vacinal, desenvolvemos um produto denominado 
VacSIM (matriz vacinal imune de automontagem), sendo este um novo método 
de entrega dos antígenos vacinais. VacSIM apresenta vantagens significativas na 
administração vacinal e são estas: 1) facilidade de mistura homogênea de antígenos 
e adjuvantes; 2) presença de peptídeos que se automodelam em matrizes de gel de 
nanofibras que permitem o depósito de antígenos e adjuvantes e proporcionam 
a liberação lenta e controlada dos mesmos, reduzindo a necessidade de doses de 
reforço; 3) desencadeamento de resposta imunológica com o aumento de ativação 
de células apresentadoras de antígenos que levarão ao aumento da imunogenicidade 
vacinal. Todas estas características inerentes de VacSIM foram confirmadas com o 
uso do antígeno recombinante de superfície do vírus da hepatite B (rHBsAg) como 
um modelo de imunógeno. Ao compararmos a entrega antigênica fornecida por 
VacSIM com a entrega por alum ou Adjuvante Completo de Freund (CFA), obtivemos 
respostas de IgG específicos significativamente maiores por VacSIM, com uma 
resposta do tipo misto Th1/Th2. Sendo assim, este trabalho demonstrou que VacSIM 
deve ser considerado como um novo método de entrega vacinal e apresenta grande 



Ministério da Saúde

20

potencial para aumentar a imunogenicidade e a eficiência de vacinas diversas. Este 
estudo, portanto, fortalece o SUS em duas vertentes, na produção interna de vacinas 
de alta eficiência de forma a aumentar a autossuficiência em vacinas essenciais para 
o calendário de imunização do Ministério da Saúde e no atendimento a população 
brasileira com soluções eficientes de controle a graves endemias.

Introdução

A vacinação é a ferramenta mais eficaz de saúde pública para prevenir doenças 
infecciosas. Muitas vacinas são pouco eficazes quando isoladas e precisam ser 
administradas com doses de reforço nas populações. A formulação das vacinas é a chave 
para a capacidade de indução de respostas imunológicas desejadas. Um dos objetivos da 
administração de vacinas é apresentar antígenos vacinais de forma a aumentar a ativação 
de Células Apresentadoras de Antígenos (APC), levando a absorção e processamento 
dos antígenos vacinais. Métodos de entrega ou adjuvantes que aumentem a segurança 
e a imunogenicidade são desejáveis para vacinas que sejam pouco eficazes. Metas 
adicionais são a redução no número de doses requeridas e na quantidade de vacina/
dose, especialmente quando uma única dose é administrada, como na vacina contra a 
gripe anual. Por último, em pandemias, uma vacina capaz de produzir títulos elevados de 
anticorpos após única administração traria grande benefício. 

Recentes avanços na compreensão dos mecanismos inatos e sua influência na imunidade 
adaptativa levaram a possibilidade de construção racional de novos adjuvantes e 
sistemas de entrega vacinais. Para aumentar a imunogenicidade de vacinas, exploramos 
a propriedade bifásica do oligopeptídeo sintético (RADA)4 para criar VacSIM (matriz 
vacinal imune de automontagem), um novo método de entrega. A solução de VacSIM 
pode ser facilmente misturada com antígenos, organismos e adjuvantes para injeção. 
Após a administração, os peptídeos se automodelam em matrizes de gel de nanofibras 
hidratadas, formando um depósito de antígenos e adjuvantes na fase aquosa. Acreditamos 
que o depósito proporciona uma liberação lenta de imunógenos, levando ao aumento 
de ativação de APC que, em seguida, conduzirão ao aumento da imunogenicidade 
vacinal. A propriedade bifásica de VacSIM, juntamente com a natureza inerte do depósito 
de gel, fornece tecnologia inovadora que pode ser traduzida para uso em uma grande 
variedade de vacinas.

Objetivos

Usando o antígeno recombinante de superfície do vírus da hepatite B (rHBsAg) como 
um modelo de imunógeno, comparamos a entrega antigênica fornecida por VacSIM, na 
presença e ausência do adjuvante CpG, com a entrega feita por alum ou Adjuvante de 
Freund (AF). 

Metodologia

Para o alcance deste objetivo, foram feitas imunizações em camundongos BALB/c e 
C57BL/6, por via subcutânea, com rHBsAg subtipo adw, com ou sem CpG, por meio 
de al-hidrogel ou VacSIM ou Adjuvante de Freund em volume máximo de 200 microl. 
Após três/quatro semanas, os animais foram imunizados uma segunda vez. Para 
análise da cinética de produção e anticorpos, amostras de sangue foram coletadas 
dos animais semanalmente, começando-se uma semana antes da imunização 
primária, e submetidos a ensaios de ELISA com sensibilização por rHBsAg e 
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anticorpos anti-IgA, anti-IgM e anti-IgG, anti-IgG1 e anti-IgG2a. Para avaliar a razão 
IgG1/IgG2a, multiplicou-se os valores de absorbância pelos fatores de diluição do 
soro. Para os estudos não cinéticos, amostras de sangue foram coletadas antes e após 
cada imunização. Esplenócitos foram obtidos três semanas pós-imunização ou duas 
semanas pós-reforço e estimulados por 20h, para avaliação da resposta mediada por 
células por ELISpot de interferon gama (IFNg). Resumidamente, suspensões de células 
(3x105 e 1,5x105/poço) foram cultivadas a 37°C por 20h. As células foram estimuladas 
com concanavalina A (ConA), peptídeos específicos do antígeno da hepatite B (HB) 
[S28-39; IPQSLDSWWTSL] (>95% de pureza). Os mesmos esplenócitos coletados foram 
estimulados por três dias, com peptídeos anti-HB e interleucina-2 recombinante (rIL-2) 
para avaliação de especificidade molecular. Resumidamente, peptídeos anti-HB foram 
aderidos com DimerX (DimerX-HB) e incubados com anticorpos secundários (A85-1-PE) e 
controle de isótipo IgG1. Dois milhões de esplenócitos reestimulados foram corados com 
reagente DimerX-HB e anticorpos anti-CD8 Pacific Blue. Células vivas foram selecionadas 
pelo citômetro de fluxo BD LSRII e analisadas com software FACSDiva. Por fim, a resposta 
de citocinas foi analisada. Para isso, esplenócitos foram isolados duas semanas pós-reforço 
e testados. Uma suspensão de células (1,5x106/ml) foi cultivada a 37°C e estimulada com 
ConA ou rHBsAg ou deixadas sem estímulo. Os níveis de TNFa e IFNg foram quantificados 
após 24 e 48h de cultura, os níveis de IL-5 após 48h, os de IL-4 após 48 e 72h e os níveis de 
IL-10 após 72h, em triplicata, por ELISA. As análises estatísticas foram feitas por análise de 
variância (ANOVA) com pós-teste de Bonferroni, por software Prism5. As diferenças foram 
consideradas estatisticamente significativas quando os valores de P foram <0,05. 

Resultados

Animais imunizados com VacSIM-rHBsAg apresentaram níveis elevados de IgM específicos 
em comparação com animais imunizados com AF-rHBsAg 21 dias após uma única 
injeção. Quando os animais receberam VacSIM-rHBsAg-CpG, níveis de IgM foram ainda 
mais elevados. Animais imunizados com VacSIM-rHBsAg desenvolveram anticorpos IgG 
dentro de apenas duas semanas após a primeira dose em comparação com os outros 
métodos. Quando VacSIM-rHBsAg-CpG foi usado, níveis de IgG foram ainda maiores. 
Uma semana pós-reforço, os níveis de anticorpos eram similares entre os grupos, com 
exceção do grupo VacSIM-rHBsAg-CpG que teve IgA específica mais elevada do que 
AF-rHBsAg. A análise da razão IgG1/IgG2a in vivo mostrou que, com VacSIM, os animais 
apresentaram resposta Th1/Th2 mista, que pode ser mais elevada para Th1 pela inclusão 
de CpG. Estes dados mostraram que uma única imunização com VacSIM aumenta as 
respostas de anticorpos específicos mais do que adjuvantes convencionais e sistemas 
de entrega. Para determinar se o equilíbrio Th1/Th2 poderia alterar o efeito de VacSIM, 
C57BL/6 e BALB/c (com tendência a exacerbar Th1 e Th2, respectivamente) foram 
imunizados. Com VacSim-rHBsAg-CpG, demonstraram altos títulos de todos os tipos 
de anticorpos testados (IgM, IgG, IgG1 e IgG2b). Adicionalmente, todos os métodos 
de entrega testados resultaram em alta resposta de IFNg. Quando a especificidade 
molecular foi analisada por citometria de fluxo, todos os grupos mostraram aumento 
na porcentagem de células CD8+. Esplenócitos do grupo vacinado com solução salina 
ou VacSIM, sem coadministração de rHBsAg, tiveram mínimo valor de IFNg, enquanto 
que a imunização com rHBsAg, sozinho, resultou em um aumento da citocina em 24h. 
Da mesma forma, esplenócitos do grupo VacSIM sem CpG apresentaram quantidades 
de IFNg e TNFa semelhantes aos do grupo rHBsAg. 

Curiosamente, esplenócitos do grupo AF-rHBsAg tiveram os mais baixos níveis 
de IFNg em 24h, próximo das quantidades produzidas pelos grupos controle. 
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Animais imunizados com VacSIM-CpG tiveram expressão reduzida de IFNg em 
24h em comparação com grupos VacSIM-rHBsAg, CpG-rHBsAg e rHBsAg. Por fim, 
os grupos VacSIM-rHBsAg e AF-rHBsAg mostraram aumento dos níveis de citocinas 
anti-inflamatórias em ambos os tempos analisados, com níveis significativamente 
mais elevados de IL-10 em 72h que o grupo rHBsAg. Vacinação por alum não induziu 
aumento na produção de citocinas anti-inflamatórias. A adição de CpG inibiu a 
produção de Th2 e de citocinas anti-inflamatórias. Em resumo, a entrega de rHBsAg 
via VacSIM sem adjuvante induziu resposta de IgG específica maior do que quando 
rHBsAg foi entregue por alum ou CFA. O aumento dos títulos finais de IgG específicos 
foram observados tanto em camundongos C57BL/6 como em BALB/c, representativos 
de ambientes Th1 e Th2, respectivamente. A reestimulação de esplenócitos sugeriu que 
VacSIM não causa uma resposta pró-inflamatória imediata no hospedeiro. 

Conclusão

A imunização por VacSIM, em comparação com a imunização por CpG, alum ou AF 
gerou níveis elevados de anticorpos específicos após uma única injeção e os mesmos 
se mantiveram pós-reforço. Uma única imunização com VacSIM aumentou as respostas 
de anticorpos específicos mais do que os adjuvantes convencionais. Este trabalho 
demonstra que a imunização com VacSIM melhora e sustenta a imunidade humoral na 
vacina da hepatite B e ainda exige menos doses em comparação aos outros adjuvantes. 
Adicionalmente, VacSIM por si só não é pró-inflamatório e tem um significativo potencial 
para aumentar a imunogenicidade e a eficácia de vários imunógenos. Este trabalho 
apresenta novo e inovador sistema de entrega vacinal, com capacidade adjuvante e 
grande potencial para aumentar a imunogenicidade e a eficiência de vacinas diversas: 
o VacSIM. O sistema de entrega VacSIM foi superior aos adjuvantes convencionais na 
condução da resposta imunológica e apresenta importante flexibilidade como método 
de entrega vacinal, podendo ser utilizado para produzir uma resposta Th2 ou do tipo 
misto, dependendo do resultado desejado para cada vacina. 

Além deste trabalho feito para vacina de hepatite B, estamos avaliando VacSIM para 
vacinas parasitárias e virais, como a da gripe, incluindo a vacina de vírus inativado e a de 
subunidade. Um dos principais objetivos destes trabalhos é determinar o(s) mecanismo(s) 
através dos quais a entrega vacinal é feita por VacSIM e em como eles resultam em maior 
imunogenicidade e eficácia das vacinas. Por último, estamos trabalhando para definir os 
parâmetros ideias de entrega de VacSIM, particularmente a concentração do peptídeo 
(RADA)4 e o tamanho das porosidades, alterando a taxa de antígeno livre a partir do 
depósito de gel. Adicionalmente, estamos testando a funcionalidade de VacSIM em 
vacinas administradas em mucosas. Em conclusão, a entrega feita por VacSIM é uma 
nova plataforma flexível ''plug-and-play'', representando uma nova tecnologia para 
entrega de vacinas. 
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença negligenciada e endêmica, que 
acomete pacientes em situação econômica desfavorável. A forma mucocutânea é considerada 
grave, pois gera lesões mutilantes. O diagnóstico da doença é difícil, já que exames disponíveis 
apresentam baixa sensibilidade (exames parasitológicos) e baixa especificidade (exames 
imunológicos). Além do exposto, o diagnóstico é frequentemente atrasado pelo difícil 
acesso às lesões mucosas, sendo necessárias técnicas invasivas de alto custo como a vídeo-
nasofibroscopia para a coleta de material. O desenvolvimento de técnicas não-invasivas e com 
boa sensibilidade para o diagnóstico da LTA apresenta as possíveis vantagens: 1) redução do 
custo no diagnóstico da LTA; 2) coleta de material por profissionais da atenção primária, em 
locais remotos e posterior envio aos laboratórios de referência; 3) otimização da acurácia para 
os exames complementares no diagnóstico da LTA.

Introdução

Os critérios diagnósticos para LTA ainda não foram definidos de forma homogênea. 
Exames complementares que auxiliem esta ação são desejáveis. As principais estratégias 
diagnósticas utilizam a detecção da resposta imune celular ou humoral à infecção por 
Leishmania, somada ao encontro do parasita ou de seu material genético. Os exames 
que detectam a resposta imune, geralmente, apresentam boa sensibilidade, mas a 
especificidade é insatisfatória. O inverso ocorre com os exames que objetivam visualizar 
o parasito, que apresentam alta especificidade e baixa sensibilidade. Estudos recentes 
apontam a biologia molecular como ferramenta promissora por agregar adequada 
sensibilidade e especificidade, resultando na necessidade de menor quantidade 
de exames e, por fim, menor custo para o diagnóstico etiológico. O principal fator 
limitante para o uso da biologia molecular no diagnóstico das leishmanioses reside 
na complexidade destas técnicas. A LTA acomete populações economicamente 
desfavorecidas e que frequentemente habitam áreas remotas do país. Essas 
características justificam a importância do desenvolvimento de técnicas de coleta 
não-invasiva e de fácil transporte, facilitando a integração da saúde básica com os 
laboratórios de referência em doenças infecciosas.
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Objetivos

O principal objetivo do presente estudo foi avaliar as propriedades diagnósticas 
(sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e 
acurácia) da reação em cadeia da polimerase (PCR) em amostras coletadas por técnicas 
não invasivas no diagnóstico da leishmaniose mucosa (LM) e leishmaniose cutânea 
(LC). Os objetivos específicos foram padronizar técnicas de fácil coleta e fácil transporte, 
possibilitando a realização por profissionais da atenção primária e posterior envio do 
material para centros de referência em diagnóstico.

Metodologia

O estudo foi realizado a partir de 01 de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2013 no Hospital 
Universitário de Brasília, Brasília, Brasil. Todos os pacientes com sinais clínicos compatíveis 
com LTA foram incluídos consecutivamente. Após a aplicação dos critérios de alocação, 
eles foram divididos em três grupos: LM, LC e Controles. Os pacientes menores de 18 anos 
de idade, aqueles que mostraram qualquer evidência de imunossupressão e aqueles que 
pertenciam a comunidades indígenas foram excluídos. As amostras não-invasivas foram 
coletadas na seguinte sequência: Saliva: a saliva foi coletada usando-se uma seringa 
estéril de 20mL e, em seguida, transferida para um microtúbulo de 1,5mL. O paciente foi 
orientado a não ingerir alimentos ou líquidos; ou a escovar os dentes durante 30 minutos 
antes da coleta da saliva. Papel Filtro Oral (PFO): raspado de mucosa oral (língual, bucal 
e palatal) foi obtido utilizando-se um único papel de filtro, esfregando cada superfície 
mucosa três vezes. O PFO foi armazenado num envelope de papel. Swab nasal (SN): 
cotonetes estéreis foram introduzidos até dois centímetros do vestíbulo nasal e rodados 
em 360 graus, cinco vezes com uma ligeira pressão contra o septo nasal. O procedimento 
foi repetido em ambas as narinas, utilizando o mesmo SN. A haste do swab foi cortada 
com uma lâmina de bisturi estéril e o material foi armazenado em um microtúbulo de 
1,5 mL. Processamento da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR): os iniciadores foram 
baseados numa sequência de 120pb do minicírculo kDNA de Leishmania sp: 5'-(L/C)(G/C)
(C/G)CC(A/C)CTAT(A/T)TTACACCCAACCCC-3' e 5'-GGGGAGGGGCGTTCTGCGAA-3'. 

As reações foram realizadas num termociclador com um volume final de 23uL, contendo 
12,9uL de água ultrapura, 2uL de tampão 10x (10mmol/L Tris-HCl [pH8,6], 50mmol/L KCl, 
1,5mmol/L de MgCl2), 2,5uL de dNTP (2mmol/L), 0,2uL de cada iniciador (40pmol/L), 
0,2uL de Taq DNA polimerase (5U/uL), e 5mL do DNA extraído. Os ciclos de amplificação 
incluíram um passo de desnaturação inicial de três minutos e 30 segundos a 94°C, seguido 
de 35 ciclos a 93°C (30 segundos), 60°C (um minuto), 72°C (1 minuto), numa extensão 
final a 72°C (10 minutos) e incubação a 4°C. Todas as reações incluíram uma amostra 
negativa e um controle positivo com cultura lisada de L. (V.) braziliensis. O produto 
da reação foi visualizado em um gel de agarose a 2%. Os subgênero de Leishmania 
envolvido foi identificado usando-se o polimorfismo de comprimento de fragmentos 
de restrição (RFLP) com as enzimas HaeIII e BSR1. Os pacientes foram incluídos no 
estudo após a assinatura do termo de consentimento informado. O estudo está em 
conformidade com a Declaração de Helsinque, 1975, revisto em 2013 (Declaração de 
Helsinki da Associação Médica Mundial, 2014) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (036/2011).
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Resultados

Foram incluídos 69 pacientes, sendo 17 (25%) com LM, 19 (28%) com LC e 33 (48%) 
controles. Para o diagnóstico da LM, em comparação aos controles, a melhor acurácia 
foi alcançada pela PCR do SN 86% (IC-95%=73,81-93,05), seguido da saliva 74% (IC-
95%=60,45-84,13) e PFO 68% (IC-95%=54,19-79,24). As especificidades do SN e PFO 
foram completas, negativas em todos os controles sem LTA. Identificou-se Leishmania 
do subgênero Viannia em 12 casos de LM e 11 casos da LC. Em apenas um caso de LC 
foi identificado o subgênero Leishmania. Dois casos de leishmaniose exclusivamente 
cutânea tiveram SN e PFO simultaneamente positivos, demonstrando a presença de DNA 
da Leishmania antes do aparecimento de lesões clínicas. Espera-se, com estes resultados, 
iniciar projeto de fornecimento de exames não-invasivos para a LTA em áreas remotas 
do país, já que a acurácia destas técnicas, principalmente o SN, superou a maioria dos 
exames invasivos.

Conclusão

Os dados expostos permitem concluir que, em comparação aos exames parasitológicos 
clássicos, o SN, a saliva e o PFO são menos invasivos e mantém boa especificidade. A 
sensibilidade mais alta foi encontrada com o swab nasal. Todas as técnicas demonstraram 
ainda maior especificidade que a imunofluorescência indireta e intradermorreação de 
Montenegro. Concluímos que os exames moleculares não-invasivos são ferramentas 
promissoras para a detecção e cuidado das doenças negligenciadas. Isto facilitará o acesso 
à alta tecnologia por parte da população acometida.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O vírus dengue é considerado o mais importante vírus transmitido por vetores, com uma 
estimativa de 2,5 bilhões de pessoas vivendo em áreas de risco de infecção em mais de 
100 países. O vírus é transmitido por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti 
o vetor primário. A cada ano, estima-se que aproximadamente 100 milhões de novos 
casos da doença são registrados, causando um grande impacto na saúde pública global 
e na economia, com um custo médio anual da doença estimado em US$2,1 bilhões de 
dólares apenas nas Américas. As medidas de controle são complicadas devido à atual 
falta de uma vacina efetiva contra a dengue, a emergência de resistência a inseticidas 
nas populações naturais do vetor, as dificuldades e custos associados em manter uma 
supressão efetiva dos criadouros de mosquitos. Consequentemente, abordagens 
alternativas são requeridas de forma a restringir a transmissão de dengue. Wolbachia são 
bactérias endossimbiontes maternalmente herdadas que induzem incompatibilidade 
citoplasmática (IC) em mosquitos, e usam este padrão de esterilidade para facilitar a sua 
dispersão em populações não infectadas do hospedeiro. 

Essas bactérias foram introduzidas em Ae. aegypti, uma espécie naturalmente livre de 
Wolbachia, e o principal vetor do vírus dengue. A Wolbachia está atualmente sendo 
utilizada como uma ferramenta biológica para controlar a transmissão de dengue em 
vários países, incluindo o Brasil através do programa “Eliminar a Dengue: Desafio Brasil”. 
Como parte do programa supracitado, nós realizamos uma série de ensaios de laboratório 
e de campo e criamos modelos matemáticos de forma a entender o potencial invasor 
da cepa wMel de Wolbachia em populações de mosquitos Ae. aegypti brasileiros de 
forma a se obter uma visão sobre como a natureza das diferentes paisagens urbanas irá 
afetar a probabilidade de Wolbachia se dispersar de forma eficaz, auxiliando bastante 
as futuras liberações de mosquitos infectados com Wolbachia no Brasil, como parte do 
Programa Eliminar a Dengue, o qual tem como objetivo máximo, a redução dos casos 
de dengue que assolam o país ano após ano gerando um gasto excessivo aos cofres 
públicos no que tange a área da saúde, além do aprimoramento da qualidade de 
vida dos cidadãos brasileiros onde o projeto está sendo aplicado e expandido, sendo 
esta portanto, a grande contribuição do nosso trabalho aos ideais de universalidade, 
integralidade e equidade que regem o SUS.
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Introdução

A bactéria simbiótica Wolbachia atualmente está sendo testada como um agente de 
controle biológico em vários países de forma a reduzir a transmissão de dengue. A 
Wolbachia pode invadir e se espalhar de forma a infectar todos os indivíduos de uma 
população selvagem, mas isto requer um alto índice de transmissão materna, forte 
incompatibilidade citoplasmática e baixo custo ao fitness do hospedeiro. Adicionalmente, 
diferenças extensivas no clima, nos protocolos de liberação em campo, no nível de 
urbanização e na densidade humana entre as áreas onde esta bactéria foi utilizada faz com 
que haja um nível de comparação limitado na análise do potencial invasivo de Wolbachia.

Objetivos

O objetivo deste trabalho foi determinar se a probabilidade de uma invasão bem sucedida 
de Wolbachia poderia ser influenciada por diferenças entre as áreas de liberação, em 
preparação para a soltura de Ae. aegypti infectado por Wolbachia no Brasil.

Metodologia

Nós examinamos efeitos fenotípicos chave da cepa wMel de Wolbachia em mosquitos Ae. 
aegypti de laboratório que possuem a carga genética brasileira de forma a caracterizar o seu 
potencial invasivo. Nós mostramos que a cepa wMel causa uma forte incompatibilidade 
citoplasmática, um alto índice de transmissão maternal e não possui nenhum custo 
aparente na fecundidade e fertilidade do hospedeiro. Em seguida, de forma a entender 
os efeitos das diferentes paisagens urbanas na probabilidade da sobrevivência dos 
mosquitos, nós realizamos experimentos de soltura e recaptura usando mosquitos 
brasileiros não infectados por Wolbachia em duas áreas do Rio de Janeiro onde Wolbachia 
será utilizada no futuro. Nós caracterizamos as populações de mosquito com relação às 
condições sociodemográficas nestas áreas, e em três outras futuras áreas de liberação 
de Wolbachia. Nós, então, construímos modelos matemáticos usando ambos os dados 
de laboratório e de campo e utilizamos esses modelos para descrever a influência das 
condições ambientais urbanas na probabilidade de que a infecção por Wolbachia possa 
chegar a 100% após sua liberação. Nós prevemos uma invasão bem sucedida em todas 
as cinco áreas, entretanto as condições pelas quais isto ocorre é altamente variável entre 
as áreas, e são fortemente influenciadas pelo tamanho da população de mosquito local.

Resultados

Para responder nosso objetivo, nós primeiramente analisamos se os parâmetros 
fenotípicos chave para a invasão, de IC e transmissão materna estavam presentes em 
Ae. aegypti com a carga genética brasileira, infectados com a cepa wMel de Wolbachia, 
dado que estes fenótipos só foram anteriormente caracterizados em mosquitos 
contendo cargas genéticas de outros países. Nós investigamos as características das 
populações de Ae. aegypti em cinco subúrbios brasileiros do Rio de Janeiro contendo 
diferentes características sociodemográficas. De especial interesse foram aqueles 
fatores que poderiam influenciar diretamente ou restringir a dispersão de Wolbachia 
na população natural de mosquitos, incluindo o tamanho populacional de Ae. aegypti 
e a taxa de sobrevivência diária dos mosquitos. Finalmente, através da junção de 
todos estes dados, nós fomos capazes de simular a probabilidade de Wolbachia se 
disseminar de forma que todos os mosquitos nas cinco áreas se tornassem infectados. 
Nós observamos que uma invasão bem sucedida provavelmente ocorreria em todas 
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as cinco áreas. Entretanto, a forma pela qual isto ocorreria variou entre as áreas, visto 
que a invasão ocorreu mais lentamente nas áreas onde os mosquitos locais foram mais 
abundantes. Através dos resultados desses modelos nós fomos capazes de desenvolver 
estratégias de liberação otimizadas para cada área, o que irá beneficiar enormemente 
os futuros ensaios de controle biológico e provavelmente provar-se aplicável a áreas de 
campo em outras cidades e países que compartilham características similares.

Conclusão

Através da análise de dados de laboratório, campo e matemático, nós mostramos 
que a cepa wMel de Wolbachia possui as características requeridas para se espalhar 
efetivamente em diferentes ambientes sociodemográficos do Rio de Janeiro, incluindo 
aqueles em que as liberações de mosquito do programa Eliminar a Dengue: Desafio 
Brasil irão ocorrer.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium leprae. Trata-se de uma 
doença altamente contagiosa cujos indivíduos infectados, quando não tratados, desenvolvem 
lesões cutâneas graves capazes de levar a mutilações e tornar o indivíduo incapacitado para 
as mais simples tarefas. O aspecto físico e as mutilações que acometem esses pacientes 
contribuíram para o surgimento de um estigma social em torno dos indivíduos com hanseníase, 
afetando-os física e psicologicamente. Além disso, comprometem as relações interpessoais 
em geral, como casamento e atividades de lazer, afetando até mesmo a empregabilidade e/
ou a capacidade produtiva do indivíduo, o que pode levar a aposentadorias precoces por 
invalidez, onerando o sistema previdenciário brasileiro. O Brasil ainda é um dos países com 
alta prevalência de hanseníase, pois não conseguiu atingir a meta da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estipulada em 1991, que deve ser menor do que um caso para cada 10.000 
habitantes. Atualmente, a prevalência da hanseníase no Brasil é de 1,51 para cada 10.000 
habitantes, indicativo de que a doença permanece como problema de saúde pública no país. 

Isso se deve à dificuldade de diagnóstico precoce, o qual é principalmente baseado em 
diagnóstico clínico associado ao diagnóstico laboratorial. Os métodos laboratoriais atualmente 
disponíveis (baciloscopia e histopatologia) são invasivos, dispendiosos e apresentam baixa 
sensibilidade para casos iniciais da doença. Devido às incertezas e atrasos no diagnóstico, 
o tratamento poliquimioterápico recomendado pela OMS é ministrado tardiamente, 
favorecendo o desenvolvimento de manifestações mais graves nos pacientes infectados 
e aumentando o risco de transmissão, o que prejudica a erradicação da hanseníase. De 
acordo com o Plano Integrado de Ações Estratégicas de 2011-2015 do Ministério da Saúde, 
“a estratégia para redução da carga em hanseníase para alcance da meta de eliminação da 
doença enquanto problema de saúde pública em nível nacional baseia-se essencialmente 
no aumento da detecção precoce e na cura dos casos diagnosticados”. Portanto, o 
desenvolvimento de um método de diagnóstico sensível, específico, rápido e não-invasivo 
é de extrema importância para que o tratamento adequado seja ministrado no momento 
mais inicial da doença, reduzindo a transmissão do patógeno e, consequentemente 
a prevalência da hanseníase no país. Concomitantemente, a redução da incidência e 
prevalência da doença representaria forte impacto a nível social e econômico para o país.
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Introdução

A hanseníase (lepra) é uma doença infecciosa crônica cuja prevalência mundial vem 
diminuindo substancialmente nos últimos 50 anos, embora ainda seja endêmica em 
vários países tropicais, como o Brasil, onde a doença ainda é considerada um problema de 
saúde pública. A hanseníase é causada pela bactéria intracelular obrigatória Mycobacterium 
leprae, que afeta principalmente macrófagos epidérmicos e nervos periféricos. Doenças 
crônicas como essa, geralmente, resultam em problemas físicos e sociais para os indivíduos 
infectados, sendo que a hanseníase se tornou uma doença estigmatizante devido às severas 
manifestações cutâneas e mutilações incapacitantes que podem acometer os doentes. Os 
indivíduos infectados pelo M. leprae podem apresentar diferentes manifestações clínicas e 
histopatológicas, o que dificulta o diagnóstico correto. Atualmente, os métodos disponíveis 
para o diagnóstico das diversas formas da hanseníase são baseados em avaliação clínica e 
diagnóstico laboratorial. 

Entretanto, este último se baseia nos exames baciloscópico e histopatológico, dependentes 
de biópsia, que é um método invasivo, desconfortável, demorado e pouco sensível. 
As manifestações mais graves e tardias (forma multibacilar) apresentam elevada carga 
bacteriana, lesões cutâneas características e um ou mais troncos nervosos afetados, sendo 
que os diagnósticos clínico e laboratorial são mais assertivos. Entretanto, as formas iniciais 
e mais brandas da doença podem apresentar baixa carga bacteriana e lesões inespecíficas, 
as quais muitas vezes podem ser confundidas com outras doenças de pele.  Todos esses 
fatores dificultam tanto o diagnóstico clínico quanto laboratorial, sendo que esses casos são 
considerados “casos suspeitos”, em que não há nenhum diagnóstico alternativo diferencial. 
Essa incerteza no diagnóstico retarda o tratamento correto, favorece o desenvolvimento de 
lesões mais graves e incapacitantes, além de permitir que o indivíduo doente se torne um 
foco transmissor da hanseníase.

Objetivos

Objetivo geral: desenvolvimento de potencial método diagnóstico para a hanseníase, 
utilizando como ferramenta analítica a espectrometria de massas de alta resolução.

Objetivos específicos: 1) desenvolver um novo método para coleta de amostras de 
pacientes com hanseníase, que seja sensível, específico, rápido e não-invasivo; 2) identificar 
biomarcadores lipídicos presentes em imprint de pele de pacientes com hanseníase e de 
indivíduos normais, utilizando espectrometria de massas de alta resolução (ESI-HRMS).

Metodologia

Pacientes: em parceria com a Fiocruz-RJ, foram recrutados oito indivíduos saudáveis e oito 
pacientes com hanseníase multibacilar, todos do sexo masculino, com idade entre 18 e 60 
anos, virgens de tratamento. Os indivíduos saudáveis (grupo controle) não apresentavam 
doenças de pele, nem doenças sistêmicas que pudessem influenciar a função epidérmica. 
Os pacientes com hanseníase foram clinicamente diagnosticados como multibacilares, o 
que foi posteriormente confirmado por diagnóstico laboratorial (biópsia).

Amostras: a amostra – “imprint” de pele – foi coletada a partir da sobreposição de uma 
placa de sílica de 1cm2 sobre a pele das costas dos indivíduos por um minuto. Para os 
pacientes com hanseníase, as amostras foram coletadas de duas regiões distintas das 
costas: lesão (L) e pele sem lesão (S). Além disso, nenhum procedimento de limpeza foi 
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feito sobre as regiões de “imprint” antes do momento de coleta, pois isso poderia afetar a 
composição lipídica da amostra.

Análise por Espectrometria de Massas de Alta Resolução (ESI-HRMS): os lipídeos 
do “imprint” de pele foram extraídos a partir da imersão de cada placa de sílica em 
1000μl de metanol diretamente em um tubo plástico. Ácido fórmico foi adicionado a 
uma concentração de 0,2% em cada amostra. Para maior acurácia na identificação dos 
marcadores químicos, todas as amostras foram analisadas por espectrometria de massas 
de alta resolução com ionização por electrospray (ESI-HRMS). Para a aquisição dos dados, as 
amostras foram injetadas diretamente em um equipamento ESI-LTQ-XL Orbitrap Discovery 
(Thermo Scientific, Bremen, Alemanha) com resolução nominal de 30.000 (FWHM). Todas 
as análises foram feitas no modo de íons positivos sob as seguintes condições: fluxo de 
nitrogênio a cinco unidades arbitrárias, taxa de fluxo de 10μl.min-1, voltagem de spray de 5kV 
e temperatura de capilar de 280°C. Os espectros foram adquiridos por 60 segundos com uma 
faixa de massa/carga (m/z) de 600-1.500 para todas as amostras.

Análise estatística e identificação de marcadores químicos: a análise estatística foi feita 
através do software de Análise de Componentes Principais (PCA) de acordo com a relação 
entre m/z e intensidade, sendo que os resultados foram expressos em grupos de amostras 
com características semelhantes quando considerados esses parâmetros. A faixa de massa 
foi estabelecida entre m/z 600-1.500 e a relação sinal-ruído foi estabelecida em uma razão 
de 3:1 após a extração dos dados espectrais em tabelas de massa x intensidade. Nenhuma 
normalização foi necessária, desde que as amostras foram adquiridas dentro dos mesmos 
parâmetros. Os bancos de dados online LIPID MAPS (University of California, San Diego, CA 
– <www.lipidmaps.org>) e HMDB versão 3.6 (Human Metabolome database – <www.hmdb.
ca>) foram consultados para auxiliar na escolha de potenciais marcadores lipídicos. O principal 
parâmetro utilizado para fazer as proposições estruturais foi a alta resolução. A exatidão de 
massa foi calculada e expressa em ppm.

Resultados

Para estudar o perfil lipídico e identificar marcadores químicos da pele de indivíduos com 
hanseníase, foi desenvolvido um procedimento não-invasivo, confortável, específico e 
rápido para coleta de imprint de pele, baseado em sílica e sílica modificada. A placa de sílica 
compreende uma matriz de sílica (material inerte) com capacidade de absorver moléculas, de 
maneira simples e a baixo custo. A inovação do trabalho consiste na simplicidade do método 
de coleta de amostras e na sensibilidade e especificidade da análise, sendo que a matriz 
de sílica atua absorvendo os lipídeos da pele sem a interferência de outros componentes 
associados ao método e a análise é feita por meio de espectrometria de massas de alta 
resolução, técnica extremamente sensível.

Vários estudos demonstram que doenças infecciosas podem levar a mudanças no 
perfil lipídico da pele, alterando a função de barreira e dificultando a manutenção da 
homeostase cutânea. 

Com base nisso, este estudo identificou diferenças entre o perfil de lipídeos da pele 
de indivíduos sadios e a pele de indivíduos com hanseníase. Quanto à análise das 
amostras dos indivíduos do grupo controle, a análise estatística baseada no PCA elegeu 
fosfolipídeos e gangliosídeos como marcadores químicos, o que está de acordo com a 
constituição normal da pele saudável. Já em relação aos indivíduos com hanseníase, a 
análise estatística (PCA) elegeu duas moléculas específicas do gênero Mycobacterium, o 
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ácido phthiocerânico e o ácido α-smegma micólico, presentes tanto no grupo L quanto 
no grupo S de amostras. A primeira molécula faz parte do principal antígeno específico de 
M. leprae, o glicolipídeo fenólico-1 (PGL-1), o que provê especificidade à nova metodologia 
desenvolvida. A segunda molécula identificada é o principal ácido micólico encontrado 
na maioria das espécies do gênero, o que também contribui com a especificidade de 
gênero à nossa metodologia. Outras moléculas também foram eleitas como marcadores 
das amostras de pacientes com hanseníase, como leucotrieno E4 (molécula inflamatória), 
fosfatidilserina e glucosilceramida (moléculas apoptóticas), coerentes com a resposta 
inflamatória que se desenvolve na doença.

Conclusão

A metodologia proposta neste trabalho apresenta-se promissora para o diagnóstico da 
hanseníase. Primeiramente, o método de coleta da amostra por meio da placa de sílica se 
mostrou rápido, simples, não-invasivo e eficaz para a adsorção de lipídeos da pele, etapa 
essencial para a análise com a ferramenta proposta. Em seguida, o processamento e a análise 
da amostra por meio de ESI-HRMS se mostraram técnicas de alta acurácia para a identificação 
de marcadores lipídicos diferenciais entre amostras dos indivíduos saudáveis e doentes, 
independentemente da presença de lesão cutânea. Isso nos permite inferir que essa nova 
metodologia de “imprinting” de pele em placa de sílica tem potencial para identificar casos 
suspeitos da hanseníase (infecção subclínica), em que não há lesões de pele características 
ou sinais clínicos bem definidos. Estes resultados mostram que o método permite identificar 
dois marcadores lipídicos mais específicos presentes na pele do indivíduo com hanseníase, 
mesmo na pele não lesionada, nos casos mais graves da doença. Portanto, desenvolvemos 
um método diagnóstico muito sensível e não-invasivo, o que é extremamente importante 
tanto para o paciente quanto para o médico, o qual pode prescrever o tratamento de forma 
assertiva e precoce, procedimento chave para eliminar a cadeia de transmissão da hanseníase 
e a estigmatização do indivíduo na sociedade.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O Brasil implementou nas últimas duas décadas um dos maiores programas de atenção 
primária à saúde ao mundo, o Programa de Saúde da Família, virando mais recentemente 
uma estratégia de reorganização dos cuidados em saúde, a Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). A cobertura da ESF cresceu muito nos últimos anos, chegando cobrir 
mais de 50% da população brasileira, sobretudo nas áreas rurais e nas áreas urbanas 
mais vulneráveis. Poucos estudos avaliaram o impacto da ESF na saúde da população e 
nenhum sobre a mortalidade por doenças cardiovasculares, que representam a primeira 
causa de mortalidade no Brasil. A ESF, como outros programas, produziu uma grande 
quantidade de dados relativos a vários aspectos das suas implementações, seja a nível 
local quanto nacional. Paralelamente, informações sobre morbidade e mortalidade 
da população e sobre suas características socioeconômicas estão aumentando, seja 
em termos de quantidade como em termos de qualidade. Essa relativa abundância de 
dados de confiabilidade adequada proporciona a possibilidade de avaliar intervenções e 
políticas públicas. As avaliações de impacto tradicionais, como por exemplo, os ensaios 
randomizados controlados que permitem ter uma estimativa da eficácia de intervenção 
num contexto específico e num período limitado no tempo. 

Apesar de terem uma grande validade interna, as estimativas de impacto que produzem 
têm pouca correspondência com a real efetividade da intervenção no contexto mais 
amplos do país, caracterizados para uma grande heterogeneidade de implementação. 
Desenhos de estudo observacionais, que exploram dados longitudinais ecológicos de 
qualidade adequada, produzidos por diferentes sistemas de informações e analisados 
por metodologias estatísticas sofisticadas, permitem superar estas limitações e 
estimar a efetividade destas macropolíticas com abrangência nacional e por longos 
períodos de tempo, podendo também estudar os efeitos de duração das intervenções. 
Todavia, devido também a uma menor validade interna destes desenhos de estudo, 
é fundamental a construção de um detalhado modelo teórico de intervenção e dos 
indicadores de processo que precisam ser avaliados, além dos indicadores finais de 
impacto, para fornecer estimativas de efetividade robustas e plausíveis. O artigo 
submetido pelo presente edital, que adota um desenho de estudo observacional 
ecológico e utiliza essas abundantes fontes de dados, foi publicado numa revista de 
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alto impacto internacional, o British Medical Journal, e demonstrou como seja possível 
aplicar essas metodologias para responder a questões de importância estratégica sobre 
a efetividade dos grandes programas implementados a nível nacional.

Introdução

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade entre as doenças 
crônicas não transmissíveis e são responsáveis por 30% de todas as mortes globais, 
constituindo um problema de saúde pública crescente nos países de baixa e media 
renda. O controle, gestão e prevenção de doenças cardiovasculares é fundamentalmente 
diferente dos cuidados agudos, sendo importante uma atenção primária à saúde (APS) 
abrangente e efetiva. O Programa de Saúde da Família que representa o maior programa 
de APS do Brasil e virou, mais recentemente, uma estratégia de reorganização dos 
cuidados em saúde – a Estratégia de Saúde da Família (ESF) – foi lançado em 1994 e tem 
experimentado uma grande expansão nas últimas duas décadas, tornando-se um dos 
maiores programas de APS – com base na comunidade – no mundo, presente em 95% 
dos municípios e abrangendo 53% da população brasileira. A grande expansão da APS 
no Brasil, por meio da ESF, se traduziu em melhores resultados de saúde da população, 
sendo um dos responsáveis da grande redução da mortalidade infantil dos últimos anos. 

As atividades da ESF incluem a promoção da saúde, prevenção primária e gestão de 
fatores de risco cardiovascular, bem como prevenção secundária para os indivíduos de 
alto risco (hipertensão e monitoramento de diabetes) e reabilitação de pacientes com 
DCV, orquestrado principalmente em visitas domiciliares e intervenções comunitárias 
operadas por agentes comunitários de saúde. Na última década, houve uma diminuição 
no Brasil de aproximadamente 20% das taxas de mortalidade para doenças isquêmicas 
do coração e doenças cerebrovasculares, alcançando – respectivamente – 69,2 e 70,7 
óbitos por 100.000 habitantes em 2009. No entanto, os mecanismos que causaram esse 
declínio não foram claramente examinados e especula-se ser também consequência, 
entre outros, do sucesso na implementação de políticas de saúde que levaram à expansão 
do acesso à APS.

Objetivos

O objetivo do presente estudo é avaliar o impacto da Estratégia de Saúde da Família 
sobre as taxas de mortalidade das doenças do coração e cerebrovasculares – incluídas 
na lista de internações por condições sensíveis a atenção primária (ICSAP) – bem como 
o impacto sobre alguns potenciais mecanismos intermediários, tais como atividades de 
promoção da saúde e internações por DCV, no período de 2000 a 2009.

Metodologia

Este estudo utiliza um desenho ecológico longitudinal, sendo as unidades de 
análise os municípios brasileiros no período de 2000 até 2009. Foram realizadas 
análises descritivas das tendências das taxas de internações e mortalidade por DCV 
selecionadas, posteriormente foram rodados os modelos de regressão multivariadas 
para avaliar a associação entre a cobertura ESF e DCV. No final, outras análises foram 
realizadas para verificar a robustez dos resultados, incluindo os métodos de diferenças 
em diferenças e pareamento por escore de propensão. Dos 5.507 municípios 
brasileiros em 2000, foi selecionado um subgrupo que tinham informações vitais 
adequadas de acordo com critérios previamente publicados. As taxas de mortalidade 
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– padronizadas por idade – para a idade 20-74 de cada município foram calculadas 
pelo método de padronização direta. Com a intenção de selecionar causas específicas 
de doenças cardiovasculares que pudessem ser reduzidas pelo ESF, foi considerada 
a lista de internações por condições sensíveis a atenção primária brasileira (ICSAP), 
um conjunto eficaz de condições pelas quais o acesso aos cuidados primários pode 
diminuir a taxa de hospitalização. Entre as causas de morte, selecionamos aquelas dos 
grupos de doenças isquêmicas do coração e outras formas de doenças do coração (I20, 
I24, I50, J81) e doenças cerebrovasculares (I63, I64, I65, I66, I67, I69, G45 e G46). 

A mortalidade por acidentes (V01-X59) foi incluída como controle negativo, porque não 
é esperado que a ESF a influencie. Duas métricas diferentes para cobertura do ESF, a 
nossa exposição ao tratamento, foram consideradas: 1) a cobertura anual da ESF, obtida 
pela divisão do número de pessoas em zonas de captação do ESF pela população total do 
município e 2) a cobertura média da ESF nos quatro, seis e oito anos anteriores. Para auxiliar 
as comparações e para a obtenção de estimativas de razão de risco significativas do efeito 
ESF, sua cobertura, numa base anual e média, foram categorizados utilizando pontos de 
corte usados em estudos anteriores: sem ESF (=0%), incipiente (cobertura de <30,0% 
da população), intermediária (cobertura>30,0% e <70,0%) e consolidada (cobertura de 
≥70.0%). Covariáveis reconhecidas na literatura como determinantes da mortalidade por 
DCV foram selecionadas a priori para inclusão nos modelos. Pela análise estatística foram 
utilizados modelos de regressão negativa binomial para dados em painel a efeitos fixos. 
Para elucidar o mecanismo de ação do ESF foi analisada a associação entre cobertura da 
ESF com outras variáveis do processo, tais como o número de atividades de educação 
em saúde realizadas na comunidade, o número de visitas domiciliares de profissionais 
de saúde e o número de consultas médicas de APS. Foram rodados, também, modelos 
multivariados que utilizaram como variáveis dependentes as taxas de hospitalização 
pelas mesmas causas da mortalidade e com as mesmas variáveis independentes.

Resultados

Nos municípios examinados, as taxas de mortalidades padronizadas tiveram uma 
diminuição de 32,7% no grupo de doenças cerebrovasculares e 44,6% no grupo de 
doenças de coração. De 2000 a 2009, a cobertura do ESF aumentou 227%. As condições 
socioeconômicas melhoraram durante o período, com a renda per capita aumentada 
de 36,5% e o percentual de indivíduos que vivem em domicílios com saneamento 
inadequado diminuído de 40,2%. Nos modelos multivariados, a diminuição nas taxas de 
mortalidade cerebrovasculares de 14% e 18% foi associada a um nível de cobertura do 
ESF intermediário e consolidado. Para doenças cardíacas a redução foi maior, chegando 
a 21% no grupo com maior cobertura do ESF. A ESF não teve efeito sobre a taxa de 
mortalidade por acidentes, utilizada como controle. O impacto da cobertura média da 
ESF, ao longo dos últimos quatro, seis e oito anos, nas taxas de mortalidade exibiu uma 
diminuição dose-resposta maior em comparação a cobertura do ESF anual. 

O efeito alcançou um máximo de 31% para as doenças cerebrovasculares e 36% para 
isquemia e outras de doença cardíaca, com uma significância estatística mantida por 
todos os níveis de cobertura ESF. O número de atividades de educação em saúde 
per capita realizada na comunidade, o número de visitas domiciliares per capita dos 
profissionais de saúde e de consultas médicas nos cuidados primários foram associados 
positivamente com a cobertura da ESF média dos últimos oito anos. A cobertura da 
ESF média ao longo dos últimos oito anos foi associada com uma redução nas taxas 
de hospitalização por doenças do coração e doenças cerebrovasculares com uma 
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magnitude similar à encontrada na análise das taxas de mortalidade. A análise de 
diferenças em diferenças utilizando os anos de 2000 a 2009, realizada para verificar 
a robustez dos resultados da regressão, mostrou um efeito forte e estatisticamente 
significativo da ESF, seguindo o gradiente de aumento da cobertura do ESF para ambas 
as taxas de mortalidade e as análises com o pareamento por escore de propensão 
confirmam também os resultados do estudo.

Conclusão

O presente estudo é o primeiro que analisa com abrangência nacional o efeito da 
APS sobre a mortalidade por doenças cardiovasculares. Os resultados apontam que a 
cobertura da ESF está associada com uma redução das internações e da mortalidade por 
DCV – pelas causas incluídas na ICSAP – no Brasil. Além disso, tem um efeito de dose-
resposta de acordo com o nível de cobertura e com a duração da implementação do ESF 
no município. As doenças da lista ICSAP são consideradas preveníveis ou tratáveis no nível 
de atenção primária e representam uma importante parcela da mortalidade por DAC no 
país, respondendo por 42% da mortalidade por causas cerebrovascular, isquêmicas e 
outras doenças cardíacas em 2000 e a 37% em 2009. Os efeitos que encontramos são 
plausíveis, pois o aumento da cobertura do ESF foi também associado a outros fatores 
potencialmente envolvidos na cadeia causal da mortalidade por DCV. Por exemplo, ESF 
está positivamente associado com o número de atividades de educação em saúde, visitas 
domiciliares dos profissionais de saúde e consultas médicas nos cuidados primários.

A associação negativa da cobertura da ESF com as hospitalizações por DCV mostra que 
a redução na mortalidade não foi devido a um aumento nas hospitalizações por DCV: o 
ESF tem um efeito mais a monte nas vias causais da mortalidade por DCV. A ESF pode 
reduzir a morbidade e mortalidade por DCV por meio da prevenção primária de fatores 
de risco, prevenção secundária de complicações resultantes de fatores de risco existentes, 
reabilitação e prevenção de futuras complicações. A maior proximidade dos postos da ESF 
com os domicílios dos pacientes e o fato de que os cuidados sejam gratuitos pode reduzir 
as barreiras geográficas e econômicas de acesso aos cuidados. Os resultados do nosso 
estudo apontam que uma APS abrangente como a ESF do Brasil, pode ser associada com 
uma redução de morbi-mortalidade por doenças cardiovasculares e poderia servir de 
exemplo por outros países em desenvolvimento.

Ministério da Saúde
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Em 2004 foram aprovadas as Diretrizes para a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil 
Sorridente) no Brasil visando universalização, equidade e integralidade no atendimento 
às necessidades de tratamento dentário da população. Uma das propostas dessa política 
foi a inclusão da prótese total convencional (PTC) na atenção primária em saúde para 
reabilitação de pacientes edêntulos, proporcionando acesso a essa terapia para a maioria 
da população (BRASIL, 2004). A PTC é uma modalidade terapêutica de baixo custo e 
complexidade consagrada há mais de um século (TURKYILMAZ; MCGLUMPHY et al., 
2010). Tem como objetivo restaurar a mastigação, a fonética, a estética e, principalmente, 
a autoestima, integrando o indivíduo psicologicamente na sociedade, gerando um 
impacto positivo na qualidade de vida do indivíduo (RAGHOEBAR et al., 2003). Em 2010, 
o Ministério da Saúde passou a financiar implantes dentários para pacientes que não 
foram reabilitados por próteses totais convencionais por falta de condições anatômicas 
para retenção das mesmas. Esse estudo consiste na primeira etapa de um projeto que 
visa contribuir com informações para balizar o referenciamento do paciente edêntulo 
para reabilitação por meio de PTC e/ou prótese retida por implantes. Na primeira etapa, 
era preciso conhecer a efetividade da reabilitação por meio da PTC e quem eram os 
pacientes que não usavam a prótese. Sabe-se que o serviço de saúde não consegue 
absorver toda a demanda de reabilitação desses pacientes por meio de implantes e que 
não existe uma universal forma de reabilitação de edêntulos. Sendo assim, é necessário 
entender quais são os pacientes prioritários para receber essa terapia, contribuindo 
para a resolutividade do serviço e evitando gastos desnecessários.
 
Introdução

O aumento da expectativa de vida, a diminuição das taxas de natalidade, mortalidade 
infantil e doenças infecciosas estão gerando uma transição demográfica e 
epidemiológica sem precedentes (OMRAN, 2005). Essa mudança global repercute 
no padrão epidemiológico e deve definir as políticas públicas em saúde. O Brasil é 
um exemplo de país em desenvolvimento que segue esse modelo contemporâneo 
de transição e se depara com problemas decorrentes do envelhecimento, dentre os 
quais a alta prevalência de doenças crônicas e incapacitantes (MOREIRA et al., 2005). 
Um dos maiores problemas enfrentados pela população idosa e considerado um 
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dos piores agravos à saúde bucal é o edentulismo – perda total dos dentes. A taxa de 
edentulismo entre os idosos apresenta variação entre os países e regiões. Segundo 
o Levantamento Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2010), três milhões de idosos com 
idade entre 65 e 74 anos necessitam de prótese total nas duas arcadas (15%) e quatro 
milhões necessitam de prótese total em uma das arcadas (23%). 

O edentulismo tornou-se um problema de saúde pública e gera uma grande demanda 
populacional e necessidade de tratamentos (VARGAS; PAIXÃO, 2005; CAMPOSTRINI; 
FERREIRA; ROCHA, 2007; FERREIRA; MAGALHÃES; MOREIRA, 2007). Os impactos 
negativos do edentulismo são expressos pela diminuição das capacidades funcionais 
de mastigação e fonação, prejuízos nutricionais, estéticos, bem como desconforto 
psicológico, provocado pela dificuldade de aceitação e o possível sentimento de 
humilhação que envolve uma pessoa desdentada (SILVA; MAGALHÃES; FERREIRA, 
2010). Embora muitos pacientes estejam satisfeitos com suas PTC, quase um terço 
desses apresentam queixas de estabilidade e retenção, especialmente relacionadas às 
próteses inferiores sendo comum a não adaptação e insatisfação com essas próteses 
(FITSPATRICK, 2006). Diante do exposto, o objetivo deste estudo é avaliar o uso, 
satisfação e qualidade das próteses totais convencionais ofertadas na atenção primária 
em saúde de Belo Horizonte.

Objetivos

Avaliar a qualidade técnica das próteses totais convencionais ofertadas na atenção 
primária em saúde de Belo Horizonte; avaliar a satisfação do paciente com as próteses 
totais convencionais ofertadas; avaliar a possível associação da qualidade técnica com a 
satisfação do usuário; avaliar a prevalência do não uso das próteses totais convencionais 
mandibulares; verificar a possível associação do não uso das próteses totais convencionais 
mandibulares com fatores sociodemográficos, fatores relacionados ao paciente e à 
qualidade técnica das próteses.

Metodologia

Os indivíduos foram selecionados na atenção primária em saúde da cidade de Belo 
Horizonte/MG – Brasil, a partir de agosto de 2010 a novembro de 2011. Os dados foram 
coletados por meio de entrevista e exame clínico. A amostra foi dividida (artigo um) em 
dois grupos com base no grau de satisfação: grupo 1=insatisfeitos (satisfação <70) e 
grupo 2=satisfeitos (satisfação ≥ 70). Qualidade técnica e satisfação do usuário foram 
avaliadas conforme Sato e colegas (1998; 2000), respectivamente. Os grupos foram 
comparados em relação às variáveis de interesse pelos testes de qui-quadrado e Mann-
Whitney. A correlação entre satisfação e qualidade técnica foi avaliada por meio de 
correlação de Spearman. No artigo dois, a qualidade técnica e fatores relacionados aos 
indivíduos foram avaliados. A amostra foi dividida em dois grupos de acordo com o 
uso das PTC mandibulares: grupo 1=não usa/ uso irregular; grupo 2=uso constante. 
Análises multivariadas de regressão logística, incluindo variáveis sociodemográficas, 
biológicas, qualidade técnica e satisfação do usuário foram usadas para criar modelos 
preditivos para o não uso da PTC mandibular.

Resultados

No artigo um foi verificada a associação entre satisfação do usuário e qualidade 
técnica da PTC. A amostra dividida em dois grupos com base no grau de satisfação: 
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grupo 1=insatisfeitos (satisfação <70) e grupo 2=satisfeitos (satisfação ≥ 70). Os 
grupos foram comparados em relação às variáveis de interesse pelos testes de qui-
quadrado e Mann-Whitney. A correlação entre satisfação e qualidade técnica foi 
avaliada por meio de correlação de Spearman. O escore da satisfação geral foi de 73,18, 
enquanto o escore da qualidade geral foi de 54,97. A satisfação se associou a todos 
os critérios que compuseram a qualidade das PTC (p<0,05). A retenção da prótese 
mandibular apresentou o pior desempenho na avaliação da satisfação e qualidade 
técnica. Entretanto, a estabilidade e extensão da prótese mandibular apresentaram 
maior correlação com a satisfação geral. Conclui-se que a satisfação esteve fortemente 
associada à qualidade técnica e que devem ser feitos maiores esforços para melhorar a 
retenção, estabilidade e extensão das próteses mandibulares a fim de tornar esta terapia 
mais eficaz em termos de satisfação do usuário. 

No artigo dois foram investigados os fatores associados ao não uso das próteses totais 
convencionais (PTC) mandibulares no serviço público de saúde em Belo Horizonte. 
Verificou-se que 41,1% dos participantes não usavam a PTC mandibular e que não houve 
associação entre essa condição e fatores sociodemográficos, tempo de edentulismo, 
experiência prévia com PTC e grau de reabsorção do rebordo mandibular. Em modelo 
logístico, constatou-se que dentre os critérios avaliados a presença de bordos irregulares 
(OR=3,165 IC 1,478-6,864) aumenta em três vezes a chance do não uso da PTC mandibular 
enquanto a estabilidade da PTC mandibular (OR=0,888 IC 0,827-0,954), satisfação com 
a fala (OR=0,694 IC 0,612-0,786) e adequado espaço funcional livre (OR=0,916 IC 0,860-
0,976) são fatores de proteção para o não uso da prótese total convencional. Concluiu-se 
que o não uso das PTC mandibulares foi fortemente associado à qualidade técnica das 
mesmas e satisfação do usuário.

Conclusão

A PTC mandibular tem se mostrado um desafio e este foi confirmado com o resultado, 
onde 41,1% dos pacientes não usam suas próteses mandibulares. A forte influência que 
a qualidade técnica teve sobre a satisfação do usuário e não uso das PTC mandibulares 
deve orientar o serviço de saúde quanto à necessidade de investimento em capacitação 
tanto dos cirurgiões-dentistas quanto dos laboratórios de prótese dentária. A próxima 
etapa é identificar e superar as barreiras para a reabilitação de pacientes edêntulos por 
meio de implantes.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Poucos estudos têm investigado como os profissionais de enfermagem utilizam seu tempo 
de trabalho em unidades de atenção primária à saúde (APS). Por outro lado, é notório 
a necessidade de informações que subsidiem a tomada de decisão dos gestores tanto 
no planejamento da força de trabalho como na análise e implementação de mudanças 
na prática de enfermagem frente aos avanços propostos nos modelos de atenção à 
saúde, como a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nos últimos anos, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) vem difundindo, com base na ESF, uma perspectiva inovadora para a APS 
no Brasil, voltada à família e à comunidade. Todavia, para que as potencialidades da ESF 
obtenham sucesso, sua implementação depende de incentivos financeiros federais e de 
uma adequada política de gestão da força de trabalho (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). 
Contudo, o número insuficiente de trabalhadores de saúde, devido aos escassos recursos 
financeiros e a distribuição desigual de trabalhadores nos diferentes níveis de assistência, 
somado ao aumento da carga de trabalho nas unidades, representam desafios aos gestores 
que precisam de evidências e ferramentas para planejar e alocar os trabalhadores para 
os setores/unidades de modo mais efetivo. Tais ferramentas baseiam-se em medições 
objetivas do tempo. Estudos sobre como a equipe de enfermagem distribui seu tempo, 
bem como as análises sobre o quantitativo e qualitativo de trabalhadores necessários 
para atender às necessidades dos usuários/famílias/comunidade são fundamentais para 
prestar uma assistência de qualidade a um custo efetivo e propiciar o acesso frente à 
demanda expressa e reprimida no cotidiano das unidades de saúde. 

Destaca-se o avanço nas discussões de questões referentes ao dimensionamento do 
quadro de trabalhadores, com foco na enfermagem, sobretudo nos diferentes serviços 
oferecidos na área de assistência hospitalar. Todavia, surpreendentemente, no contexto 
da APS há poucos dados sobre dimensionamento de trabalhadores. Os parâmetros 
preconizados para todo o país, referentes ao quantitativo de trabalhadores para a ESF, 
nem sempre atendem às características epidemiológicas locais e as exigências do 
modelo de vigilância à saúde (PIERANTONI; DAL POZ; FRANÇA, 2011). Assim, embora 
fortes evidências mostrem que os trabalhadores de saúde afetam os resultados 
dos usuários/famílias/comunidade, na prática, em especial da APS, o planejamento 
da força de trabalho é realizado, na maioria das vezes, fundamentado apenas na 
experiência e no julgamento intuitivo dos gestores. Questiona-se então: o quadro de 
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trabalhadores de enfermagem proposto para a ESF é adequado para atender à carga 
de trabalho presente nas USF? Como se distribui a carga de trabalho no cotidiano da 
prática dos trabalhadores de enfermagem em USF? Qual o tempo médio de assistência 
de enfermagem despendido na realização das intervenções de enfermagem em USF? 
Qual a produtividade dos profissionais de enfermagem nas USF? Qual é o método 
indicado para o dimensionamento dos trabalhadores de enfermagem em USF?

Introdução

Predizer o número de trabalhadores necessários para o atendimento das demandas 
em uma Unidade de Saúde da Família (USF) não é uma tarefa fácil. Na ESF, a equipe 
é multiprofissional e composta no mínimo por: um médico, um enfermeiro, um 
técnico/auxiliar de enfermagem e quatro agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentado os profissionais de saúde bucal. Esta equipe mínima, estabelecida pelo 
Ministério da Saúde, somente por meio de critérios populacionais, consiste na relação 
de uma equipe para 4.000 pessoas (BRASIL, 2012), o que recentemente passou para 
aproximadamente 2.000 pessoas (BRASIL, 2013). Dado o papel essencial desempenhado 
pela força de trabalho, é imperativo que o seu desenvolvimento, implantação e utilização 
seja cuidadosamente planejado e consiga garantir sua capacidade contínua para atender 
às necessidades de saúde da população de forma eficaz e eficiente. 

Entretanto, o planejamento da força de trabalho em saúde é uma questão ampla e 
complexa, que perpassa não somente pelo processo técnico, mas também político e 
ético, dependendo de valores que refletem as escolhas políticas, econômicas e sociais que 
estão na base de um sistema de saúde. O processo de planejamento da força de trabalho 
busca equilíbrio entre o que se tem disponível como força de trabalho e o quantitativo 
necessário para realizar os serviços de saúde. Considera-o um processo sistemático para 
estimar o número de trabalhadores e as competências necessárias para atingir as políticas 
e metas de saúde. Esse planejamento requer monitoramento, avaliação contínua, e 
evidências para embasá-lo, com dados confiáveis e disponíveis sobre o trabalho realizado. 
Métodos atuais, como o Workload Indicators of Staffing Need (WHO, 2010), proposto pela 
Organização Mundial da Saúde, vem sendo aplicado em diferentes instituições e países, 
avançando na proposta do planejamento da força de trabalho para todos os membros 
da equipe, o que sinaliza um grande potencial para a sua aplicabilidade na ESF. A sua 
principal variável é baseada em padrões de tempo.

Objetivos

Objetivo geral: propor padrões de tempo para intervenções/atividades de enfermagem 
em Unidade de Saúde da Família (USF) para cálculo da força de trabalho. 
Objetivos específicos: mensurar o tempo despendido pelos trabalhadores na realização 
das intervenções/atividades de enfermagem em USF; calcular a produtividade do 
enfermeiro e do técnico/auxiliar de enfermagem; e aplicar os indicadores de carga 
de trabalho, propostos neste estudo, no método de cálculo de dimensionamento – 
Workload Indicators Staffing Need (WISN).

Metodologia

Pesquisa observacional, multicêntrica com abordagem quantitativa e amostragem 
intencional. Para atingir os objetivos, seguiram-se os procedimentos. Construção do 
instrumento de medida de carga de trabalho dos profissionais de saúde na atenção 
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primária, por meio de oficinas de trabalho, em conjunto com o grupo composto 
por: gestores de USF, pesquisadores com expertise nas áreas de gerenciamento em 
enfermagem, saúde coletiva e dimensionamento da força de trabalho em saúde. 
O instrumento foi submetido à validação de conteúdo e teste piloto em três USF. É 
composto por 39 intervenções (cuidado direto e indireto), atividades associadas, 
atividades pessoais, tempo de espera e ausência. Para a coleta de dados, o instrumento foi 
transformado em um aplicativo computacional, que permitiu o registro das observações 
em tablete e o armazenamento local e virtual das informações. A mensuração do tempo 
despendido nas intervenções/atividades ocorreu por meio da aplicação da técnica de 
amostragem do trabalho, com observações diretas, não participativas, intermitentes, 
a cada dez minutos, durante oito horas em cinco dias de trabalho. Foram observadas 
27 USF em dez municípios, 12 estados nas cinco regiões geográficas, no ano de 2013. 
Para seleção das USF utilizou-se o resultado da avaliação do Programa Melhoria Acesso 
e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) (ciclo1) (BRASIL, 2012), sendo incluídas somente 
USF com conceito ótimo. 

Os participantes deste estudo foram os enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem. 
Os observadores de campo foram enfermeiros que receberam treinamento teórico-
prático de 20 horas. Antes de iniciar a coleta de dados foi realizada uma visita ao campo 
com o objetivo de apresentar a pesquisa aos trabalhadores das USF. Realizou-se o teste 
de confiabilidade entre os observadores diariamente. A produtividade dos enfermeiros 
e técnicos/auxiliar de enfermagem foi analisada considerando: a produtividade real 
(frequência de intervenções mais frequência das atividades associadas), o tempo potencial 
(frequência do tempo de espera mais frequência de ausência) e a produtividade potencial 
(produtividade real mais tempo potencial). Para cálculo do tempo as intervenções foram 
classificadas, segundo o método WISN em: intervenção padrão, intervenções/atividades 
de suporte e intervenções/atividades adicionais. O tempo de espera foi rateado entre as 
intervenções que preveem situações de espera, como no caso da sala de imunização. 
O tempo pessoal foi distribuído entre todas as intervenções e atividades associadas. Os 
indicadores de tempo médio obtidos foram aplicados no método WISN por meio de duas 
simulações. Os dados foram, estatisticamente, analisados globalmente e por estratos (1 
a 4, 5 e 6) propostos pelo PMAQ (BRASIL, 2012), que levam em conta aspectos sociais, 
econômicos e demográficos visando assegurar maior equidade na comparação entre as 
USF, bem como propiciar parâmetros de tempo que possam ser aplicados, em diferentes 
realidades. Foram respeitados os aspectos éticos.

Resultados

Foram realizadas 27.846 observações em 140 trabalhadores de enfermagem, sendo 47 
(34%) enfermeiros e 93 (66%) técnicos/auxiliares de enfermagem. As dez intervenções 
mais frequentes observadas em enfermeiros, no Brasil, foram: consulta (11,6%), 
documentação (9,7%), atendimento à demanda espontânea (7,5%), visita domiciliar 
(5,6%), reunião administrativa (5,1%), troca de informações sobre cuidados de saúde 
(5,0%), organização do processo de trabalho (3,0%), promoção de ações educativas 
(2,6%), ações educativas dos trabalhadores de saúde (1,8%) e reunião para avaliação 
dos cuidados profissionais (1,5%). As dez intervenções mais frequentes observadas 
em técnico/auxiliar de enfermagem, no Brasil, foram: documentação (6,3%), 
controle de imunização/vacinação (6,2%), visita domiciliar (4,6%), monitorização 
de sinais vitais (4,5%), controle de suprimentos (2,5%), troca de informações sobre 
cuidados de saúde (2,0%), procedimentos ambulatoriais (1,9%), administração 
de medicamentos (1,5%), promoção de ações educativas (1,3%) e assistência em 
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exames/procedimentos. Os enfermeiros durante a jornada de trabalho despendem 
em média no Brasil: 59% do tempo em intervenções (60% estrato 1 a 4, 53% estrato 
5, 61% estrato 6); 7% atividade associada (11% estrato 1 a 4, 4% estrato 5, 5% estrato 
6); 13% atividade pessoal (11% estrato 1 a 4, 9% estrato 5, 16% estrato 6); 3% tempo 
de espera (3% estrato 1 a 4, 2% estrato 5, 3% estrato 6); 15% ausente (12% estrato 1 a 
4, 26% estrato 5, 13% estrato 6) e 3% não foi observado (3% estrato 1 a 4, 6% estrato 
5, 2% estrato 6). A distribuição percentual média da jornada dos técnicos/auxiliares 
de enfermagem, no Brasil, foi: 41% em intervenções (47% estrato 1 a 4, 31% estrato 5, 
40% estrato 6); 13% atividade associada (12% estrato 1 a 4, 7% estrato 5, 16% estrato 6); 
16% atividade pessoal (16% estrato 1 a 4, 12% estrato 5, 17% estrato 6); 16% tempo de 
espera (11% estrato 1 a 4, 15% estrato 5, 18% estrato 6); 12% ausência (12% estrato 1 a 
4, 31% estrato 5, 7% estrato 6) e 2% não foi observado (2% estrato 1 a 4, 4% estrato 5, 
2% estrato 6). A produtividade real dos enfermeiros foi: 70,7% (estrato de 1 a 4), 56,5% 
(estrato 5), 66% (estrato 6) e 66% (Brasil), podendo chegar à produtividade potencial de: 
86,2% (estrato 1 a 4), 85% (estrato 5), 81,6% (estrato 6) e 84% (Brasil). Para o técnico/
auxiliar de enfermagem, a produtividade real foi: 58,7% (estrato de 1 a 4), 37,8% (estrato 
5), 56 % (estrato 6) e 55% (Brasil), com produtividade potencial de: 82,1% (estrato de 1 
a 4), 84,2% (estrato 5), 80,8% (estrato 6) e 83% (Brasil). Calculou-se os tempos médios 
das intervenções em USF, no âmbito nacional e por estrato socioeconômico-demográfico, 
segundo a categoria profissional. Os tempos encontrados foram aplicados ao WISN.

Conclusão

Os tempos médios despendidos em intervenções de assistência de enfermagem, 
encontrados neste estudo, são inéditos para a realidade da atenção primária brasileira. 
Constituem-se nos elementos fundamentais para o dimensionamento de profissionais 
de enfermagem na APS, sendo possível ser aplicado em diferentes métodos 
fundamentados em medidas objetivas de tempo. Ressalta-se o avanço no conhecimento 
em dimensionamento na ESF, anteriormente explorado somente no contexto da 
enfermagem em ambiente hospitalar. Este estudo fornece um panorama das atuais 
intervenções/atividades desenvolvidas pelos trabalhadores de enfermagem na atenção 
primária, podendo ser utilizado para otimização da força de trabalho, por meio da revisão 
do processo de trabalho e avança na proposição de tempos médios das intervenções, 
considerando a diversidade de práticas e realidades das USF nos âmbitos: nacional, 
regional e por estratos socioeconômico-demográficos no Brasil. É um instrumento 
de gestão não limitado somente à categoria enfermagem, mas com possibilidade 
de expansão da técnica de investigação em todas as categorias de trabalhadores 
que compõem a ESF, visto que o instrumento desenvolvido e utilizado contempla as 
categorias profissionais da equipe ESF. O método WISN, atualmente, é a ferramenta 
indicada para a análise das cargas de trabalho, bem como do número de trabalhadores 
de enfermagem necessários às USF. A aplicação destes resultados em outros cenários 
nacionais possibilitará realizar comparações entre as cargas de trabalho, bem como o 
número de trabalhadores e, assim, identificar o real desequilíbrio da força de trabalho 
nas USF do país. Portanto, os achados apresentados contribuem para a consolidação 
dos princípios do SUS, pois constituem importante referencial para subsidiar os 
processos decisórios e influenciar políticas públicas de planejamento da força de 
trabalho no Brasil.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Streptococcus pneumoniae (pneumococo) é uma bactéria de grande importância para 
saúde pública, pois é a principal causa de pneumonia, além de provocar outras doenças 
graves como meningite, bacteremia, sepse e doenças mais brandas como otite e sinusite. As 
infecções pneumocócicas apresentam alto índice de morbidade e mortalidade e o aumento 
da incidência de cepas multidrogas-resistentes tem minado os esforços de combate a esse 
patógeno. Atualmente, existe grande competição entre as indústrias farmacêuticas pelo 
mercado de produção das vacinas pneumocócicas. Essas vacinas são constituídas por 
polissacarídeos purificados da cápsula do pneumococo, livres ou conjugados a uma proteína 
carreadora. A vacina polissacarídica apresenta ampla cobertura, pois contém polissacarídeos 
de 23 dos mais de 90 sorotipos conhecidos. Porém, não é protetora aos grupos de risco: 
crianças menores de cinco anos, idosos e imunocomprometidos, pois induz resposta 
imunológica independente de células T. Já as vacinas conjugadas oferecem proteção a esses 
grupos, uma vez que a conjugação do polissacarídeo à proteína carreadora transforma a 
resposta imune em T-dependente, mas tem cobertura limitada devido ao menor número de 
sorotipos incluídos, apenas 10 ou 13, o que acarreta aumento da incidência de infecções por 
sorotipos não vacinais. Além disso, apresentam alto custo de produção, o que inviabiliza sua 
utilização em países de menor renda per capita, que são os de maior incidência da doença. 
Portanto, isto justifica a busca de vacinas alternativas que possam contornar os problemas 
descritos e oferecer melhor proteção e maior cobertura contra esse patógeno. 
 
Neste contexto, a vacina celular pneumocócica, produzida com uma cepa sem cápsula, 
geneticamente destoxificada e inativada seria uma ótima estratégia. Esta vacina seria 
de baixo custo devido à simplicidade do processo de produção e apresentaria ampla 
cobertura, pois induziria uma resposta imune contra os antígenos comuns a todos os 
sorotipos da bactéria. O processo otimizado estabelecido neste trabalho viabilizaria 
a produção dessa vacina celular a um custo baixíssimo para o SUS. Além disso, o SUS 
poderia fornecer à população uma vacina com cobertura independente de sorotipo, 
prevenindo infecções por cepas de todos os sorotipos circulantes na população, e 
assim, solucionando um problema de saúde pública ainda não resolvido. Portanto, esta 
vacina, que teve os ensaios clínicos de fase I em humanos concluído com sucesso nos 
EUA em 2014, poderia iniciar seu processo de aprovação no Brasil com o processo de 
produção já desenvolvido. Adicionalmente, este trabalho avaliou diferentes ensaios 
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imunológicos que podem contribuir no estabelecimento da metodologia para o 
controle de qualidade da produção da vacina, bem como auxiliar na avaliação dos 
ensaios clínicos em humanos. Finalmente, a tecnologia para produção dessa vacina 
seria brasileira, o que permitiria a venda mundial da vacina ou a venda da tecnologia de 
produção para outros países.

Introdução

Streptococcus pneumoniae é uma bactéria que normalmente coloniza 
assintomaticamente o trato respiratório superior de humanos, mas que pode causar 
doenças como pneumonia, bacteremia, meningite ou infecções locais como otite média 
aguda e sinusite. Estima-se que 470 mil mortes de crianças menores de cinco anos no 
mundo, no ano de 2008, foram causadas por infecções pneumocócicas. No Brasil, foram 
observadas mais de 66 mil mortes de crianças menores de cinco anos ocorridas no 
ano de 2008, o que corresponde a mais de 10% do total, sendo que >5.800 foram em 
decorrência de pneumonia e >900 em decorrência de meningite. Essa bactéria possui uma 
cápsula polissacarídica que a diferencia em mais de 90 sorotipos, sendo este, o principal 
componente utilizado na produção das vacinas comerciais. Estas vacinas possuem alto 
custo de produção, que inclui purificação dos polissacarídeos, conjugação com proteínas 
e purificação dos conjugados. Elas induzem resposta imunológica sorotipo-dependente, 
sem proteção cruzada contra todos os sorotipos existentes. 

Além disso, são formuladas com os sorotipos prevalentes nos EUA e na Europa, o que 
limita a cobertura nos demais países. No Brasil, estudos recentes após a introdução da 
vacina 10-valente estimam que sua cobertura varie entre 35% e 49%. Por essas razões, foi 
proposta uma nova vacina produzida com uma cepa inativada, sem cápsula polissacarídica, 
destoxificada geneticamente e que apresentou ótimos resultados em animais, impedindo 
colonização da bactéria patogênica na nasofaringe e a doença invasiva em ensaios de 
desafio em camundongos. Esta nova estratégia resultaria em uma vacina de menor custo de 
produção, pois bastaria separar a bactéria do caldo fermentado e inativá-la, e apresentaria 
cobertura independente de sorotipos, pois seria baseada em antígenos comuns a todos os 
sorotipos. Além disso, observou-se que esta vacina induz resposta imune mediada por células 
Th17, via produção da IL-17A, o que é importante para proteção contra este patógeno.

Objetivos

Avaliação de diferentes estratégias de cultivo de S. pneumoniae, a fim de aumentar a 
concentração de biomassa sem comprometimento da qualidade da vacina. Para isso, 
foram comparados os processos: descontínuo, descontínuo alimentado e contínuo 
com reciclo de células utilizando diferentes metodologias de separação celular. Estes 
cultivos geraram diferentes vacinas que foram avaliadas quanto à capacidade de induzir 
resposta imune em camundongos e protegê-los em ensaios de desafio; por fim outros 
ensaios imunológicos foram avaliados como controle de qualidade da vacina celular 
pneumocócica.

Metodologia

A cepa acapsulada de S. pneumoniae RM 200 (com o gene da autolisina lytA removido 
e destoxificada pela mutação do gene da pneumolisina) foi cultivada em reator de 
10L com controle automático de temperatura, pH e agitação. Foi utilizado o meio 
hidrolisado enzimático de soja, livre de produtos de origem animal que atende as 
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exigências das agências regulatórias para produtos humanos. Os cultivos do processo 
descontínuo foram conduzidos até que a suspensão celular atingisse densidade óptica 
(DO) máxima. Os demais processos também foram conduzidos até atingir a DO máxima, 
porém no instante 3h iniciou-se a alimentação de meio de cultura para reposição dos 
nutrientes consumidos. No processo descontínuo alimentado a vazão foi 0,5L/h. No 
processo contínuo com reciclo de células a remoção dos metabólitos inibitórios do 
crescimento e simultânea reposição de meio de cultura fresco foi realizada com vazão 
de 7L/h através de um sistema de microfiltração tangencial. Durante os cultivos foram 
realizadas análises de DO, massa seca, consumo de substrato e produção de metabólitos 
por HPLC. Após cada cultivo, as células foram lavadas com tampão Ringer-lactato e 
coletadas por centrifugação ou microfiltração tangencial. 
 
As células foram então inativadas com β-propiolactona (BPL) 1:4000 sob agitação a 4ºC 
por 30h. O BPL foi degradado por aquecimento a 37ºC sob agitação por 2h. A verificação 
da inativação das células foi realizada por plaqueamento em BHI-ágar sangue. Os lotes 
foram conservados a 4ºC e -80ºC até a realização dos ensaios imunológicos. O conteúdo 
proteico total e solúvel no sobrenadante dos lotes foi analisado pelos métodos de Kjeldahl 
e Lowry, respectivamente, e o perfil de proteínas presentes por Western blot utilizando 
anticorpos específicos contra diferentes proteínas do pneumococo. Vacinas foram 
preparadas com 100µg de proteína total adsorvida a 200µg do adjuvante hidróxido de 
alumínio. Camundongos fêmeas C57Bl/6, de quatro a seis semanas, foram imunizados 
com uma ou duas doses da vacina, com intervalo de duas semanas, por via subcutânea. 
Amostras de sangue foram coletadas após doze dias da última imunização e as células 
sanguíneas obtidas foram estimuladas para avaliação da resposta Th17. O soro dos animais 
e o sobrenadante das células estimuladas foram avaliados por ELISA quanto a presença de 
anticorpos IgG e de IL-17A. Os anticorpos obtidos foram avaliados em ensaios de citometria 
de fluxo quanto à capacidade de se ligar a diferentes cepas de pneumococo encapsuladas e 
de induzir a deposição de moléculas do sistema complemento. Além disso, foram avaliados 
quanto à capacidade de induzir a fagocitose em ensaios in vitro utilizando fagócitos 
frescos previamente estimulados. Uma semana após a coleta de sangue, os animais foram 
desafiados utilizando o modelo de sepse por aspiração, em que a cepa encapsulada WU2 
sorotipo três foi administrada via intranasal. Após o desafio, os animais foram observados 
por uma semana quanto à ocorrência de sepse e morte.

Resultados

Os processos descontínuo e descontínuo alimentado apresentaram DO máximas 
diferentes, respectivamente 10 e 14, porém massas secas iguais 4,2 g/L, possivelmente 
devido à maior concentração do hidrolisado de soja no meio de cultura do processo 
descontínuo que levou a diferenças de tamanho e/ou complexidade das bactérias. 
O processo contínuo com reciclo de células foi realizado de quatro maneiras distintas, 
a condição quatro apresentou maior DO e massa seca 30 e 11,3g/L, respectivamente, 
portanto foi o melhor processo dentre os avaliados. A maior produtividade foi obtida no 
processo contínuo com reciclo, 1,23 g massa seca/L.h, que foi 1,4 vezes maior que a do 
processo descontínuo e 1,6 vezes maior que a do descontínuo alimentado. Constatou-
se ainda, que a maior formação de lactato por glicose consumida e por massa celular 
foi obtida no cultivo contínuo com reciclo, enquanto a maior produção de acetato em 
função da glicose consumida ocorreu quando se adotou o processo descontínuo. Após 
a inativação das células, observaram-se grumos nos lotes produzidos pela metodologia 
de centrifugação para a separação celular, diferente do aspecto homogêneo obtido por 
microfiltração tangencial. Com base na concentração proteica dos lotes, o processo 



Ministério da Saúde

50

contínuo com reciclo de células levaria à produção do maior número de doses por lote, 
338 mil, três vezes maior que os processos descontínuos, supondo 300µg de proteína 
como a dose adulta humana, e maior número de doses produzidas por ano, 14,2 milhões, 
numa produção periódica em reatores de 10L. 

Quando avaliados apenas os principais reagentes do meio de cultura, o processo 
descontínuo aparentemente apresentou o menor custo, US$ 0,85 dólares por mil 
doses, enquanto o processo contínuo com reciclo custaria 1,38. Porém, o processo 
descontínuo precisa ser repetido três vezes para obter-se o mesmo número de doses 
que o contínuo com reciclo, ocasionando maior custo real e maior tempo de operação 
do processo descontínuo. Todos os lotes apresentaram o mesmo perfil de proteínas por 
Western blot, independente da condição de cultivo. Nos ensaios imunológicos, observou-
se que as vacinas dos diferentes lotes foram igualmente capazes de estimular o sistema 
imune de camundongos a produzir IL-17A e anticorpos IgG, independentemente da 
estratégia de cultivo empregada, da metodologia de separação celular e da temperatura 
de armazenamento. Constatou-se ainda, que os anticorpos foram capazes de se ligar a 
diferentes cepas de pneumococo, independente da presença da cápsula polissacarídica e do 
sorotipo. Estes anticorpos também foram capazes de induzir a deposição de complemento 
em cepas do sorotipo três e foram capazes de induzir as células de defesa (fagócitos) a 
eliminar diferentes cepas encapsuladas de pneumococo de diferentes sorotipos. Esta 
reação também foi observada na ausência de moléculas do complemento, mas na presença 
de IL-17A. Finalmente, as vacinas dos diferentes lotes produzidos protegeram >90% dos 
camundongos em ensaios de desafio.

Conclusão

A melhor estratégia de cultivo obtida neste trabalho foi o processo contínuo com reciclo 
de células, pois levou à maior massa celular e foi o mais econômico quando comparado 
com os demais. Os resultados imunológicos mostraram que todas as vacinas foram 
protetoras, portanto sua qualidade não foi afetada pelo tipo de cultivo, corroborando que 
o processo contínuo com reciclo é a melhor estratégia para produção. Sugere-se, porém, 
que a centrifugação não seja utilizada para separação celular devido ao aspecto de grumos 
do produto, sendo a metodologia de microfiltração tangencial mais apropriada para não 
comprometer a homogeneidade do produto e a concentração proteica por dose. Portanto, 
foi desenvolvida uma tecnologia nacional de produção de uma vacina pneumocócica de 
custo bem inferior às atuais. Estudos iniciais utilizavam a temperatura de conservação 
–80°C para garantir a estabilidade desta vacina. 

Neste trabalho, as temperaturas –80°C e 4°C foram comparadas e os resultados mostraram 
que ambas conservaram a qualidade da vacina. Portanto, essa vacina poderia ser 
mantida a 4°C, que é a temperatura da cadeia de frio do SUS. Os anticorpos dos animais 
imunizados foram capazes de se ligar a diversos sorotipos de pneumococo e reconhecer 
proteínas em sua conformação natural, provavelmente acessando antígenos camuflados 
pela cápsula. Observou-se ainda, que cepas de diferentes sorotipos incubadas com os 
anticorpos foram mortas pelas células de defesa (fagócitos), confirmando a capacidade 
da vacina em oferecer cobertura sorotipo-independente. Além disso, a resposta imune 
do tipo Th17 induzida pela vacina celular foi confirmada pela produção IL-17A, cujo 
papel nessa resposta foi também verificado na ativação de fagócitos para destruição 
de cepas encapsuladas. Portanto, a vacina celular seria mais efetiva que as atuais 
por oferecer proteção sorotipo-independente e assim minimizar as mudanças dos 
sorotipos circulantes, o que reforça o potencial de sua utilização em humanos. 



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2015

51

Desenvolvimento e caracterização de 
filmes de poli(ácidos hidroxifenilacéticos) 
para aplicação na biodetecção de Neisseria 
meningitidis e Anaplasma marginale

Autor: Luciano Pereira Rodrigues

Orientadores: João Marcos Madurro, Ana Graci Brito Madurro

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia

Contato: lucianoufu@yahoo.com.br

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A meningite é a inflamação das membranas que recobrem o sistema nervoso central 
comumente causada por agentes infecciosos podendo ser bacteriana ou viral. Esta última é, 
geralmente, benigna e de curso autolimitado. Seus agentes mais comuns são os HSV (herpes 
simplex vírus) tipo 1 e 2, vírus varicella-zoster e enterovírus, principalmente os da família 
Picornaviridae. Estes últimos constituem um grupo complexo, com cerca de 70 sorotipos, 
incluindo os coxsackievírus A e B, echo vírus, poliovírus e enterovírus tipos 68-73. As infecções 
por enterovírus respondem por cerca de 80% dos casos de meningite viral, sendo os echo 
vírus (31 sorotipos) a espécie mais prevalente. A forma bacteriana é grave, com altas taxas de 
mortalidade e morbidade, rápida evolução e tratamento baseado no uso de antibióticos. A 
meningite infecciosa é um problema de saúde pública, mesmo com os avanços nas técnicas 
de tratamento, a taxa de mortalidade em países em desenvolvimento é de aproximadamente 
30%. Esta doença é a principal manifestação clínica em 85% dos casos de criptococose, uma 
infecção que tem mostrado um aumento drástico da epidemia de AIDS, com 80% dos casos 
ocorrendo em pacientes infectados pelo HIV. O diagnóstico diferencial pode prevenir o uso 
desnecessário de antibióticos e a internação prolongada dos pacientes com formas benignas 
da doença. Além disso, o uso de anti-inflamatórios, preconizados em algumas formas de 
meningite bacteriana, pode agravar as formas virais.

Atualmente, este diagnóstico é realizado pelo SUS, baseando-se em parâmetros clínicos, 
citoquímicos e microbiológicos. A confirmação se faz por cultura de líquor e sangue para 
isolamento e identificação dos patógenos. Todavia, este método é pouco sensível e sujeito 
a interferência por terapia antimicrobiana prévia. Métodos para a detecção em tempo 
real de doenças são baseados no desenvolvimento de biossensores. Nestes dispositivos, 
o analito é um material biológico (bactéria), que é reconhecido seletivamente por outro 
material biológico que age como sonda de captura (oligonucleotídeo sintético) que está 
imobilizado em um transdutor (eletrodo de grafite funcionalizado com polímero) que 
produz um sinal quantitativo (eletroquímico) proporcional ao nível da contaminação, 
podendo ser usado para classificar o estágio da doença em agudo ou crônico, estando 
enfatizado entre parênteses os elementos usados nessa pesquisa. Um genossensor para 
Neisseria meningitidis, principal bactéria responsável pela meningite bacteriana, usando 
plataformas de grafite funcionalizada com filmes poliméricos capazes de adsorverem 
oligonucleotídeos sintéticos de captura foi testado. Foram atendidas as características 
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de tamanho reduzido, baixo custo, alta especificidade e sensibilidade, construção simples 
e capacidade de detecção em tempo real, desejadas na análise clínica e biomédica, 
particularmente em diagnósticos próximos aos pacientes, onde a análise deve ser rápida e 
requerer um pequeno volume de amostras de fluídos corporais.

Introdução

A meningite bacteriana ocasiona riscos de sequelas e fatalidades proporcionais ao tempo 
necessário para diagnosticar e instituir o tratamento, o que continua sendo um grande 
desafio para os médicos de emergência. Segundo os estudos de Bryan, Reynolds e Crout 
(1986), a duração média entre a chegada no departamento de emergência e a administração 
de antibióticos apropriados foi de 2,1 horas para a pediatria, comparado a 4,9 horas para 
os casos de adultos, que culminaram em mortalidades de 5% e 43%, respectivamente, para 
os 135 casos estudados em um hospital municipal de ensino. Com a inclusão da vacina 
contra o Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae a ocorrência de meningite vem 
caindo drasticamente, sendo que atualmente, a Neisseria meningitidis, também conhecida 
como meningococo é a principal causa de meningite bacteriana. Grupos de pesquisa estão 
preocupados em desenvolver novas metodologias de diagnósticos para esta doença, que 
segundo estimativas, mata em torno de 200 mil pessoas em média por ano. 

A discriminação entre meningite bacteriana e viral pode ser realizada através do Meningitest®, 
num método complexo e moroso de análise elementar dos resultados de exame do líquido 
cefalorraquidiano. Usando dispositivos do tipo biossensores, Reddy e colaboradores 
(2012) detectaram anticorpos piezoeletricamente, contra a membrana celular do Neisseria 
meningitidis imobilizada em filme de fluoreto de polivinilideno. Patel, M. K. e colaboradores 
(2010) detectaram DNA genômico de Neisseria meningitidis, usando mediador e eletrodos de 
ouro. Nossa investigação apresenta-se mais vantajosa, principalmente em relação ao menor 
custo, usando apenas eletrodos de grafite funcionalizados com filmes derivados de poli(ácidos 
hidroxifenilacéticos). Nosso sistema de detecção indireto amperométrico e impedimétrico, 
torna o dispositivo desenvolvido com tecnologia nacional mais simples e prático, em relação 
aos idealizados por ambos grupos de pesquisa mencionados anteriormente.

Objetivos

O objetivo deste trabalho contemplará o desenvolvimento e a caracterização 
eletroquímica, morfológica e teórica dos polímeros derivados do ácido hidroxifenilacético, 
eletropolimerizados em grafite. As plataformas de poli(ácido 2-hidroxifenilacético), 
poli(ácido 3-hidroxifenilacético) e poli(ácido 4-hidroxifenilacético), serão avaliadas com 
relação a capacidade de imobilizar bases purinas e pirimidinas. O polímero que apresentar 
a maior retenção destas bases nitrogenadas, associadas a outras propriedades elucidadas, 
será selecionado para construção de um bioeletrodo para meningite bacteriana.

Metodologia

Os eletrodos de grafite (EG) foram preparados a partir de barras de grafite obtidas da Alfa 
Aesar (99,9999%) cortadas em discos com espessura de um mm. Estes foram unidos a 
uma base de latão revestida com Teflon® por cola condutora de prata® (BR 10 2012 
012879 9 – Depósito INPI). Um polimento final é realizado com suspensão aquosa de 
alumina 0.30µm (Micropolish A, Buehler) sobre feltro. Após o EG foi limpo em água com 
ultrassom por 10min. e enxaguado com água destilada em abundância e seco com N2 
ultra puro. Para eletropolimerização dos monômeros foi utilizada célula eletroquímica 
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de três compartimentos com volume aproximado de 25mL. O crescimento dos filmes 
poliméricos foi realizado através de voltametria cíclica na faixa de potencial de -0,7 a +1,20V 
em soluções de HClO4(aq), contendo monômeros na concentração de 2,5mmol.L-1. Os 
eletrodos de grafite modificados com poli(ácido 3-hidroxifenilacético) foram colocados em 
contato com a solução tampão fosfato (pH 7,3) por cerca de 30min., visando garantir uma 
maior estabilização da linha base que quando atingida foi registrada entre 0,5 e 1,4V usando 
voltametria de pulso diferencial. Após este procedimento, eles foram retirados da solução 
tampão e secos imediatamente com fluxo de N2 ultra puro. Por adsorção física ocorreu a 
imobilização da sonda NM1 (complementar da região hipervariável V8 do gene de rRNA 16S 
de Neisseria meningitidis e a sua sequência é 5'-TGTTGGGCAACCTGATTG-3'). Os EG/poli(3-
HFA) contendo o NM1 configuram o dispositivo tipo biossensor. Medidas de detecção indireta 
através da oxidação do brometo de etídio usando tampão fosfato pH 7,3 como eletrólito 
suporte foram realizadas em célula de um compartimento. Medidas de detecção indireta 
foram realizadas por espectroscopia de impedância eletroquímica usando KCl 0,1mol.L-1 
como eletrólito suporte, contendo K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 em célula de três compartimentos. 
Imagens de microscopia de força atômica foram obtidas em um microscópio Park Systems.

Resultados

O estudo comparativo dos eletrodos de grafite modificados evidenciaram que o poli(ácido 
2-hidroxifenilacético), poli(ácido 3-hidroxifenilacético) e poli(ácido 4-hidroxifenilacético) 
são eletroativos, sendo que este último apresentou um menor rendimento em massa na 
eletrossíntese, em concordância com as imagens de microscopia de força atômica, que 
mostraram que a superfície dos eletrodos de grafite foram menos alteradas com este material 
em relação aos seus isômeros. Os espectros de impedância eletroquímica do poli(ácido 
4-hidroxifenilacético), mostraram que esse material é mais resistivo em relação aos seus 
outros isômeros mais condutores, em concordância com os valores de corrente e potencial 
evidenciados nos ensaios de troca iônica nas sondas positiva e negativa. A relação entre 
as massas eletrodepositadas e as cargas necessárias para realizar o processo redox nestes 
materiais foi constante, indicando que o mesmo número de elétrons está envolvido na 
oxidação e redução destes polímeros, que se comportaram como sistemas quase reversíveis 
segundo os diagnósticos de reversibilidade aplicados por voltametria cíclica, todavia o 
poli(ácido 3-hidroxifenilacético) mostrou-se mais estável eletroquimicamente durante 
sucessivas ciclagens em ácido perclórico. 

As estruturas tridimensionais otimizadas justificam o comportamento eletroquímico e 
morfológico dessas três plataformas, em que os poli(ácido 2-hidroxifenilacético) e poli(ácido 
3-hidroxifenilacético) apresentam estruturas com um arranjo mais ordenado e por isso são 
mais condutores ao contrário do poli(ácido 4-hidroxifenilacético), que tem uma estrutura 
mais desordenada, e por isso mais resistiva. A proposta mecanística inicia-se com a 
eletro-oxidação dos monômeros, cujas investigações experimentais por voltametria de 
onda quadrada, mostraram a perda de um elétron. Os acoplamentos entre os cátions 
radicais promovem a formação de éter deixando grupos acetato expostos na estrutura. 
O emparelhamento ocorre entre o oxigênio fenólico e carbonos do anel aromático, 
podendo ser justificados pela densidade de spin concordante com as estruturas de 
ressonância dos cátions-radicais. Nos testes de incorporação de bases nitrogenadas, 
verificou-se que o poli(ácido 3-hidroxifenilacético) mostrou-se mais eficiente na retenção 
das mesmas e por este motivo associado ao seu melhor comportamento eletroquímico, 
foi selecionado dentre os outros isômeros como a matriz polimérica mais adequada para 
aplicação na detecção de Neisseria meningitidis, através da imobilização por adsorção 
física de oligonucleotídeos sintéticos compatíveis a fragmentos de DNA dessa bactéria 
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que foram capazes de reconhecer seu DNA genômico em amostras de culturas puras 
por voltametria de pulso diferencial e espectroscopia de impedância eletroquímica. As 
imagens feitas por microscopia de força atômica respaldam o reconhecimento eficaz do 
dispositivo desenvolvido para detecção de Neisseria meningitidis na concentração de 200, 
400 e 600ng/bioeletrodo.

Conclusão

A eletropolimerização dos isômeros do ácido hidroxifenilacético sobre eletrodos de grafite foi 
viabilizada. A cinética eletroquímica é mais pronunciada no poli(ácido 3-hidroxifenilacético) 
(poli(3-HFA)) em relação aos seus outros isômeros. Os eletrodos modificados submetidos 
ao teste de estabilidade mostraram também que o poli(3-HFA) apresenta uma menor perda 
de carga em relação aos seus outros dois isômeros, presumindo assim que sua estrutura 
tridimensional viabiliza melhor a entrada e saída dos íons percloratos durante os processos 
de oxidação e redução. As estruturas otimizadas para os decâmeros mais prováveis, 
resultantes da eletropolimerização dos isômeros do ácido hidroxifenilacético, justificam 
o comportamento morfológico e eletroquímico destes materiais, pois mostraram que as 
posições orto e meta substituídas proporcionam estruturas mais semelhantes entre si, em 
detrimento a posição para substituída. Poli(3-HFA) foi mais eficiente em relação aos outros 
isômeros estudados na retenção de bases nitrogenadas e por isso foi selecionado para a 
imobilização de oligonucleotídeos sintéticos representativos de fragmentos de DNA da 
bactéria Neisseria meningitidis, constituindo a base do dispositivo que mostrou-se eficiente 
para detectar seu DNA genômico. Por voltametria de pulso diferencial, usando brometo de 
etídio como intercalador, ou por espectroscopia de impedância eletroquímica, sendo esta 
última técnica mais sensível em uma curva analítica. Biossensores portáteis usando eletrodos 
impressos eletroquimicamente modificados com poli(3-HFA) podem potencialmente serem 
construídos para discriminar qualitativamente a meningite viral e bacteriana. Nesta última, 
a quantificação poderá ser realizada para identificar o estágio agudo ou crônico da doença. 
Ambas as aplicações são ferramentas potencialmente poderosas para auxiliarem os médicos 
no diagnóstico dessa patologia, reduzindo o contágio, custos desnecessários, principalmente 
com antibióticos e óbitos.

Referência

BRYAN, C. S.; REYNOLDS, K. L.; CROUT, L. Promptness of antibiotics therapy in acute 
meningitis. Annals of Emergency, Bethesda, v. 15, p. 544-547, 1986.

REDDY, S. B. et all. Acoustic wave immunosensing of a meningococcal antigen using gold 
nanoparticle-enhanced mass sensitivity. Biosensors and Bioelectronics, Bethesda, v. 31, 
p. 382– 387, 2012.

PATEL, M. K. et all. Electrochemical DNA sensor for Neisseria meningitides detection. 
Biosensors and Bioelectronics, Bethesda, v. 25, n. 12, p. 2586–2591, Ago. 2010. 



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2015

55

Avaliação dos fenótipos de acetilação 
e hidroxilação predominantes nas 
populações de cinco macrorregiões do Brasil 
baseada no genoma: possível influência da 
farmacogenética na conduta terapêutica da 
hanseníase
Autora: Márcia Quinhones Pires Lopes

Orientador: Adalberto Rezende Santos

Instituição: Fundação Oswaldo Cruz

Contato: mqplopes@gmail.com

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A influência do “background’” genético nas variações interindividuais em relação à 
resposta terapêutica é fundamental. Polimorfismos em genes que codificam para enzimas 
metabolizadoras de drogas podem influenciar em diversos níveis a atividade biológica final 
da enzima, resultando na ocorrência de desfechos terapêuticos desfavoráveis como reações 
adversas (ADRs) e falha terapêutica. A frequência de polimorfismos varia amplamente 
dependendo da etnia e consequentemente os padrões de resposta a uma determinada droga 
também variam. O Brasil, devido a sua característica parental, possui uma grande mistura de 
etnias, as quais se distribuem por todo o território nacional e resultam na predominância 
de alguns grupos étnicos dependendo da região. Assim, é presumível que a resposta à 
terapia também varie entre os estados, o que denota a importância da realização de estudos 
descritivos da variabilidade genética de genes de interesse farmacogenético, seguido de 
estudos de associação com desfechos como (ocorrência de ADRs) na população brasileira 
proveniente de diferentes regiões geográficas. Em humanos, a enzima N-acetiltransferase2 
(NAT2), codificada pelo gene NAT2 bem como as hidroxilases do citocromo P450, subfamílias 
CYP2E1, CYP3A4 e CYP3A5 são primordiais para a biotransformação (acetilação) de diversas 
drogas, dentre as quais, a dapsona, usada no tratamento da hanseníase. Polimorfismos nos 
genes que codificam essas enzimas podem resultar na ocorrência de ADRs por toxicidade 
devido à metabolização lenta e consequente acúmulo de metabólitos intermediários tóxicos 
(metabolizadores lentos). 

Atualmente, o tratamento da hanseníase se baseia em um esquema de poliquimioterapia 
(PQT) padronizado e normalizado para todo território nacional, tanto na associação das 
drogas quanto na posologia onde a dapsona está associada à rifampicina e a clofazimina em 
esquemas dependentes da classificação clínica do paciente. Embora este tratamento seja 
eficaz para a maioria dos pacientes, a ocorrência de ADRs associadas à intolerância às drogas 
é muito frequente, sendo a dapsona a maior causa destas reações (70,7%). Neste contexto, 
o conhecimento da variabilidade genética desses genes e a influência das mesmas nas 
ADRs observadas em diferentes macroregiões são de suma importância tendo em vista a 
possibilidade, com base nos resultados obtidos, de desenvolvimento de testes baseados 
no DNA, com valor preditivo para a ocorrência de tais ADRs na população. Os dados 
obtidos neste trabalho podem, em médio prazo, serem utilizados para a implantação 
de núcleos de pesquisa inovadora em farmacovigilância, avaliação de novas drogas, 
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modificação na conduta terapêutica ou correção da dosagem individual de dapsona 
utilizada para o tratamento da hanseníase e outras dermatoses e ainda, orientação para 
a conduta terapêutica de outras doenças tratadas com drogas metabolizadas por estes 
genes, incluindo a tuberculose, onde a isoniazida é a principal causa das ADRs observadas.

Introdução

 A hanseníase é uma doença infeciosa crônica considerada um problema de saúde pública 
no país e seu tratamento compreende a combinação das drogas: rifampicina, clofazimina 
e dapsona (DDS), sendo esta última o principal componente, com administração diária de 
seis e 12 meses para as formas paucibacilares e multibacilares consecutivamente. Entretanto, 
várias reações adversas (ADR) têm sido atribuídas a DDS. Embora tenha uma absorção 
majoritariamente gastrointestinal, a DDS é metabolizada no fígado por duas rotas distintas: 
N-acetilação e N-hidroxilação. Em humanos, a reação de acetilação é realizada pela enzima 
N-acetiltransferase2 e representa a principal via da biotransformação da DDS ocorrendo, 
principalmente no fígado e gerando como produto a monoacetildapsona (MADDS), a qual 
pode ser novamente acetilada formando a diacetildiaminosulfona (DADS). Mutações pontuais 
na região codificante de NAT2 são capazes de alterar a atividade de acetilação da enzima 
gerando três possíveis fenótipos: acetilação lenta, intermediária e rápida. Em paralelo, a reação 
de hidroxilação representa o segundo principal mecanismo de biotransformação da DDS e de 
seu metabólito mais importante, a MADDS. Esta reação é mediada pelo complexo enzimático 
do citocromo P450, especificamente pelas enzimas (CYP3A4, CYP3A5, CYP2C9 e CYP2E1) e 
os produtos gerados podem apresentar efeitos hematotóxicos em função da formação de 
compostos hidroxilaminados: dapsona hidroxilamina e monoacetildapsona-hidroxilamina, 
os quais podem interagir com macromoléculas celulares e promover toxicidade. Uma vez que 
a variabilidade genética destes genes pode regular a eliminação destes metabolitos tóxicos, 
influenciando no desfecho terapêutico, a identificação de marcadores genéticos que possam 
predizer se o indivíduo responde mal ou não a uma determinada droga proporcionaria a 
indicação correta do medicamento e do seu esquema posológico, maximizando a eficácia e 
prevenindo ou reduzindo as possíveis reações adversas tóxicas.

Objetivos

Objetivo geral: realizar um estudo descritivo seguido de um estudo de associação de 
polimorfismos de base única identificados nos genes NAT2, CYP2E1, CYP3A4 e CYP3A5 em 
uma coorte de pacientes de hanseníase de diferentes regiões do país. 

Objetivo específico: avaliar a possível associação entre a combinação do fenótipo de 
acetilação lenta/hidroxiladores rápidos com reações adversas em pacientes hansenianos 
em tratamento com esquema contendo dapsona.

Metodologia

Pacientes: o estudo foi realizado em amostras de pacientes hansenianos abrangendo 
todo o espectro clínico da doença, agrupados para fins de tratamento em multibacilares e 
paucibacilares, provenientes das cinco diferentes macrorregiões do Brasil. Para o estudo, 
exclusivamente descritivo, foram incluídas 964 amostras de dez estados para a avaliação 
de NAT2 e oito estados para os genes da superfamília CYP450. Para o estudo do tipo caso 
controle, foram incluídos somente sete estados devido à falta de informações clínicas que 
permitissem a estratificação dos pacientes nos diferentes subgrupos a serem avaliados. 



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2015

57

A extração de DNA genômico: foi realizada a partir de alíquotas de sangue periférico 
congelado através da utilização do kit comercial “QIAamp DNA blood®” (Qiagen), segundo 
instruções do fabricante. 

Genotipagem de NAT2 e identificação de novos SNP: a reação de PCR para amplificação 
da região codificante de NAT2 foi realizada utilizando dois iniciadores específicos capazes de 
gerar um fragmento de 1.093pb. Os produtos de PCR/NAT2 purificados foram submetidos 
diretamente a reações de sequenciamento através da utilização de quatro iniciadores (os 
dois iniciadores utilizados na amplificação e outros dois internos ao produto de PCR). Os 
produtos das reações foram detectados no sequenciador de capilar e as sequências geradas 
foram analisadas para presença de SNP através do software SeqScape v.2.6. 

Genotipagem de CYP2E1, CYP3A4 e CYP3A5: para a identificação do SNP –1.053 C->T 
CYP2E1 foi utilizada a técnica de PCR-RFLP, que consiste na amplificação de um fragmento da 
região promotora flanqueando o SNP e posterior digestão do produto amplificado com Rsa 
I. A genotipagem do alelo CYP3A4*1B, o qual apresenta uma transição de A-392G na região5’ 
foi realizada através da reação de PCR para amplificação da região de interesse franqueando 
o SNP. Os produtos PCR/ CYP3A4*1B purificados foram submetidos diretamente a reações de 
sequenciamento através da utilização dos mesmos iniciadores utilizados na amplificação. As 
sequências geradas foram analisadas com descrito acima. A genotipagem dos alelos CYP3A5*3 
e CYP3A5*6 foram identificadas pela técnica de PCR-RFLP, que consiste da amplificação de 
uma região no intron e exon, respectivamente, flanqueando o SNP e posterior digestão do 
produto amplificado com Dde I. 

Análise estatística: para a etapa descritiva observacional dos perfis genéticos dos genes em 
estudo, as frequências alélicas e genotípicas foram determinadas pelo método de contagem 
alélica. Para verificar a distribuição genotípica em relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, 
foi utilizado o teste do qui-quadrado. A identificação dos haplótipos de NAT2 circulantes 
na população de estudo foi realizada através do software PHASE v2.1. A magnitude das 
associações foi estimada como razão de chances (Odds Ratio, OR) com seus respectivos 
intervalos de confiança. Em todos os testes, o nível de significância adotado foi de 5%. 

Resultados

Após o sequenciamento do gene NAT2 foram identificados 23 SNP no grupo estudado com 
frequências variadas nos estados avaliados. Destes, foram caracterizados 46 diferentes alelos 
dos quais em 17 foi inferido o fenótipo de acetilação, sendo 11 lentos. O alelo selvagem 
NAT2*4 foi o alelo funcional mais frequente (16,7%), variando significativamente nos 
estados RJ e ES e ausente no estado do RS. O alelo NAT2*12B foi o mais frequente no RS. No 
geral, os perfis de acetilação no Brasil foram: intermediária (45,3%), predominante, lentos 
(44,9%) e rápidos (21,4%), variando dependendo da região. Foi observada uma diferença 
significativa entre região Sudeste em comparação com Norte e Nordeste (p=0,0396), 
mas não com a região Centro-Oeste. A região Sul diferiu das outras (p<0,0001), com um 
predomínio de acetiladores rápidos. A diferença entre Nordeste e Sudeste para este perfil 
também foi significativa (p<0,0001). Para os genes de CYP450 foram genotipados os alelos 
de importância funcionais em 579 indivíduos provenientes de oito estados. Verificamos 
uma alta variabilidade na distribuição genotípica e alélica desses genes. A influência 
de variantes gênicas em NAT2, CYP2E1, CYP3A4 e CYP3A5 na ocorrência de ADRs 
induzidas por DDS não foi significativa entre MB e PB, ou homens e mulheres (p=0,4376 
e p=0,3449). A comparação dos genótipos entre casos e controles só foi significativa 
para NAT2 e CYP2E1 que, independentemente, constituem um fator de risco para a 
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ocorrência de ADRs, 2,4 vezes para pelo menos um alelo lento (p=0,0081) e 1,9 vezes para 
CYP2E1 homozigoto selvagem (p=0,0253). A análise combinada acetilação/hidroxilação 
mostrou que acetiladores lentos e hidroxiladores (CYP2E1) intermediários ou rápidos 
apresentaram a chance quatro vezes maior de ocorrência de ADRs (p=0,00011), enquanto 
acetiladores intermediários e hidroxiladores rápidos ou intermediários apresentaram uma 
chance 2,8 vezes maior (p=0,0081). Na análise NAT2-CYP3A5*3, os acetiladores lentos e 
hidroxiladores rápidos ou intermediários mostraram uma probabilidade 6,4 vezes maior 
quando comparados com o grupo de acetiladores rápidos (p=0,00018). Enquanto os 
acetiladores intermediários e hidroxiladores lentos ou intermediários apresentaram uma 
OR de 2,8 comparados aos acetiladores rápidos e hidroxiladores lentos (p=0,04550). Em 
relação ao NAT2-CYP3A5*6, acetiladores lentos e hidroxiladores rápidos ou intermediários 
apresentaram uma chance 4,83 vezes maior, já a comparação dos acetiladores intermediários 
e hidroxiladores rápidos apresentaram a chance 3,08 vezes maior. Para NAT2-CYP3A4*1B, os 
acetiladores lentos e hidroxiladores rápidos ou intermediários apresentaram OR de 2,84 em 
relação aos acetiladores intermediários ou rápidos e hidroxiladores rápidos ou intermediários 
(p=0,0001). Não houve diferença significativa para NAT2 entre os diferentes tipos de ADR, 
nem na interação gene-gene entre as ADR hematológicas e as outras ADR.

Conclusão

A fração da população brasileira, aqui representada por indivíduos residentes no Rio Grande 
do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Rondônia, Acre, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte apresenta uma grande diversidade de alelos de NAT2, resultado 
da miscigenação das populações parentais (europeus, africanos e ameríndios). Foram 
identificados 23 SNP na região codificante de NAT2, incluindo os sete SNP mais frequentes 
no mundo, bem como os étnicos específicos mostrando a alta variabilidade deste gene e a 
miscigenação da população brasileira. O perfil de acetilação intermediária foi o predominante 
no Brasil (45,3%), seguido de acetiladores lentos (44,9%) e acetiladores rápidos (21,4%). A 
variação dos perfis de acetilação de acordo com a região estudada corroborou a hipótese 
da alta variabilidade genética e demonstra claramente a importante contribuição que uma 
avaliação genética prévia ao início do tratamento pode dar em termos prognósticos para a 
ocorrência de ADR induzidas pela DDS. Dentre os pacientes com hanseníase, sob tratamento 
com esquema contendo dapsona que apresentaram reações adversas, observamos que as 
reações hematológicas foram as mais prevalentes (54,23%), com destaque para anemia e 
anemia hemolítica. Os pacientes com hanseníase, sob tratamento com esquema contendo 
DDS que tinham o perfil de acetilação lenta, assim como o perfil de hidroxilação rápida 
(CYP2E1), avaliados separadamente, já demonstravam uma associação com a ocorrência de 
ADR, porém com Razões de Chance menores (2,4 e 1,9) que na análise combinada (4,08 para 
CYP2E1; 6,4 para CYP3A5*3; 4,83 para CYP3A5*6 e 2,84 para CYP3A4*1B). A combinação 
entre os perfis fenotípicos de acetilação lenta com hidroxilação rápida representam o 
algoritmo ideal para uma proposta de teste preditivo a ser utilizado como suporte no 
tratamento da hanseníase com esquema contendo DDS.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O tracoma ainda figura entre as principais causas de cegueira no mundo, sendo uma das 
doenças combatidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) através do Programa 
Global Elimination of Blinding Trachoma – GET 2020, que tem por objetivo a eliminação do 
tracoma como causa de cegueira até o ano de 2020 (WHO, 1997). O Brasil é um dos países 
em que esta doença é endêmica. Levantamento nacional recente apontou que o tracoma 
se encontra presente nas cinco regiões brasileiras, havendo cidades com prevalência acima 
de 10% (LOPES, 2008), valores considerados altos pela OMS (WHO, 2006). Por outro lado, nos 
meios acadêmicos, muitos profissionais da saúde acreditam que o tracoma não existe mais 
e que a cegueira por tracoma está controlada no país. Diante deste quadro, e por tratar-se 
de doença que pode ser prevenida, o estudo do tracoma no Brasil faz-se necessário. Os 
métodos de detecção e tratamento da doença são simples e tanto a população quanto 
os profissionais de saúde precisam ser conscientizados da importância da doença, das 
suas formas de transmissão e tratamento, para que eliminemos o tracoma como causa de 
cegueira em nosso país. Assim, foi realizado um trabalho de campo com busca ativa dos 
casos de tracoma inflamatório seguindo as normativas da OMS e avaliando crianças, fase 
na qual a doença pode ser tratada evitando-se a evolução para cegueira. 

As crianças foram triadas em ambiente escolar e foram feitas visitas domiciliares 
por equipe composta por alunos do Programa de Educação para o Trabalho – PET – 
Saúde/Vigilância em Saúde, dois agentes de saúde e dois oftalmologistas. Dados 
socioeconômicos levantados através de questionário aplicado nas visitas domiciliares 
permitiram traçar um perfil das famílias dos portadores da doença e determinaram se 
fatores ambientais mantenedores da doença estão presentes na cidade de Botucatu. 
Foram, também, coletadas moscas nas casas dessas crianças, durante as visitas 
domiciliares, ao longo de um ano, permitindo saber se essas moscas são carreadoras 
da bactéria e, portanto, transmissoras do tracoma, fato inédito no país, onde ainda 
não se sabe se existe a transmissão do tracoma por meio de vetores mecânicos. Além 
disso, uma avaliação da população de dípteros pode ser realizada, permitindo a 
classificação das moscas mais encontradas no meio ambiente estudado. Assim, diante 
da importância do tracoma como doença causadora de cegueira irreversível, porém 
evitável, da grandiosidade da doença que há séculos acomete pessoas em vários 
países do mundo e da endemicidade da doença no Brasil. Justifica-se a introdução 
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deste tema como prática de prevenção e educação em saúde, com possibilidade de 
utilização das conclusões para outros cenários. Graduandos e agentes de saúde, pelo 
exemplo demonstrado, podem ser considerados multiplicadores para o combate desta 
doença, permitindo a reprodutibilidade da pesquisa em outras cidades brasileiras.

Introdução

O tracoma é uma ceratoconjuntivite crônica e recorrente, causada pela bactéria 
Chlamydia trachomatis e considerada a principal causa de cegueira evitável do mundo e a 
principal causa de cegueira corneana (BURTON, 2007). É uma das doenças mais antigas do 
mundo, estando relacionada à pobreza, à falta de higiene e dificuldade de acesso à água 
(MARIOTTI; PRÜSS, 2001). É endêmica em vários países do mundo, dentre os quais o Brasil, 
que é o único país da América Latina com casos notificados da doença, segundo a OMS. No 
Brasil, com a melhoria das condições de vida da população no período chamado Milagre 
Econômico, nas décadas de 1950 a 1970, houve acentuada diminuição do número de casos 
notificados da doença, o que gerou uma falsa ideia de que o tracoma havia sido erradicado 
no país, reduzindo seu ensino nas escolas médicas, diminuindo a busca ativa dos casos e 
aumentando o número de pessoas não tratadas e portadoras da doença. 

A doença é transmitida pelo contato direto com secreções oculares, pelo contato 
indireto através de objetos contaminados pela bactéria e através de vetores mecânicos, 
principalmente moscas com predileção por mucosas (RODGERS et al., 2007). Não é conhecida 
a transmissão por vetores mecânicos no Brasil, sendo esta transmissão observada apenas na 
África através da Musca sorbens. Além disso, por estar associada à falta de higiene e pobreza, 
fatores que mantém a doença no meio ambiente, como ausência de saneamento básico, 
redes de esgoto e acesso à água encanada precisam ser detectados para melhor controle 
da mesma. Ademais, o tracoma faz parte do grupo de doenças negligenciadas no país e é 
uma das doenças consideradas prioritárias do Programa Brasil Sem Miséria (BRASIL, 2014). 
O histórico do tracoma no Brasil reforça, ainda, a necessidade de se reavivar o estudo desta 
doença tão esquecida, com a necessidade de formação de novos profissionais que sejam 
capacitados a detectar a doença e a propagar o conhecimento sobre o tracoma, para que 
os objetivos de controle da mesma sejam alcançados.

Objetivos

O estudo teve como objetivos: promover educação em saúde, orientando alunos e 
profissionais da rede básica de atendimento em saúde para a detecção do tracoma; 
prevenir a cegueira por tracoma detectando e tratando os casos de tracoma e seus 
comunicantes, com o seguimento adequado; descrever o perfil socioeconômico e as 
características dos portadores da doença em nosso município; pesquisar a presença de 
vetores da doença e a presença da bactéria nesses vetores através da coleta de moscas, 
permitindo saber se esta forma de transmissão existe na cidade e a classificação dos 
possíveis vetores.

Metodologia

Estudo transversal conduzido na cidade de Botucatu, estado de São Paulo, 
Brasil, no ano de 2010. Um grupo composto por oito estudantes dos cursos de 
graduação em Medicina ou Enfermagem e duas agentes de saúde foi treinado por 
dois oftalmologistas para detectar e tratar o tracoma na população, segundo as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde. O treinamento consistiu em 
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aulas teóricas sobre a doença, suas formas de transmissão, situação do tracoma no 
país, além de discussão de artigos científicos. Após treinamento, foi realizado trabalho 
de campo, com exame de uma amostra aleatorizada de 3.568 crianças escolares, 
calculada baseando-se nos dados históricos da prevalência de tracoma em Botucatu 
e no número de crianças matriculadas no ensino fundamental das escolas municipais. 
A unidade primária da amostra foi à classe, examinando-se todas as crianças da classe 
sorteada. O diagnóstico foi clínico, com eversão palpebral à procura de folículos em 
conjuntivas tarsais superiores usando-se lupa binocular de 2,5 vezes de aumento e 
iluminação artificial (lanterna). 

As crianças com tracoma inflamatório foram tratadas com Azitromicina, 20mg/kg de 
peso e visitadas em suas casas para aplicação de um questionário socioeconômico, 
reconhecimento das condições de moradia e colocação de armadilhas para captura de 
moscas. Os dados dos questionários foram obtidos na primeira visita e informados por 
adulto responsável presente na casa. Questões sobre renda mensal da família, grau de 
escolaridade do chefe da casa, número de crianças na casa, presença de animais e moscas 
na casa, hábitos de higiene pessoal e informações sobre as condições de saneamento 
básico da casa foram alguns dos dados obtidos. As casas das crianças portadoras de 
tracoma foram georreferenciadas e um mapeamento da distribuição da doença na cidade 
foi realizado. Os dados foram catalogados em tabela Excel e analisados estatisticamente. 
As casas foram visitadas em quatro diferentes ocasiões, uma em cada estação do ano, 
para a coleta de moscas por meio de armadilhas plástica e atrativa proteica. As moscas 
coletadas foram catalogadas segundo espécie e a pesquisa da presença da bactéria 
Chlamydia trachomatis foi realizada utilizando-se o método de Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR), pesquisando-se a presença do gene 16S nos dípteros coletados.

Resultados

Foram examinadas 3.238 crianças (90,75% da amostra), tendo sido encontrados 111 casos 
de tracoma inflamatório, sendo 108 casos de tracoma folicular e três casos de tracoma 
intenso. A prevalência de tracoma na cidade de Botucatu entre crianças escolares no ano 
de 2010 foi 3,42%. Os casos encontrados foram tratados e acompanhados para controle 
de cura. Além disso, as crianças e seus familiares receberam orientações a respeito da 
doença e suas formas de transmissão e prevenção através de palestras ministradas pela 
equipe. Todos os casos de tracoma foram notificados. A investigação das condições 
socioeconômicas foi feita em 79 famílias (71,2% das crianças acometidas), mostrando 
que a maioria morava em casas de alvenaria (88,6%), com acesso a água tratada (96,2%) 
e rede de esgoto (93,7%). A grande maioria das crianças mencionou lavar o rosto de 
uma a três vezes por dia (87,2%) e tomar banho todos os dias (97,4%). A maioria dos pais 
tinha segundo grau completo (40%) e ganhava em média de um a três salários mínimos 
por mês (64,9%). O número de comunicantes nas casas variou entre três e cinco pessoas 
e a maioria das casas tinha uma média de duas crianças por casa (28,6%). 

O georreferenciamento mostrou que os casos se concentraram na região nordeste da 
cidade, onde há bairros que apresentam população economicamente menos privilegiada. 
Foram coletadas 2.188 moscas, com maior ocorrência de moscas nos meses quentes 
do ano (primavera e verão). As espécies mais capturadas durante o inverno e outono 
foram a Anthomycida e Sarcophagidae; na primavera, Musca domestica e Sarcophagidae 
e no verão, a Chrysomia megacephala seguida da Sarcophagidae. Observou‐se que 
todas as espécies coletadas eram carreadoras de inúmeras bactérias e podem estar 
associadas à transmissão de muitas doenças. A pesquisa, por meio do exame de PCR 
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e amplificação do gene 16S da Chlamydia trachomatis, resultou negativa em todas as 
amostras testadas, ou seja, a bactéria causadora do tracoma não foi encontrada em 
nenhuma das amostras de vetores avaliadas. 

Conclusão

A prevalência de tracoma inflamatório entre escolares no ano de 2010 em Botucatu 
foi de 3,42%. Apesar das boas condições de vida da população afetada, do fácil acesso 
à água encanada e rede de esgoto na cidade, do bom nível de instrução dos pais e de 
uma boa renda familiar, o tracoma permanece em nosso meio. A distribuição territorial 
da doença mostrou ser mais prevalente na região nordeste da cidade. As moscas estão 
distribuídas mais abundantemente nos meses quentes do ano, sendo a espécie mais 
comumente encontrada a Musca domestica seguida da Sarcophagidae. As moscas não se 
apresentaram infectadas pela Chlamydia trachomatis, o que leva a concluir que as mesmas 
não são vetores transmissores da doença em nosso meio. As atividades desenvolvidas 
pelos alunos e agentes de saúde participantes do Programa PET – Saúde/Vigilância em 
Saúde – tracoma permitiu treinamento em serviço efetivo que, sem dúvida, resultou na 
formação de jovens profissionais para atuação como multiplicadores no combate ao 
tracoma, uma força adicional na luta pela eliminação do tracoma como causa de cegueira. 
Esforços direcionados para o estudo do tracoma, seu tratamento e prevenção além da 
educação em saúde devem ser constantes visando à detecção de fatores responsáveis 
pela manutenção da doença em nosso meio.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Um planejamento completo e contínuo juntamente com um monitoramento 
automatizado das atividades diárias das equipes de saúde é capaz de destacar a sobrecarga 
das mesmas com relação a atribuição de um número excessivo de usuários, comprovando 
a impossibilidade matemática para o alcance de determinados objetivos. Desse modo, o 
planejamento orientado por metas, permite que gestores e equipes de saúde determinem 
os valores desejados e factíveis de qualidade para toda uma estratégia de saúde da família 
municipal a curto, médio e longo prazo, conforme os recursos estiverem disponíveis e/ou 
tenham previsão de estar. Com uma estrutura de organização baseada em indicadores 
e recursos humanos limitados, nota-se elevada complexidade oriunda da unificação 
dos processos de planejamento para uma oferta de serviços orientada pela busca de 
resultados, assim como o monitoramento e acompanhamento dos indicadores de saúde. 
A abordagem proposta por essa dissertação considera o problema elencado como uma 
necessidade de planejamento estratégico e de escalonamento com restrição de recursos 
em um ambiente complexo não determinístico. Sob um ponto de vista regionalizado, 
o trabalho pode realizar simulações de planejamento e execução de atendimentos 
com configurações inspiradas em unidades básicas de saúde de um município inteiro, 
podendo servir como modelo para uso ou de planejamento inteligente de atendimentos 
em conformidade com indicadores de saúde. 

Neste aspecto, os resultados podem ainda representar significativa contribuição a nível 
estadual e/ou nacional. É viável ainda transformar a abordagem proposta em uma 
ferramenta computacional para diagnóstico de viabilidade de implantação de metas 
para a oferta dos serviços de saúde. Do ponto de vista social, auxiliar os operadores 
de saúde durante a execução de suas práticas pode refletir em melhores serviços 
prestados à população usuária de serviços públicos, consequentemente, melhores 
cuidados com a saúde, mais qualidade de vida e elevação de autoestima, tendo em 
vista que ao otimizar os indicadores do programa, provavelmente melhora-se o acesso 
e a qualidade dos serviços prestados. Finalmente, sob o ponto de vista da política de 
saúde pública no Brasil, contribui-se principalmente com a maioria dos princípios e 
diretrizes da atenção básica. Ao otimizar o acesso e a qualidade dos atendimentos 
de saúde, trabalha-se a coordenação dos cuidados e auxilia-se na promoção da 
universalidade e integralidade dos serviços de saúde em consonância com equidade 



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2015

65

para os usuários do SUS, respeitando as limitações da territorialização da equipe de 
saúde básica conforme os cálculos de cobertura estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde. O monitoramento de indicadores que refletem o acompanhamento de pacientes 
acamados em situação grave de saúde ajuda no cumprimento da acessibilidade destes 
em relação aos serviços de saúde. A informática em saúde vem demonstrando ser um 
importante aliado estratégico para o avanço da saúde coletiva.

Introdução

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) 
pressupõe 47 indicadores de saúde com dois tipos de natureza (monitoramento e 
desempenho). Seu objetivo é criar um ciclo contínuo de crescimento do acesso às ações 
e serviços de saúde pelos usuários, para alcançar um padrão de qualidade comparável 
nacional, regional e localmente. O programa surgiu a partir de algumas das limitações 
da atenção básica nas unidades básicas de saúde, tais como: a falta de médicos em 
diversas equipes; o atendimento em horários que, muitas vezes, não estavam em sintonia 
com as necessidades da população; a falta de medicamentos e equipamentos para o 
trabalho diário das equipes; a estagnação ou piora nos indicadores de saúde em diversas 
localidades e o descompromisso de alguns gestores municipais. Para lograrem êxito 
neste processo, as equipes de saúde enfrentam grandes desafios, dentre eles destacam-
se: a necessidade de qualificação dos processos de trabalho; insuficiente integração dos 
membros das equipes; a incipiência dos processos de gestão centrados na indução e 
acompanhamento da qualidade; a sobrecarga das equipes com número excessivo de 
pessoas sob sua responsabilidade. 

A estruturação do programa por meio de indicadores de saúde promove um processo 
de planejamento orientado pela busca de resultados, assim como o monitoramento e 
acompanhamento desses indicadores como uma das responsabilidades da equipe. 
Percebe-se, então, que a tarefa de realizar um planejamento, monitoramento e 
acompanhamento eficiente é suficientemente complexa para ser realizada de forma 
manual, pois além de existirem variáveis associadas aos indicadores, existem ainda, 
fórmulas específicas para cada indicador capazes de promover influências cruzadas entre 
si no processo de planejamento da oferta dos serviços. Neste sentido, o desenvolvimento 
de ferramentas computacionais inteligentes poderia automatizar e otimizar o 
planejamento das atividades diárias das equipes de saúde.

Objetivos

Esse trabalho possui como principal objetivo apresentar uma abordagem 
computacional inteligente capaz de contribuir efetivamente para melhorar o 
desempenho de equipes básicas de saúde, especialmente, no que diz respeito à 
qualidade e à quantidade dos serviços prestados considerando os indicadores 
definidos pelo PMAQ. Crê-se que com a abordagem inteligente seja possível resolver 
os problemas de planejamento e monitoramento das atividades realizadas pelas 
equipes de forma a otimizar seu serviço.

Metodologia

O trabalho foi idealizado e executado subdividido em três etapas: 1) formulação 
matemática do problema de planejamento de atendimentos em saúde orientado 
por metas; 2) materialização da formulação por meio de uma abordagem de 
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sistema computacional inteligente e; 3) simulação da execução do planejamento de 
atendimentos considerando a ocorrência estocástica de eventos capazes de influenciar 
negativamente a execução do plano de atendimentos em saúde. Para as etapas um e 
dois (formulação e abordagem) foi materializado um sistema computacional baseado 
na tecnologia de agentes inteligentes dotado de duas meta-heurísticas de otimização. 
Para fins de avaliação do planejamento automatizado (obtido a partir da formulação do 
problema orientado por metas) foi criado um modelo de instância contendo variáveis 
populacionais valoradas em conformidade com algumas limitações sugeridas pelo 
Ministério da Saúde. Com o uso das técnicas de otimização, a abordagem é capaz de 
gerar agendas dinâmicas, coletar dados e verificar o cumprimento das metas em relação 
às demandas calculadas a partir das variáveis instanciadas. O intuito foi maximizar 
a qualidade das agendas da equipe para demonstrar que a alocação inteligente de 
atendimentos possibilita um planejamento que priorize metas, assim como o PMAQ 
sugere que seja. 

Para tanto, a qualidade está relacionada com o cumprimento dos objetivos almejados 
pela equipe. A metodologia dos testes da abordagem se inicia com a determinação 
da configuração dos recursos humanos (profissionais) de uma equipe e, em seguida, 
valores são associados às equipes para as variáveis e metas, ambas oriundas do modelo 
de instância. Partindo desses dados é possível prover as informações necessárias para 
calcular as demandas para a oferta dos serviços que serão planejados. Todas as execuções 
foram realizadas em um único computador e os resultados foram gerados a partir da 
melhor solução encontrada em um universo de trinta execuções para os algoritmos. 
A escolha da melhor solução existente na amostra deu-se simplesmente por uma 
questão de conveniência, pois por conta da similaridade estatística entre as soluções 
geradas (comprovada pelo teste de Wilcoxon), qualquer uma das soluções geradas 
poderia ser utilizada com um nível de significância de 95% em relação à média das 
qualidades encontradas pelo algoritmo. Sobre a etapa três, os testes para as simulações 
computacionais foram análogos aos da abordagem (etapas um e dois) em relação aos 
procedimentos metodológicos (testes estatísticos e número de execuções para a geração 
das amostras). Nesta fase, foram simulados cinco cenários para os dois grupos de testes, 
incluindo um cenário de controle (aleatorizado). Objetivou-se com os testes dos cenários 
a observação do comportamento dos indicadores diante da influência dos eventos em 
ciclos de evolução considerando diferentes unidades de tempo (mensal e anual).

Resultados

A pesquisa objetivou apresentar uma abordagem computacional inteligente capaz de 
contribuir efetivamente para melhorar o desempenho de equipes básicas de saúde, 
especialmente no que diz respeito à qualidade e à quantidade dos serviços prestados 
considerando os indicadores definidos pelo PMAQ. Para tanto, foram utilizadas 
simulações com cenários estocásticos por meio de sistemas multiagentes. Os testes 
da abordagem elencaram resultados estatisticamente satisfatórios que comprovaram 
a possibilidade do uso da orientação por metas como estratégia para estimativa de 
objetivos factíveis, considerando demandas e as possibilidades da equipe em relação 
aos recursos humanos disponíveis, como o PMAQ sugere que seja. Os dados estatísticos 
obtiveram uma significância de 95% entre as soluções geradas podendo chegar a 69% 
de probabilidade de serem iguais. Com isso, a abordagem mostrou-se capaz de auxiliar 
a geração de sugestões para o número ideal de profissionais de uma equipe de forma a 
viabilizar as metas. A pesquisa também assinalou que com uma abordagem baseada na 
tecnologia de agentes inteligentes foi possível criar simulações de cenários próximos 
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aos de uma realidade local de uma unidade básica de saúde de um município qualquer. 
Com as simulações percebeu-se que apenas o planejamento orientado por metas em 
cenários capazes de promover a ocorrência de eventos negativos não foi viável manter 
os indicadores equilibrados em relação às suas metas. 

Sobre isso, os resultados das simulações ofereceram dados positivos mostrando que, 
com um replanejamento inteligente de metas, foi factível aproximar os indicadores dos 
seus valores desejados. Neste sentido, testes estatísticos atingiram uma significância de 
até 96% de probabilidade de homogeneidade entre as soluções geradas com e sem 
o uso do replanejamento de metas. Esse dado probabilístico garante a eficácia dos 
resultados da abordagem a partir da interferência do replanejamento no equilíbrio dos 
indicadores de saúde em relação às metas almejadas pela equipe, pois comprova que 
como a abordagem possui o mesmo comportamento, então a melhora dos valores dos 
indicadores ocorre por conta da intervenção do replanejamento das metas. De posse 
dos resultados é possível citar três principais contribuições alcançadas por esta pesquisa. 
Primeiro, a formulação do problema como um problema de otimização. Segundo, a 
proposta de uma abordagem inteligente baseada em agentes. Terceiro, a simulação 
de cenários específicos com eventos estocásticos. De uma forma geral, a abordagem 
mostrou-se estatisticamente eficiente em aproximar os valores dos indicadores de suas 
metas e mantê-los, durante a maior parte do tempo das simulações, equilibrados.

Conclusão

O problema de planejamento e monitoramento de indicadores, explorado nesta 
dissertação, consiste em uma tarefa complexa para ser realizada de maneira manual. 
Um planejamento eficiente deve melhorar o desempenho de uma equipe em relação ao 
acesso e a qualidade dos serviços ofertados. Durante as pesquisas foi possível identificar 
abordagens que usam as técnicas aqui exploradas para problemas de planejamento em 
saúde, porém poucas são direcionadas para a atenção primária à saúde. Esse trabalho 
apresentou uma abordagem inteligente baseada em agentes para o problema comentado. 
Por meio de simulações, a abordagem foi capaz de melhorar o desempenho de uma equipe 
em relação aos seus indicadores mesmo na presença de eventos estocásticos capazes de 
influenciar negativamente o planejamento. Com cinco diferentes cenários, divididos em 
dois grupos de testes, foi possível simular fatores do mundo real para validar a abordagem 
produzida pelo trabalho. Constatou-se que com apenas um planejamento orientado 
por metas não é possível manter equilibrado os indicadores. Para isso, foi importante 
estabelecer um replanejamento justo, contínuo e balanceado de metas, considerando 
os riscos para a ocorrência dos eventos. De uma forma geral, a abordagem mostrou-
se estatisticamente eficiente em aproximar os valores dos indicadores de suas metas 
e mantê-los, durante a maior parte do tempo da simulação, equilibrados. Finalmente, 
os resultados globais gerados pelas simulações sugerem uma viabilidade de uso da 
abordagem em um ambiente real, no entanto, ainda são necessárias outras etapas de 
testes para que a abordagem possa ser de fato utilizada em um ambiente real.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Existe a necessidade de alterações no sistema público de saúde mental do Departamento 
Regional de Saúde XIII (DRS XIII), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para 
que os portadores de transtorno mental possam ser atendidos em uma rede integrada 
de ações, evitando a fragmentação ou perda de informações provenientes de serviços 
com diferentes níveis de complexidade. Além disso, a procura por serviços de saúde 
mental na área de abrangência do DRS XIII vem crescendo nos últimos anos, ocasionando 
em indisponibilidade de leitos, deixando a rede sobrecarregada, e contribuindo para o 
aumento do número de pessoas na lista de espera por uma internação (BARROS, 2012). 
Dessa forma, torna-se necessário o desenvolvimento de um sistema de informação para o 
acompanhamento e monitoramento de pacientes nos diferentes serviços da rede pública 
de saúde mental, para a integração e organização das informações de pacientes quando 
esses transitam pela rede, e para geração de relatórios que caracterizem a organização 
da rede, auxiliando no processo de tomada de decisões. 

É importante ressaltar também que a inexistência ou o mau funcionamento destes sistemas 
de informação dificulta o encaminhamento dos pacientes, seu acesso aos serviços, assim 
como a capacidade do gestor de controlar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidos (SERRA; RODRIGUES, 2010). Adicionalmente, a avaliação dos componentes 
da internação psiquiátrica, das referências, contrarreferências e regulação assistencial, 
mostrará como a rede pública de saúde mental do DRS XIII está organizada, além de se 
evidenciar falhas ou questões que possam interferir em seu funcionamento ideal. Diante 
deste contexto, em 2011, o DRS XIII e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo formaram uma parceria com objetivo de propor soluções para 
a rede pública de saúde mental. Uma das soluções foi propor a criação de um sistema 
informatizado para facilitar a comunicação interna, o monitoramento e o gerenciamento 
da rede pública de saúde mental do DRS XIII, formada por 26 municípios e com uma 
população de 1.327.989 habitantes (IBGE, 2010).

Introdução

O Sistema Único de Saúde (SUS), sistema universal de saúde brasileiro, tem como 
diretrizes e princípios: universalidade no acesso, integralidade, equidade na assistência 
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e participação popular. Para atingir esses objetivos, deve, conforme a legislação vigente, 
organizar-se em diferentes redes de atenção à saúde regionalizadas e hierarquizadas 
(BRASIL, 2008). Ademais, para se realizar a integração dos serviços que compõe a rede 
é necessário um efetivo sistema de referência, contrarreferência e mecanismos de 
regulação assistencial (FRATINI; SAUPE; MASSAROLI, 2008; BRASIL, 2006). As práticas de 
saúde mental adotam a mesma lógica de organização em redes. No Brasil, a rede pública 
de saúde mental envolve diversos serviços de diferentes níveis de atenção como os 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), hospitais psiquiátricos e leitos psiquiátricos em 
hospitais gerais. No entanto, são precárias as articulações das ações entre os diferentes 
serviços e níveis de atenção, visto que existe uma fragilidade na manutenção do contato 
com os pacientes quando estes transitam entre os diversos serviços da rede pela perda 
e falta de informação dos sistemas de referência e contrarreferência (BACHRACH, 1981; 
OLIVEIRA; CAIAFFA; CHERCHIGLIA, 2008). Isso implica em descontinuidade e perda de 
qualidade da atenção prestada ao paciente, dificultando a efetivação da integralidade, um 
dos princípios básicos do SUS (CASTRO, 2009).

Objetivos

O objetivo desse trabalho foi de desenvolver e implantar um sistema web baseado na 
arquitetura cliente-servidor capaz de coletar, armazenar e disponibilizar informações de 
pacientes com transtornos mentais de modo a realizar a recuperação e utilização de dados, 
favorecendo a integração dessas informações nos diversos serviços. O objetivo do sistema 
desenvolvido é auxiliar no monitoramento dos pedidos de internações, referências e 
contrarreferências. Ademais, pretendeu-se avaliar o impacto da implantação do sistema 
perante aos profissionais dos serviços de saúde mental do DRS XIII.

Metodologia

Para o desenvolvimento do sistema, utilizou-se a abordagem sociotécnica, na qual os 
usuários do sistema (profissionais de saúde mental) participam ativamente deste processo 
(BERG, 1999). Dessa forma, foi possível respeitar seus fluxos de trabalho e motivá-los a utilizar 
e melhorar o software. Isto implicou reuniões constantes com gestores, representantes 
dos diferentes serviços públicos de saúde mental e representantes do Ministério Público. 
Dessa maneira, foi possível conhecer os requisitos do sistema e o fluxo de trabalho das 
instituições envolvidas, incorporando as sugestões para um ambiente informatizado que 
melhor caracterizasse a rede. A cada nova reunião, um novo protótipo foi desenvolvido e 
avaliado pelos profissionais, possibilitando versões cada vez mais completas do sistema. 
Desse modo, foram definidos quais serviços seriam incluídos, como seria o fluxo de acesso 
a eles e quais seriam os tipos de usuários e suas respectivas permissões dentro do sistema. 
Todos os serviços de atenção primária à saúde, serviços comunitários de saúde mental 
e serviços de emergência disponíveis no DRS XIII foram englobados no sistema, como 
os Centros de Atenção Psicossocial, ambulatórios de saúde mental, pronto socorros, 
unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde. 

Com relação aos serviços de internação, foram englobados dois hospitais psiquiátricos 
da região (Hospital Santa Tereza (HST) com 104 leitos e o Centro de Atenção Integral 
à Saúde (CAIS) com 39 leitos, o setor de psiquiatria da unidade de emergência (SPUE 
– seis leitos) e a enfermaria psiquiátrica de internação breve (EPIB – oito leitos) ambos 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP). 
Conceitos de Engenharia de Software, Banco de Dados e Tecnologias Web foram 
utilizados para implementação do sistema (PRESSMAN, 2010; SILBERSCHATZ; 
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KORTH, 2004; NIEDERAUER, 2009). Após o término da fase de desenvolvimento, foi 
realizado o treinamento de usuários em quatro etapas, para a utilização adequada do 
sistema. Na primeira etapa compareceram os profissionais dos serviços hospitalares, 
já na segunda e terceira, os profissionais dos demais serviços e na última, os gestores 
municipais e regionais. O sistema, hospedado em servidor da universidade, entrou em 
funcionamento como teste piloto a partir de agosto de 2012. Durante esse período, 
criou-se o grupo de monitoramento, formado por representantes do Ministério 
Público, do DRS XIII, dos serviços hospitalares e dos demais serviços da rede. Esse grupo 
é responsável por propor alterações no sistema bem como discutir a viabilidade das 
mesmas. Por fim, passado o período piloto, o sistema foi aprovado pelo grupo e entrou 
em funcionamento definitivo.

Resultados

Um sistema baseado na arquitetura web, denominado SISAM 13 – Sistema de 
Informação em Saúde Mental do Departamento Regional de Saúde XIII, que permite 
acompanhar as consultas, solicitações de internação, internações e o movimento de 
pacientes na rede pública de saúde mental, fornecendo relatórios de gestão, foi criado 
e implementado. O paciente pode ser acompanhado e monitorado desde a sua entrada 
na rede em uma unidade básica de saúde até sua alta hospitalar. Por meio do sistema 
pode-se cadastrar, pesquisar e atualizar informações de todos os pacientes, como 
dados pessoais, consultas e retornos, pedidos de internação, internações, referências 
e contrarreferências. Também é possível monitorar, em tempo real, a situação das 
listas de espera dos serviços de internação e a disponibilidade de leitos de internação 
psiquiátrica na região. Além disso, o sistema garante a equidade no atendimento, já 
que o mesmo permite que os pacientes sejam atendidos por ordem cronológica. O 
sistema também permite a troca de mensagens entre os profissionais, além de possuir 
um mecanismo de contato para esclarecer dúvidas e permitir sugestões dos usuários. 
Após o período inicial de implantação, foi possível gerar relatórios a partir dos dados 
cadastrados no sistema, que permitem verificar como a rede pública de saúde mental 
do DRS XIII está organizada, além de evidenciar possíveis falhas ou questões que 
interfiram no seu funcionamento ideal. 

Desde outubro de 2012 até setembro de 2014, foram cadastrados no sistema 3.303 
pacientes, 479 profissionais, 132 serviços e realizados 68.702 acessos ao sistema. Mais 
da metade das solicitações de internação foram atendidas e, dentre as canceladas, 
o principal motivo foi por não comparecimento. Verificou-se a alta proporção de 
solicitações provenientes de serviços especializados e mostrou a dificuldade de 
estabilização de pacientes com transtornos mentais por essas unidades, que deveriam 
auxiliar na redução de internações psiquiátricas. Tal fato pode ser justificado pela 
falta de organização desses serviços e a falta de articulação com os demais serviços 
da rede. O sobrecarregamento dos serviços de internação psiquiátrica do DRS XIII 
pode ser justificado pelo alto tempo de espera por atendimento, prejudicando o 
fluxo de pacientes da rede. Possíveis justificativas são a baixa disponibilidade, a alta 
ocupação dos leitos e as internações compulsórias. A alta proporção de pacientes 
que chegaram até o serviço de internação 25 horas após liberação da vaga reforça a 
ideia de dificuldade de se encontrar o paciente para ser encaminhado, prejudicando 
a rotatividade de pacientes. Internações compulsórias apresentaram maior tempo 
de permanência, comparando-se com internações voluntárias e involuntárias. Desse 
modo, há redução no giro leito, refletindo para toda rede de saúde mental.
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Conclusão

O sistema foi desenvolvido e implantado para informatizar, monitorar e auxiliar a 
gerência, em tempo real, das referências, contrarreferências e pedidos de internação 
da rede de atenção em saúde mental do DRS XIII. Em adicional, ele tem como principal 
característica a transparência das informações, como a disponibilidade dos leitos 
psiquiátricos da região e o número de pacientes na lista de espera por uma internação. O 
processo de incorporação do SISAM 13 dentro do ambiente de trabalho dos profissionais 
de saúde mental foi facilitado, mesmo que eles foram vistos e reconhecidos como parte 
integrante na construção do sistema, permitindo o engajamento na sua utilização e 
melhoria. A partir dos dados cadastrados no sistema, foi possível realizar uma descrição 
dos componentes das consultas, internações, referências, contrarreferências, pedidos 
de internação e ações dos usuários, com o objetivo de mostrar a organização da rede 
de atenção em saúde mental do DRS XIII, além de se evidenciar falhas ou questões que 
possam interferir em seu funcionamento ideal. 

Dentre as limitações do presente projeto, tem-se: a não inclusão da análise de dados 
relacionados aos serviços extra-hospitalares de saúde mental do DRS XIII pelo não 
preenchimento dos campos da consulta; a validez dos dados cadastrados no banco é 
dependente do correto preenchimento dos campos por parte dos usuários do sistema; 
necessidade de um estudo aprofundado para estimar a confiabilidade dos dados por 
meio da comparação com outros dados obtidos em diferentes fontes. Com relação aos 
trabalhos futuros, pode-se destacar: adaptação do sistema a padrões de desenvolvimento 
de softwares; utilização de frameworks para desenvolvimento web e padrões de informação; 
promoção da interoperabilidade com outros sistemas de informação do SUS; e criação de 
novos módulos específicos para cada um dos serviços extra-hospitalares.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A Estratégia Global Aprimorada para Redução Adicional da Carga da Hanseníase (2001-
2015) tem focado suas ações em municípios classificados como prioritários para o controle 
da endemia no Brasil (BRASIL, 2013). Somado a isso, estratégias locais têm reunido esforços 
para controlar a hanseníase, focalizando ações em municípios com características de 
regiões endêmicas. (ALENCAR et al., 2012a; PENNA; OLIVEIRA; PENNA, 2009). O município 
de Fortaleza, capital do estado do Ceará, apresenta-se como município prioritário para 
o combate à endemia no Brasil. Trata-se de um centro urbano com alta densidade 
demográfica e aglomerados populacionais (IBGE, 2014), além de altos coeficientes de 
detecção da hanseníase. Todos esses fatores, somados a grandes desigualdades sociais, 
se inserem em um ambiente que propicia a perpetuação da doença (ENTEZARMAHDI 
et al., 2014; MONTEIRO et al., 2015). A hanseníase não se distribui de forma homogênea 
nos territórios (ALENCAR et al., 2012; ALENCAR et al., 2012a). Ressalta-se a importância 
para a identificação e detalhamento de áreas de maior vulnerabilidade para estabelecer 
medidas de controle mais efetivas. 

Com isso, vê-se a real necessidade de caracterizar essa área com coeficientes altamente 
expressivos. Quando comparada com outros municípios do estado do Ceará, essa cidade 
se expressa com índices de detecção muito altos, acima da média nacional (CEARÁ, 
2014). Nesse contexto, o presente estudo justifica-se pela, até então, pouca exploração 
de estudos epidemiológicos que incorporam a utilização do espaço como categoria de 
análise e, principalmente, tendo como área do estudo o município de Fortaleza. Justifica-
se, também, pelas lacunas em relação aos aspectos epidemiológicos e operacionais da 
hanseníase. Esse estudo pôde identificar áreas de maior risco de transmissão ativa e 
diagnóstico tardio da doença, verificando a presença de agregados significativos para 
estabelecer o controle de forma mais efetiva.

Introdução

Em 2013, o estado do Ceará notificou 2.071 casos novos de hanseníase, com 
coeficiente de detecção geral de 29,5 casos por 100 mil habitantes. Apesar da 
aparente redução desse indicador desde o ano de 2001, ainda é considerado muito 
alto segundo os parâmetros da OMS (CEARÁ, 2014; WHO, 2014). Nesse mesmo ano, 
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foram notificados 132 casos novos de hanseníase em crianças menores de 15 anos de 
idade representando 6,37% do total de casos novos. A propensão geral da detecção 
da hanseníase para essa faixa etária é estável, porém também considerado muito alto 
segundo os parâmetros da OMS. A representação do percentual de casos avaliados 
quanto ao grau de incapacidade física durante o diagnóstico também é relevante e no 
estado, em todos os anos, foram mais de 80% avaliados. Pode-se destacar a propensão 
do coeficiente de detecção de grau dois de incapacidade física (por 100 mil hab.), onde 
percebe-se que desde 2007 há uma tendência de redução deste indicador, no entanto 
ainda existe diagnóstico tardio no estado do Ceará (CEARÁ, 2014).  

Objetivos

Caracterizar os padrões epidemiológicos e clínico-operacionais da hanseníase, bem como 
a distribuição espaço-temporal dos seus principais indicadores, no município de Fortaleza, 
capital do Ceará – 2001 a 2012. Específicos: 1) descrever os padrões epidemiológicos e 
clínico-operacionais da hanseníase; 2) descrever a magnitude da prevalência oculta da 
hanseníase em Fortaleza, no período de 2008 a 2012; 3) caracterizar a tendência temporal 
dos indicadores epidemiológicos e clínico operacionais da hanseníase nos bairros de 
Fortaleza; 4) identificar conglomerados espaciais de alto risco para hanseníase por bairro.

Metodologia

O processamento e a análise de dados se deram em quatro etapas que se constituíram 
em subestudos com métodos diferentes de acordo com os objetivos estabelecidos. 1) 
Tratou-se de um estudo descritivo onde realizou-se a caracterização sociodemográfica 
da população de estudo segundo sexo, idade, escolaridade e raça. 2) Nessa etapa foi 
realizado um estudo observacional descritivo de caráter prospectivo. Foi calculada a 
estimativa de prevalência oculta através da metodologia proposta pelas Organizações 
Mundial e Pan Americana de Saúde (OPAS, 1998). Esse método leva em consideração 
o percentual de incapacitados entre os doentes que são avaliados, aplicados ao total 
de casos novos. Para isso, leva-se em conta o período de incubação da doença, então o 
cálculo é feito com os cinco anos anteriores ao que se pretende calcular. Portanto, para 
a estimativa de 2013, utilizou-se o período de 2008 a 2012. 3) Foi realizada uma análise 
de tendência temporal. Foram analisados os principais indicadores da hanseníase, além 
dos indicadores de monitoramento e avaliação para todos os anos do estudo, de acordo 
com a Estratégia Global Aprimorada para Redução Adicional da Carga da Hanseníase 
(2011-2015), preconizada pela OMS. 4) Análise espacial com cortes temporais. Nessa 
fase, foi realizada uma análise da distribuição espacial dos indicadores epidemiológicos 
e operacionais da doença em relação ao tempo por meio de técnicas geoestatísticas. 

O período total de análise (2001 a 2012) foi segmentado em três grupos de quatro anos: 
1º) 2001 a 2004; 2º) 2005 a 2008; 3º) 2009 a 2012. A análise foi feita por meio de mapas 
temáticos que tiveram como unidade de análise os 114 bairros de Fortaleza, a fim de 
buscar diferenças dentro do município, identificando possíveis áreas de maior risco para 
transmissão e diagnóstico tardio da doença. Aplicou-se a estratégia de dados de análise 
de áreas em polígonos. Primeiramente, foram confeccionados mapas descritivos do 
município com os indicadores brutos por bairro de residência e por SER (Secretaria 
Executiva Regional) de Fortaleza, que são seis, com características sociodemográficas 
distintas entre si. Para essa análise foram utilizados todos os indicadores já listados 
nas análises anteriores. Em seguida, utilizando apenas os indicadores que podem ser 
relativizados pela população (coeficiente de detecção geral, detecção em menores 
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de 15 anos de idade e detecção de grau dois de incapacidade) foram re-estimados por 
meio do método Bayesiano Empírico Local a partir da suposição de que taxas de áreas 
vizinhas são autocorrelacionadas. Foi utilizada a ferramenta “Bayes Empírico Local”, 
disponível no programa Terraview. Foi, também, utilizado o programa SatScan para 
realizar a identificação de possíveis agregados (clusters), tendo como base o número 
de casos novos diagnosticados durante o período de estudo, por bairro de residência e 
estimativas oficiais do IBGE para população para o mesmo período do estudo. 

Resultados

Resultados encontrados: 1) Obteve-se no período do estudo 9.658 casos novos de 
hanseníase no município de Fortaleza, Ceará. Desses, 677 (7,0%) foram menores de 15 
anos de idade. A prevalência entre os sexos foi equivalente. Houve maior prevalência 
para a faixa etária de 40 a 49 anos. Para a população menor de 15 anos de idade a média 
foi de 10,81 anos. 2) Houve, nos últimos anos, um aumento no percentual de casos novos 
que tiveram algum grau de incapacidade física por hanseníase em Fortaleza. Ela foi de 
27,64% em 2008 a 30,54% em 2012. O coeficiente de prevalência da hanseníase em 
Fortaleza para o ano de 2013 foi de 3,60 casos registrados por 10.000 habitantes. Isso quer 
dizer que foi deixado de diagnosticar 19,77 casos de hanseníase a cada 10.000 registrados 
em Fortaleza nos últimos cinco anos. Com isso, a prevalência real estimada foi de 23,37 
casos por 10.000 habitantes. 3) No período do estudo o coeficiente de detecção geral 
apresentou tendência decrescente significativa (APC=-4,0; IC95%=-5,6;-2,3). O coeficiente 
de detecção em menores de 15 anos apresentou tendência decrescente não significativa 
(APC=-1,4; IC95%=-5,4;2,8). O coeficiente de grau dois de incapacidade física apresentou 
tendência decrescente não significativa (APC=-0,8; IC95%=-4,5;3,1). A proporção de 
casos multibacilares apresentou tendência decrescente significativa de 2001-2005 
(APC=-2,8; 95% IC=-4,5 a-1,0) e tendência crescente significativa de 2005-2012 (APC=-
1,4; IC95%=0,6;2,3). A proporção de casos com a forma clínica indeterminada mostrou 
tendência crescente significativa (APC=3,6; IC95%=0,3;7,0), e a forma virchowiana, 
tendência decrescente não significativa de 2001-2004 (APC=-8,0; IC95%=-18,0;3,3) 
e tendência crescente significativa de 2004-2012 (APC=60; IC95%=3,4;8,6). 4) Para o 
coeficiente de detecção geral foram identificados quatro agregados espaciais, sendo 
o maior com 22 bairros (r=5,44 km; RR=2,54; p<0,001), localizado em quase totalidade 
da Secretaria Executiva Regional cinco, a oeste do município. O segundo (r=0 km; 
RR=10,21; p<0,001), o terceiro (r=0 km; RR=2,97; p<0,001) e o quarto (r=0 km, RR=3,88; 
p<0,001) agregados foram compostos por apenas um bairro cada e localizados na 
SER seis, a leste do município. Na análise do coeficiente de detecção em menores de 
15 anos foi identificado apenas um agregado (r=1,48 km; RR=6,99; p<0,001) localizado 
exclusivamente na SER cinco, constituído por três bairros. Para o coeficiente de grau 
dois de incapacidade física foram encontrados quatro principais agregados. O primeiro 
está localizado na SER cinco (r=2,48 km; RR=3,06; p<0,001) e, também, nas SER três e 
quatro, ambas a sudoeste de Fortaleza. Os demais agregados foram constituídos de 
um bairro cada um, sendo o segundo (r=0 km, RR=19,70; p<0,001) e o terceiro (r=0 
km, RR=4,32; p<0,05) localizados na SER seis. O último agregado (r=0 km; RR=12,30; 
p<0,05) foi identificado na SER quatro. 

Conclusão

Apesar de a hanseníase estar com tendência à redução na sua detecção geral, ela 
ainda é um problema de saúde pública importante em Fortaleza, pois se apresentou 
hiperendêmica em muitos bairros do município. 1) A doença ainda merece esforços 
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adicionais por parte dos serviços de saúde para controlar sua expansão. 2) A transmissão 
ativa se indica pelos altos coeficientes de detecção em crianças na faixa etária inferior 
aos quinze anos. Agrava-se essa situação quando a tendência desse indicador não 
acompanhou a redução da expansão da endemia na população geral. 3) O coeficiente 
de grau dois de incapacidade física não revelou valores tão expressivos. No entanto, o 
diagnóstico tardio está presente na população atingida pela hanseníase em Fortaleza, 
corroborando com os casos de prevalência oculta. 4) A análise de tendência através do 
método Joinpoint foi útil para mostrar a alteração na tendência dos indicadores. Ela 
ratificou a tendência decrescente da detecção geral de forma significativa e mostrou 
que apesar de suas alterações ao longo dos anos não houve mudanças significativas na 
trajetória. 5) A análise de tendência foi crucial para identificação da mudança do padrão 
de ocorrência dos casos MB, permitindo identificar seu crescimento significativos nos 
últimos anos, assim como os casos virchowianos, que favorecem a disseminação do 
bacilo e a expansão da endemia em Fortaleza. 6) Identificou-se que a hanseníase não se 
distribui de forma homogênea no município de Fortaleza. Os métodos de estatística de 
análise permitiram quantificar e identificar agregados de alto risco localizados nas SER 
três e cinco, que estão a oeste da cidade. Ambas foram as áreas de maior gravidade para 
os três indicadores utilizados nas técnicas de análise espacial. 7) Os elevados resultados 
para os coeficientes de detecção geral e em menores de 15 anos de idade não permitem 
traçar perspectivas animadoras no combate à hanseníase em Fortaleza, já que crianças 
continuam a adoecer.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A identificação, diagnóstico e intervenção precoce de deficiências auditivas, do primeiro 
ao sexto mês de vida, são cruciais para garantir a saúde da função auditiva e reduzir efeitos 
adversos no desenvolvimento da linguagem em crianças, garantindo a sua adequada 
inclusão social. Políticas de saúde auditiva ao redor do mundo definem a necessidade 
de programas de triagem auditiva neonatal universal (TANU), diagnóstico funcional e 
reabilitação. No Brasil, há mais de 15 anos tem sido ressaltada a importância da identificação 
precoce de perda auditiva. Por meio da Lei Federal nº 12.303 (BRASIL, 2010), foi disposta 
a obrigatoriedade de realização, em todos os hospitais e maternidades, do exame de 
Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA – “teste da orelhinha”). O comitê multiprofissional de 
saúde auditiva (LEWIS et al., 2010) e o Ministério de Saúde do Brasil (BRASIL, 2012) emitiram 
recomendações no que se refere à identificação, diagnóstico e à intervenção precoce de 
deficiência auditiva em neonatos e lactentes, sugerindo, entre outros procedimentos, os 
exames de EOA e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). Crianças 
com alto índice de risco de deficiência auditiva possuem maior incidência de perdas 
retrococleares, nas quais o PEATE é preferencialmente aplicado, pois a EOA é restrita para 
avaliar a audição coclear. 

Entretanto, quando os testes comportamentais ou o PEATE apresentam resultados pouco 
confiáveis, tem-se aplicado a técnica da Resposta Auditiva em Regime Permanente 
(ASSR), a qual tem conseguido resultados promissores no diagnóstico de perdas 
retrococleares. Assim, a ASSR tem sido recomendada para complementar a bateria 
de testes audiológicos, estando presente nos equipamentos audiológicos de última 
geração. Na triagem auditiva, a ASSR encontra-se em fase de pesquisa, apresentando 
índices de especificidade e sensibilidade em torno de 95%, sendo que ainda não há 
protocolos padronizados. Vantagens da ASSR, como a avaliação de perdas auditivas 
em frequências específicas, especialmente em graus severo e profundo (limitação do 
PEATE), e pessoas com aparelhos auditivos, fazem desta uma importante ferramenta 
de diagnóstico que deve ser investigada cientificamente, desenvolvida e aplicada 
no Brasil, visando incorporar tecnologia mais eficiente para o diagnóstico de perda 
auditiva. Além disso, a ASSR é uma técnica objetiva que não depende da resposta 
do paciente e não requer alta especialização do examinador. No Brasil são poucas 
as pesquisa relacionadas com a utilização da ASSR em diagnóstico ou triagem. 
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Adicionalmente, existem poucas iniciativas de desenvolvimento tecnológico no Brasil 
envolvendo técnicas de identificação e diagnóstico de perda auditiva. Nesse sentido, 
este estudo desenvolveu um sistema que permite identificar a ASSR com mais de uma 
derivação de eletroencefalograma (EEG), usualmente utiliza-se apenas uma derivação, 
visando melhorar a detecção e reduzir o tempo de exame.

Introdução

A análise da ASSR é uma técnica de diagnóstico, recentemente, introduzida na prática 
clínica para apoiar na avaliação da audição retrococlear sendo aplicada, principalmente, em 
recém-nascidos ou indivíduos não cooperativos. A ASSR é uma resposta eletrofisiológica 
gerada no sistema auditivo após a aplicação de tons modulados e é registrada por EEG. 
Sua importância deve-se a vantagens como: avaliação da audição com especificidade em 
frequência; identificação simultânea de várias frequências (MASSR – Múltiplas ASSR); uso 
de técnicas de detecção objetiva na identificação de respostas (reduz a necessidade de 
profissionais especializados); avaliação de perdas auditivas de graus severos e profundos 
e em pacientes com aparelhos auditivos; estimação de limiares em frequências baixas 
(em torno de 500 Hz) que podem ser subestimados por meio do PEATE. Dentre os fatores 
que limitam a aplicação extensiva do teste ASSR, descritos na literatura, estão: falta de 
consenso na estimação de limiares auditivos, o que dificulta a padronização do exame; 
escassez de resultados do teste em diversos grupos de recém-nascidos, e para diferentes 
tipos de perda auditiva; longos períodos de exame que dificultam sua aplicação em recém-
nascidos, podendo ser necessária sedação. Neste contexto, faz-se necessário aprimorar 
a identificação das ASSR, aumentando a sensibilidade e a especificidade na estimação 
dos limiares de audição, reduzindo a variabilidade dos resultados e diminuindo o tempo 
do exame. Melhoras na identificação das ASSR foram relatas modificando-se o estímulo 
auditivo bem como a técnica de detecção. Neste estudo foi aplicada estimulação por tom 
modulado com envelope exponencial de ordem dois (AM2), com detecção pela análise de 
múltiplas derivações de EEG.

Objetivos

O objetivo geral foi desenvolver inovação técnica-científica para identificação de perdas 
auditivas em recém-nascidos e indivíduos não cooperativos. Assim, definiram-se os 
objetivos específicos: desenvolver um protótipo de equipamento portátil de ASSR com 
estimulação múltipla binaural, aquisição de múltiplas derivações de EEG e técnicas uni e 
multivariadas de detecção objetiva de respostas cerebrais; investigar o desempenho do 
tom AM2, múltiplas derivações de EEG e a técnica da magnitude quadrática da coerência 
multivariada (MMSC) na identificação das MASSR e na redução do tempo de exame.

Metodologia

O sistema de ASSR foi projetado com arquitetura modular: 1) Estimulador auditivo 
múltiplo binaural de tons com forma de onda arbitrária; 2) Sistema de aquisição EEG de 
oito derivações; 3) Interface gráfica com o usuário para: configuração do protocolo do 
exame, apresentação dos sinais de EEG tempo/frequência, apresentação do resultado 
da detecção objetiva das MASSR e armazenamento dos dados do exame. O estimulador 
auditivo, o sistema de aquisição e a detecção ASSR foram avaliados por meio de 
sinais de referência. No estudo das ASSR por tons modulados e múltiplas derivações 
de EEG participaram 23 indivíduos (dez mulheres) entre 18 e 30 anos, sem histórico 
de patologias auditivas. Limiares de audiometria tonal inferiores a 20 dBNA foram 
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verificados em parceria com o departamento de fonoaudiologia da UFRJ. O estudo foi 
aprovado por comitê de ética e os participantes assinaram o termo de consentimento. 
Os tons avaliados foram de amplitude modulada por senóide (AM) e por envelope 
exponencial de ordem dois (AM2). As frequências das portadoras estiveram entre 0,5 
e 4kHz (separadas por uma oitava), moduladas entre 77 e 106Hz. Os estímulos foram 
calibrados para fones de inserção 3A nas intensidades de 60, 45 e 30dBSPL por meio de 
orelha 4.153 e analisador de frequências 2.250 da Brüel&Kjaer. 

Os sinais de EEG foram registrados em oito derivações (Fz, F3, F4, Cz, C3, C4, Pz e P3) com 
referência biauricular e terra em Fpz, com amostragem a 2kHz, filtrados digitalmente 
entre 65 e 125Hz e com notch de 60 e 120Hz. O limiar para rejeição de artefatos foi de 
±15uV. O tempo de aquisição foi de oito minutos por intensidade de estimulação. A cada 
5s (segmento) é calculada a Transformada Discreta de Fourier para obter as estimativas da 
Magnitude Quadrática da Coerência simples (MSC – uma derivação) e multivariada (MMSC 
– várias derivações). A identificação de resposta foi realizada considerando que para a 
hipótese nula Ho (resposta ausente) a MSC e MMSC seguem uma distribuição F, com graus 
de liberdade que dependem do número de segmentos. Utilizou-se o nível de significância 
de 5%. Para a avaliação do desempenho na detecção da ASSR, primeiro compararam-se 
as amplitudes das respostas, a taxa de detecção, a taxa de falsas detecções e o tempo de 
detecção para os tons AM2 e AM, utilizando-se uma derivação (MSC). Posteriormente, 
utilizaram-se várias derivações e a técnica de detecção MMSC, identificando as derivações 
de melhor desempenho. Finalmente, as técnicas uni e multivariadas foram comparadas. A 
comparação estatística das amplitudes da ASSR e dos tempos de detecção, entre os tons 
AM2 e AM, foi realizada aplicando-se o teste de Wilcoxon pareado e o teste t para amostras 
pareadas (teste de normalidade positivo), respectivamente. As derivações com maior 
resposta foram inferidas pelo teste de Friedman e a comparação múltipla com correção de 
Tukey-Kramer. Em todos os casos utilizou-se nível de significância de 5%.

Resultados

O sistema de potencial evocado em regime permanente apresentou as seguintes 
características funcionais: estimulador auditivo para geração de tons puros, modulados 
em amplitude ou frequência, modulados por envelope exponencial e tons de forma de 
onda arbitrária (aplicações futuras); capacidade de tons binaurais compostos de até quatro 
portadoras simultâneas para cada orelha (entre 20Hz e 16kHz), cada uma podendo ser 
modulada em diferentes frequências (entre 20 e 120Hz); sistema de aquisição de oito 
canais de EEG com resolução de 11nV e frequência de amostragem máxima de 16kHz; 
medição de impedância eletrodo-pele; entradas digitais para o sincronismo estimulação/
aquisição; intensidade de zero até 96dBSPL (incrementos de 0,5dBSPL); filtragem digital 
passa-faixa e notch; processamento e detecção automática de resposta pelas técnicas 
de MSC e MMSC. Na avaliação do sistema, os resultados foram consistentes com a 
especificação do projeto, confirmando seu funcionamento adequado. Na comparação 
dos tons AM2 e AM pela técnica da MSC (derivação simples), o estímulo analisado AM2 
incrementou significativamente as amplitudes das respostas eletrofisiológicas MASSR 
em relação ao estímulo tradicional AM, e particularmente nas intensidades de 60dBSPL 
(17%) e 45dBSPL (19%). As respostas foram significativamente maiores nas derivações 
Cz e Fz, o que é compatível com locais de registro utilizados na prática clínica. O 
estímulo AM2 obteve taxas de detecção (TD) maiores em 30dBSPL e especialmente 
na frequência de estimulação de 500Hz (13% de incremento) onde tem sido relatada 
dificuldade na detecção das respostas. A TD em 45 e 60dBSPL foi de aproximadamente 
98%, sem diferença entre os dois tons, mostrando pouca influência do aumento das 
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amplitudes ASSR sobre a TD nestas intensidades. A TD, ao longo do tempo com AM2, foi 
superior à obtida por AM em 30 e 45dBSPL. A Taxa de Falsas Detecções (TFD) manteve-
se em torno de 5%, garantindo o nível de significância do teste, com uma tendência de 
acréscimo em 60dBSPL. Na utilização de múltiplas derivações, a MMSC com o tom AM2 
teve uma melhor detecção em 30dBSPL, com os conjuntos de eletrodos Cz/Fz (85,9%), 
em relação ao obtido com o da MSC de Cz (74,5%) (melhor derivação). A TFD monitorada 
no decorrer da coleta, manteve-se em torno de 5%, exceto para Cz/Fz onde incrementou-
se em 2%. Em 45dBSPL e 60dBSPL, os tempos médios mínimos de detecção foram de 3,1 
min. e 2,5 min., respectivamente, com TD de 98%.

Conclusão

O Sistema de ASSR desenvolvido mostrou-se versátil para sua aplicação com protocolos 
de avaliação auditiva já existente, bem como considerando novos paradigmas, como por 
exemplo a avaliação cognitiva, o que permitirá aplicações clínicas e investigação científica, 
com inovação tecnológica nacional, especialmente na triagem de neonatos e indivíduos 
não cooperativos. Os achados confirmaram que o tom AM2 evoca maiores amplitudes 
das múltiplas respostas auditivas em regime permanente (MASSR) e consegue maior taxa 
de detecção do que o tom tradicional AM, particularmente em intensidades baixas (em 
torno de 30dBSPL). Verificou-se que na derivação Cz se registra as maiores MASSR e que as 
amplitudes de resposta registradas com referência biauricular foram similares às relatadas 
com referência no pescoço. A utilização dos conjuntos de derivações Cz/Fz e Cz/P3 com 
AM2 teve melhor desempenho na detecção do que considerando apenas uma derivação 
(Cz). Em protocolos de triagem auditiva, tem sido sugerido o uso de intensidades em torno 
de 50dBSPL, no presente estudo para 45dBSPL obteve-se uma taxa de detecção de 98% 
(com taxa de falsas detecções em torno do 5%) e tempo de detecção de aproximadamente 
três minutos. Assim, a inclusão desta metodologia em estudos de triagem auditiva e a 
sua futura aplicação clínica permitiria a identificação de perdas auditivas retrococleares 
em tempos similares aos da Emissão Otoacústica. Acredita-se que o acréscimo de dois 
eletrodos não influenciaria na praticidade do exame. Finalmente, acredita-se que o 
protótipo tem potencial para a sua utilização no SUS, para tanto é necessário a transferência 
desta tecnologia à sociedade, o que implica na transformação em produto (equipamento 
médico-hospitalar) em parceria com empresa.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Esta pesquisa se faz imprescindível em função da necessidade de se conhecer o diabetes, 
que é a quarta principal causa básica de morte no Brasil e a principal causa de cegueira 
adquirida. Os pacientes diabéticos têm chance duas vezes maior de desenvolver doença 
coronariana e de sofrer derrames cerebrais, quando comparados aos não diabéticos. O 
risco é 17 vezes maior de desenvolver doença renal, sendo os diabetes responsáveis por 
mais de 30% dos casos de insuficiência renal em programas de diálise. A chance de sofrer 
amputações nos membros inferiores é 40 vezes maior entre os diabéticos (PECORARO; 
REIBER; BURGESS, 1990; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). Dados do Distrito 
Federal, Brasil, o Projeto Salvando o Pé Diabético, indicam redução de mais de 70% do 
número de amputações em hospital de referência; as oficinas de capacitação viabilizaram 
a implantação de ambulatórios de pé diabético em vários estados brasileiros (PEDROSA; 
VILAR; BOULTON, 2014). No Amazonas, a doença atinge mais de 105 mil pessoas o que 
corresponde a 4,6% da população adulta local, sendo que as mulheres apresentaram 
5,4%, o que corresponde a 63 mil, expressando a maior proporção da doença do que 
os homens com 3,8%, correspondendo a 42 mil habitantes. Em todo o Brasil, nove 
milhões de brasileiros correspondem a 6,2% da população adulta (ANS, 2014). As plantas 
medicinais têm um importante papel na saúde mundial. Apesar dos grandes avanços 
observados na medicina moderna, nas últimas décadas, elas continuam sendo utilizadas, 
e estima-se que cerca de 30% de todas as drogas avaliadas como agentes terapêuticos 
são derivados de produtos naturais (SOUSA, et al., 2008). Zingiber zerumbet pertence à 
família (Zingiberaceae) é um gengibre selvagem que cresce amplamente no Sudeste 
Asiático. Os rizomas têm sido utilizados como um agente anti-inflamatório, analgésico, 
antibacteriano, vasodilatador e anticancerígeno na medicina tradicional (FARNSWORTH; 
BUNYAPRAPHATSARA, 1992). As bases científicas do uso na medicina tradicional asiática, 
aliados ao conhecimento ao desenvolvimento científico e tecnológico do produto 
desenvolvido por nosso grupo de pesquisa LTQPN/COTI/INPA, a partir da planta (Z. 
Zerumbet), catalogada na Farmacopeia Internacional, será de grande relevância aos 
estudos científicos experimentais terapêuticos, na prevenção e tratamentos de várias 
enfermidades, inclusive o Pé Diabético. Neste sentido justifica-se o projeto de pesquisa 
que ora apresentamos, o qual propõe uma proposta inovadora de baixo custo e abre 
uma nova fronteira em busca de novo procedimento curativo alternativos, visando 
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos portadores de diabetes.
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Introdução

Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico de etiologia múltipla, caracterizado por 
hiperglicemia crônica decorrente do comprometimento na produção e/ou utilização de 
insulina. A doença pode ser classificada em dois grandes subgrupos: DM tipo 1, de natureza 
autoimune ou idiopática ou DM tipo 2, que se caracteriza por defeito na secreção e ação 
da insulina. Um grave problema de saúde em portadores de DM são as ulcerações nos pés 
(CISNEROS, 2010). A diabetes é uma epidemia global com graves consequências, sociais e 
humanas representando um grande peso nos serviços de saúde e nas economias em todo 
o mundo. A família Zingiberaceae, a qual pertence a espécie em estudo, é caracterizada pela 
sua significativa economia, uma vez utilizada nos países asiáticos como ápice na medicina 
tradicional. A espécie Zingiber zerumbet smith é uma erva perene, amplamente distribuídas 
em muitas áreas tropicais. No Amazonas, a planta é conhecida como gengibre amargo, 
utilizada apenas como ornamental, sem fins medicinais. Os rizomas de Z. zerumbet contém 
o princípio bioativo zerumbona que tem sido intensamente estudado e exibe uma ampla 
gama de atividades farmacológicas tais como: anti-inflamatórios, antinociceptiva, antiúlcera, 
antioxidantes, anticancerígenos, antibacteriana, anti-hiperglicêmicos, antialérgicos, atividades 
antiplaquetários, anticancerigeno, antipirético, propriedades analgésicas, atividades quimio-
preventivo (PINHEIRO, 2005).

Objetivos

Objetivo geral: avaliar o potencial terapêutico do gengibre amargo no processo inflamatório 
em úlceras diabéticas de membros inferiores. 

Objetivos específicos: avaliar o processo inflamatório e a resposta da cicatrização em úlceras 
de pé diabético durante o tratamento com formulação de gel de gengibre amargo e alginato 
de cálcio; associar as alterações laboratoriais (hematológicos e bioquímicos) no tratamento 
clínico, em decorrência do comprometimento dos participantes com o uso de gel do óleo 
essencial do gengibre amargo e alginato de cálcio no estudo.

Metodologia

O projeto foi analisado pelo CEP/INPA e foi aprovado através do termo circunstanciado, 
parecer aprovado nº 708.620. Na primeira fase fez-se a seleção e entrevista dos participantes, 
submetidos ao teste dermatológico cutâneo, os aprovados após apresentado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e assinados. Foram selecionados 27 participantes e 
o local da pesquisa foi a Unidade Básica de Saúde (UBS) José Amazonas Palhano, localizado 
na zona leste de Manaus-AM. Para realização dos ensaios experimentais foram realizadas 
consultas médicas e de enfermagem nos pacientes e a cada sete e 14/dias e posteriormente 
foram avaliados clinicamente quanto à evolução das lesões durante o tratamento 
e a solicitação dos exames laboratoriais curativos foi de acordo com o protocolo de 
Procedimentos Técnicos de Enfermagem. O produto tecnológico do gengibre amargo em 
formulação a base de gel utilizado no curativo dos pacientes foi obtido pelo Laboratório 
Temático de Química e Farmacologia de Produtos Naturais – LTQFPN/INPA-Manaus/AM. 
Na segunda fase foram formados quatro grupos com nove pacientes cada, no total de 
36, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão e a classificação de Wagner. Para o 
estudo clínico experimental quatro grupos de pacientes programados, com um total de 
25 dos 40 (quarenta) de ambos os sexos, faixa etária de >18 até >70 anos, adultos e idosos, 
todos diabéticos independentemente do tipo 1 ou 2; e do protocolo de classificação da 
ferida e que já tenham sido aprovados no teste cutâneo de sensibilidade ao gel do óleo 
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essencial do gengibre amargo. No processo curativo dos grupos um e dois os pacientes 
foram tratados por aplicação tópica com o gel do óleo essencial de gengibre amargo nas 
concentrações de 0,5 e 1% g/g. No tratamento dos pacientes do grupo três foi utilizado 
o hidrogel de alginato de cálcio e o grupo quatro os pacientes foram tratados com o gel 
de carboximetilcelulose 0,5 e 1,0%. Em todo procedimento do processo curativo com os 
grupos de pacientes foram realizadas trocas de curativos a cada 48h, em um período de 
90 dias. Sendo realizados periodicamente testes bioquímicos e análises histopatológicas, 
verificando a eficácia do tratamento alternativo em comparação ao grupo controle.

Resultados

As análises dos parâmetros bioquímicos e hematológico, pressão arterial e pulso dos 
pacientes com úlcera de diabéticos durante o período de tratamento com o gel do gengibre 
amargo (0,5 e 1%), alginato de cálcio (comercial) e carboximetilcelulose (comercial) não 
apresentaram efeitos toxicológicos. Os ensaios clínicos experimentais no presente projeto 
revelaram que o tratamento alternativo com o gel de gengibre amargo nas concentrações 
de 0,5 e 1% em grupos de pacientes com úlceras de diabético, quando tratados com o gel 
mostrou-se um efetivo no processo de cicatrização. Os grupos de pacientes G-1 e G-2 quando 
tratados com o gengibre amargo na concentração de 0,5 e 1% por um período de 63,33 e 
52,44 dias, obteve-se os percentuais de 92,5 e 95,0% no processo de cicatrização das úlceras, 
mostrando-se efetivo na inibição do processo inflamatório, revitalização e remodelação 
dos tecidos e consequentemente a cicatrização dos ferimentos nos pacientes tratados nos 
grupos de pesquisa, indicando que o produto gel obtido do gengibre de amargo (Zingiber 
zerumbet) possui potente atividade anti-inflamatória e cicatrizante, apresentando-se como 
uma nova alternativa no tratamento da doença. No tratamento curativo dos pacientes do 
G-3 padrão (convencional) com o alginato de cálcio, o período do tratamento curativo foi 
67,88 dias e o percentual de cicatrização das lesões dos pacientes foi de 40%. Foi observado 
que o tratamento com o gel do gengibre amargo, o consumo de curativos é de 77,10%. 
Quando comparado com o alginato de cálcio, o consumo de curativos foi de 93,9%, 
gerando um custo elevado. Os resultados mostraram efeitos terapêuticos na cicatrização 
das úlceras, além da redução o tempo de resolução curativa das lesões, sugerindo-se como 
uma nova alternativa com baixo custo tecnológico no tratamento terapêutico de pacientes 
portadores de úlceras diabéticas em Pé Diabético.

Conclusão

Os resultados mostraram que o gel do gengibre amargo possui potencial terapêutico no 
tratamento de úlceras de diabéticos (pé diabéticos) em dose dependente, independente 
do gênero e idade, acometidos de lesões em membros inferiores, como proposto neste 
estudo. Os estudos clínicos dos pacientes tratados com o gel do gengibre amargo 
mostraram-se eficazes na inibição do processo inflamatório e na cicatrização. Os exames 
toxicológicos clínicos dos pacientes quando tratados com o gengibre amargo e alginato 
de cálcio comerciais, utilizados durante o tratamento curativo de úlceras de diabéticos, 
não foram observados efeitos ou parâmetros tóxicos capazes de comprometer o 
metabolismo, quanto às funções renais, hepáticas e cardíacas. Desta forma, conclui-
se que o tratamento terapêutico com os extratos do gengibre amargo apresenta-se 
como uma nova alternativa sustentável na terapia de diabéticos, pois, além de reduzir 
o tempo de cicatrização dos pacientes, observou-se também, a redução de materiais 
de procedimentos curativo, durante o período de tratamento, tornando-se mais um 
tratamento viável de baixo custo que poderá ser inserido na rede SUS no tratamento 
de diabéticos e outras enfermidades.



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2015

85

 Referências

AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). Hipertensão, problemas na coluna e 
colesterol alto estão entre as mais prevalentes no país, segundo pesquisa inédita 
realizada pelo Ministério da Saúde e IBGE. Disponível em: <http://portalsaude.saude.
gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/15989743-mil-habitantesSO-do-am-
tem-pelo-menos-uma-doenca-cronica>. Acesso em: jan. 2015.  

CISNEROS, L. L. Avaliação de um programa para prevenção de úlceras neuropáticas em 
portadores de diabetes. Revista Brasileira de Fisioterapia, São Carlos, v. 14, n. 1, p. 31-
37, 2010.

FARNSWORTH, N. R.; BUNYAPRAPHATSARA, N. Thai medicinal plants: recommended for 
primary health care system. Bangkok: Prachachon, 1992.

PECORARO, R. E; REIBER, G. E. BURGESS, E. M. Pathways to diabetic limb amputation: basis 
for prevention. Diabetes Care, Alexandria, v. 13, n. 5, p. 513–521, 1990.

PEDROSA, H. C.; VILAR, L.; BOULTON, A. J. M. Neuropatias e pé diabético. São Paulo: AC 
Farmacêutica, 2014. 302 p.

PINHEIRO, C. C. S. Processo de obtenção de Zerumbona isolada dos óleos essenciais 
das raízes de Zingiber zerumbet L. Smith (Zingiberaceae). Dissertação de Mestrado – 
UEA, 108p. Manaus-AM, 2005.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). Proposta básica para a assistência ao 
diabético no município, 2009. Disponível em: http://www.diabetes.org.br/politicas/ 
propmun.php. Acesso em: set. 2014.

SOUSA, F. C. F. et al. Plantas medicinais e seus constituintes bioativos: uma revisão da 
bioatividade e potenciais benefícios nos distúrbios da ansiedade em modelos animais. 
Revista Brasileira de Farmacognosia, João Pessoa, v. 18, n. 4, p. 642-654, 2008.



Ministério da Saúde

86

Padronização da metodologia de Dot-
Blot para o diagnóstico rápido da 
paracoccidioidomicose 

Autora: Camila Mika Kamikawa

Orientadora: Adriana Pardini Vicentini

Instituição: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Contato: camilamika@yahoo.com.br

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A paracoccidioidomicose (PCM) é micose que pode ter seu diagnóstico clínico confundido 
com outros processos infecciosos causados por Leishmania spp e Mycobacterium 
tuberculosis, apresentar índices expressivos de letalidade, estimada entre 2 a 23% nos 
casos graves, podendo alcançar 30% quando associada a AIDS e ser considerada como 
a principal causa de mortalidade entre as micoses no país, apresentando média de 
111,5 óbitos/ano, segundo levantamento efetuado junto ao Sistema de Informações 
sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. Diante do exposto, pode-se afirmar que o 
diagnóstico precoce e acurado deste processo infeccioso assume grande importância, 
pois permite, entre outros fatores, a instituição de terapia anti-fúngica adequada, a 
diminuição do emprego desnecessário de drogas tóxicas; a redução do uso de terapia 
empírica, minimizando, assim, o surgimento de linhagens fúngicas multidrogas 
resistentes. Associa-se a esta afirmação, o fato que em relação ao imunodiagnóstico 
da PCM, a técnica utilizada há de aliar sensibilidade à especificidade, para que o valor 
preditivo seja máximo e reprodutível. Neste estudo, verificou-se que a metodologia de 
Dot-blot é uma ferramenta extremamente promissora não apenas como técnica de 
triagem sorológica por sua alta sensibilidade, mas também como teste de diagnóstico 
rápido, visto que permitiu a liberação de resultados verdadeiramente negativos em 
tempo inferior quando comparado ao ensaio de imunodifusão dupla em gel de agarose, 
ou seja, um (1) versus sete (7) dias, sendo, portanto, de grande valor diagnóstico, 
principalmente para o descarte da suspeita clínica para a micose em questão. 

Ainda, a metodologia de Dot-blot apresenta a perspectiva de ser repassada a outros 
laboratórios que fazem parte da rede pública, que não possuem equipamentos como 
fotômetros, lavadores de placas, entre outros, ou mesmo ser usada a campo, com 
excelente tempo de prateleira/validade, ou seja, viabilizando o envio de membranas 
sensibilizadas com antígeno para laboratórios com menos recursos, sem alterações 
no padrão de reatividade e apresentando valores confiáveis de sensibilidade, 
especificidade, valores preditivos, acurácia e um ótimo índice de concordância com 
a metodologia padrão ouro sorológica, além de conferir bons sinais de adaptação e 
uso na rotina diagnóstica pela Saúde Pública do Estado.
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Introdução 

A paracoccidioidomicose (PCM), micose de alta endemicidade no Brasil é causada por 
espécies fúngicas do gênero Paracoccidioides (P. brasiliensis e P. lutzii). O diagnóstico de 
certeza deriva da visualização de células fúngicas multibrotantes, por meio da realização 
de exame direto, isolamento e identificação do agente etiológico após a cultura, essa 
última considerada a metodologia padrão ouro. Entretanto, o isolamento e cultura não 
são processos fáceis e rápidos, necessitando muitas vezes da coleta seriada de amostras 
biológicas, fato este que contribui para o atraso na instauração de tratamento antifúngico 
adequado; soma-se também a estas observações, a baixa sensibilidade dos métodos 
micológicos. Assim, as técnicas sorológicas vêm sendo utilizadas como importantes 
ferramentas diagnósticas e prognósticas, otimizando o tempo utilizado para a obtenção 
de resultados. A técnica de imunodifusão dupla em gel de agarose (ID) apresenta inúmeras 
vantagens que permitem que ela seja amplamente utilizada para o diagnóstico da PCM: 
altos índices de especificidade, permitir a avaliação qualitativa e semiquantitativa de 
anticorpos espécies-específicos, possibilitar o acompanhamento da eficácia do tratamento 
terapêutico, fácil execução e a não necessidade de automação. Se por um lado, a ID é 
altamente específica, por outro sua sensibilidade deixa a desejar, daí o número expressivo 
de resultados falsos negativos que têm sido relatados. Associa-se a este ponto negativo, 
o fato da necessidade de aproximadamente 120 horas entre a aplicação da amostra e a 
liberação do resultado. A técnica de Dot-Blot (DB) tem sido utilizada com sucesso no 
diagnóstico de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas, como a toxoplasmose e a 
leishmaniose visceral, visando o oferecimento de uma resposta mais rápida. No diagnóstico 
da PCM, a metodologia mostrou-se promissora no acompanhamento de pacientes durante 
o tratamento antifúngico e em inquéritos soroepidemiológicos.

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi otimizar, padronizar e validar o ensaio de Dot-Blot visando 
o diagnóstico rápido da PCM, propondo que o mesmo seja uma ferramenta de triagem 
sorológica dos pacientes com suspeita clínica para a doença. Comparar os parâmetros 
intrínsecos entre as metodologias de DB e ID considerada a técnica “padrão ouro” 
sorológica; avaliar o tempo de prateleira das membranas dotadas e armazenadas a 
temperaturas de 4ºC, -20ºC e ambiente, nos períodos de 7, 15, 30, 45, 60 e 90 dias; propor 
novo algoritmo sorológico para o imunodiagnóstico da paracoccidiodomicose.

Metodologia

Foram avaliadas 443 amostras de soro de pacientes, assim distribuídos: 143 denominadas 
de grupo controle (23 amostras de soro foram de pacientes aparentemente sadios, 
77 amostras de soro de pacientes com PCM confirmada e 43 amostras de soros com 
outras doenças [tuberculose, aspergilose e histoplasmose]) e 300 amostras de soro 
de pacientes com suspeita clínica de paracoccidioidomicose, encaminhadas para o 
Laboratório de Imunodiagnóstico das Micoses, Centro de Imunologia, Instituto Adolfo 
Lutz.  Para a obtenção dos exoantígenos avaliados (filtrados de cultura obtidos a partir 
da amostra 113 e da cepa B-339 de P. brasiliensis), foi utilizada a metodologia proposta 
por Garcia et al. (1993) e modificado por Silva (2005). Sua concentração proteica foi 
determinada pelo método de Bradford (1976) através do equipamento NanoDrop® 
Spectrophotomer ND-1000 (Thermo Fisher Scientific, DE, USA). Pesquisa de 
anticorpos circulantes antipParacoccidioides brasiliensis foi realizada empregando-
se a reação de imunodifusão dupla em gel de agarose, proposta por Ouchterlony 
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(1949). A metodologia de Dot-Blot foi otimizada tomando-se como base os protocolos 
descritos por Hawkes; Niday e Gordon (1982) e Pappas (1988). A repetitividade e a 
reprodutibilidade foram realizadas por quatro (4) analistas distintos com as mesmas 
amostras, aplicando-as em duplicata, processadas no mesmo momento. 

O teste de estabilidade das membranas foi realizado em 11 amostras de soro de 
pacientes com a suspeita clínica de PCM, escolhidas aleatoriamente. Todas as amostras 
foram testadas da seguinte forma: membranas bloqueadas com PBS-L 5% e membranas 
não bloqueadas. Ambos os grupos foram armazenados, estocando-os à -20ºC, 8ºC e à 
temperatura ambiente nos períodos de sete (7), 15, 30, 45, 60 e 90 dias. Amostras que 
apresentaram resultados discordantes entre as técnicas de DB e ID foram avaliadas 
pela reação de Immunoblotting (IB). Foi executada conforme metodologia otimizada 
por Passos (2012) a partir dos protocolos estabelecidos por Towbin; Staehelin e Gordon 
(1979) e Vicentini (1997), usando equipamento Trans-Blot System (Bio-Rad Laboratories, 
Inc., Hercules, Califórnia, USA). A avaliação dos parâmetros intrínsecos de sensibilidade, 
especificidade, valores preditivos, prevalência, acurácia/eficiência, copositividade 
(sensibilidade relativa) e conegatividade (especificidade relativa) foram calculados 
segundo Ferreira e Ávila (2001) para a validação do ensaio sorológico. Enquanto o 
índice Kappa de Cohen foi avaliado de acordo com a tabela proposta por Landis e Koch 
(1977) para a análise de concordância entre os resultados obtidos. Finalizando, para a 
comparação das proporções utilizou-se o teste do Qui-quadrado, realizados por meio 
do programa Epinfo 6.0 (Center for Disease Control and Prevention – <http://www.cdc.
gov>), com valor de significância p≤0,05.

Resultados

A padronização da técnica de Dot-Blot apresentou melhores resultados quando se 
utilizou antígeno obtido de filtrado de cultura de P. brasiliensis do isolado B-339 para a 
sensibilização de membranas de nitrocelulose. As diluições de soro e conjugado foram 
de 1:40 e 1:2000, respectivamente, incubando ambos em solução PBS-L 3%. A análise dos 
resultados obtidos das 143 amostras de soro do grupo controle possibilitou o cálculo dos 
valores de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, prevalência 
e acurácia para ambas as técnicas isoladamente, sendo eles: 98,2%, 75,5%, 72,7%, 98,4%, 
40% e 84,6% para a ID e 95,9%, 90%, 91%, 95,4%, 51% e 93% para DB, respectivamente. 
Além do grupo controle, mais 300 amostras de soro de pacientes apenas com a suspeita 
clínica da doença foram utilizadas para avaliar o desempenho da técnica padronizada. 
A pesquisa de anticorpos circulantes antiP. brasiliensis empregando-se o ensaio de 
ID, revelou que 34% apresentaram reatividade e 66% ausência de reatividade para P. 
brasiliensis. Por outro lado, através da metodologia padronizada de Dot-blot observou-
se o reconhecimento de anticorpos séricos antiP. brasiliensis em 47,3% e ausência 
de reatividade em 52,7%. Comparando a capacidade discriminatória de ambas as 
metodologias, pode-se sugerir que o ensaio de DB apresenta uma tendência de elevar 
o padrão de reatividade, uma vez que reconheceu 40 (13,3%) soros a mais que a ID. 

Ao comparar os resultados dos dois testes, considerando a ID o teste padrão ouro, 
foram observados valores de copositividade (sensibilidade relativa) e conegatividade 
(especificidade relativa) de 68,3% e 96,8%, respectivamente, obtendo um índice 
de concordância entre elas de κ=0,66, classificada como boa. Das 300 amostras de 
soro utilizadas no estudo, dez (10) obtiveram resultados discordantes, sendo, desta 
forma, avaliadas pela técnica de IB. Destas, uma (1) amostra não pôde ser reavaliada 
por falta de material e uma (1) não confirmou o resultado observado na técnica 
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de ID, as oito (8) amostras de soro restantes apresentaram resultado concordante 
à DB. A análise da estabilidade das membranas de nitrocelulose dotadas com o 
antígeno de P. brasiliensis demonstrou que membranas armazenadas bloqueadas, 
independentemente da temperatura de armazenamento, não apresentaram padrão 
de reatividade como o observado em membranas armazenadas não bloqueadas. 
Melhores resultados e padrão de reatividade foram visualizados em membranas dotadas 
e armazenadas à temperatura ambiente, por até 90 dias. A repetitividade intermediária 
também apresentou resultados satisfatórios, já que apenas três amostras de soro, das 
11 escolhidas aleatoriamente para o estudo, obtiveram resultados diferentes entre os 
quatro analistas distintos que realizaram a técnica de Dot-blot. 

Conclusão

Devido sua alta sensibilidade, a metodologia de Dot-blot mostrou-se uma excelente 
ferramenta para o screening sorológico das amostras de soro de pacientes com suspeita 
clínica de paracoccidioidomicose e/ou com paracoccidioidomicose confirmada. O ensaio 
de Dot-blot apresentou especificidade inferior (95,4%) àquela calculada para a reação 
de imunodifusão dupla em gel de agarose (98,5%), confirmando a aplicabilidade do 
ensaio de imunodifusão como teste para fins diagnóstico. A acurácia do ensaio de Dot-
blot foi superior àquela calculada para a metodologia de imunodifusão dupla em gel de 
agarose, 93 versus 84,6%. A metodologia de Dot-blot apresentou baixa porcentagem 
de reatividade cruzada quando amostras de soro de pacientes com outras infecções 
pulmonares como histoplasmose, aspergilose e tuberculose foram avaliadas. O índice de 
concordância entre ambas as metodologias foi considerado bom (k=0,66). A metodologia 
de Dot-blot apresentou-se extremamente promissora não apenas como técnica de 
triagem sorológica por sua alta sensibilidade, mas também como ensaio de diagnóstico 
rápido, visto que permitiu a liberação dos resultados verdadeiramente negativos, por seu 
alto valor preditivo negativo (90 versus 75,6%) e em tempo inferior quando comparado ao 
ensaio de imunodifusão dupla, ou seja, um (1) dia contra sete (7) dias, sendo, portanto, de 
grande valor diagnóstico, principalmente para o descarte da suspeita clínica da micose 
em questão. As membranas de nitrocelulose sensibilizadas com filtrado de cultura da cepa 
B-339 de P. brasiliensis armazenadas à temperatura ambiente, sem bloqueio prévio, por 
90 dias, são estáveis, e, os resultados obtidos nos permitem sugerir um novo algoritmo 
para o diagnóstico sorológico da PCM, substituindo a metodologia de ELISA indireta, 
proposta para a realização da triagem sorológica, pela metodologia de Dot-blot.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Embora reconheçamos que a participação social é um desafio que demanda construção 
coletiva, ressaltamos a importância da atuação dos profissionais que operacionalizam as 
políticas públicas na criação de estratégias capazes de superar mecanismos tradicionais de 
mobilização. Destacamos a contribuição da arte, principalmente do Teatro do Oprimido, 
para fomentar a participação social e colaborar no processo de fortalecimento da política 
de saúde mental em articulação com outras políticas sociais, sociedade civil, usuários, 
familiares e trabalhadores. O projeto Teatro do Oprimido na Saúde Mental nasceu de um 
desejo individual que ganhou força ao alcançar o coletivo: uma psicóloga residente que 
já possuía aproximação técnica, teórica e afetiva com o Teatro do Oprimido apresentou-o 
aos demais residentes e preceptores, gerando um encontro que alcançou proporções até 
então inesperadas. O desejo de refletir coletivamente acerca das opressões cotidianas 
relacionadas ao universo da saúde mental esteve ligado não só à identificação pessoal de 
uma residente com essa linguagem artística, mas também ao fato de toda a equipe ser 
composta por profissionais que vivenciavam o difícil contexto de efetivação da política 
de saúde mental no município de Fortaleza e lutavam por uma atenção em saúde efetiva 
e capaz de acolher as diversidades. 

A equipe recebeu o apoio da Fundação Silvestre Gomes, instituição executora e 
parceira importante na viabilização do projeto. A Fundação é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos. Por meio deste estudo, pretendemos contribuir com 
o debate acerca da importância da participação social no contexto da saúde mental e 
colaborar com a (re)construção de uma Rede de Atenção Psicossocial de qualidade e 
capaz de atender às reais necessidades dos serviços que a compõem, fomentando o 
surgimento de novas práticas a partir desta experiência. O cenário contemporâneo nos 
convoca, enquanto profissionais de saúde pública, a buscarmos em outros campos 
de saber estratégias capazes de fortalecer a participação social e, por consequência, 
garantir direitos. Este estudo nos fala sobre a experiência de intervenção do projeto 
Teatro do Oprimido na Saúde Mental de Fortaleza, uma tentativa de um grupo de 
profissionais que encontraram na arte uma ferramenta para potencializar o cuidado 
em saúde mental conforme preconizado pela reforma psiquiátrica: em movimento, 
em liberdade e com autonomia.
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Introdução

Em Fortaleza, capital do estado do Ceará, a RAPS vivencia atualmente um contexto 
marcado por diversas limitações, as quais revelam a precarização dos serviços 
substitutivos e a consequente violação do acesso à saúde enquanto direito 
constitucional (RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO EM SAÚDE MENTAL, 2014). Este 
cenário repercute negativamente na construção do processo de cuidado em saúde 
mental. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (2013), os “transtornos 
mentais ou comportamentais” constituem a décima maior causa de morte e a sétima 
maior causa de internação no município de Fortaleza, totalizando 9.206 internações no 
ano de 2011. O número elevado de internações denuncia a existência de barreiras na 
garantia do cuidado em saúde mental nos moldes preconizados pela Reforma Psiquiátrica: 
em liberdade. Ressaltamos que, no Brasil, o cuidado ofertado no campo da Atenção 
Psicossocial deve ter como um dos objetivos primordiais a criação de ações voltadas 
para pessoas com demandas em saúde mental de modo a propiciar ou fortalecer sua (re)
inserção no convívio comunitário e fomentar o exercício da autonomia e da participação 
social. Acreditamos que este processo de empoderamento pode se dar por intermédio 
de inúmeras estratégias, entre elas, pelo viés da arte. Fundado pelo teatrólogo brasileiro 
Augusto Boal, o Teatro do Oprimido (TO) é uma proposta artística e pedagógica que visa 
estabelecer atuação, debate e transformação dos indivíduos que com ela se relacionam 
por meio da ação cênica (TEIXEIRA, 2007). No Brasil, as primeiras iniciativas de incorporar 
o Teatro do Oprimido à saúde mental surgiram na década de 1990 (SANTOS, 2010).

Objetivos

Relatar a experiência de intervenção do Projeto Teatro do Oprimido na Saúde Mental em um 
CAPS do município de Fortaleza-CE. Pretende-se também explanar o processo de criação 
e implementação do grupo de Teatro do Oprimido no CAPS mencionado anteriormente e 
evidenciar o apoio da arte ao processo de (re)construção da autonomia dos sujeitos.

Metodologia

Ressalta-se que o grupo de Teatro do Oprimido do CAPS geral da Regional IV está 
inserido em um projeto maior, denominado Teatro do Oprimido na Saúde Mental de 
Fortaleza, financiado pelo Ministério da Saúde por meio de submissão à II Chamada 
para Seleção de Projetos de Fortalecimento do Protagonismo de Usuários e Familiares 
da RAPS. O Projeto Teatro do Oprimido na Saúde Mental de Fortaleza foi elaborado em 
julho de 2013 por um grupo de residentes (enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais e psicólogos) e preceptores (profissionais que atuam na facilitação e 
mediação dos processos pedagógicos e de trabalho dos residentes no território do qual 
fazem parte) da Residência Integrada em Saúde. O projeto foi desenvolvido nos meses 
de outubro e novembro de 2014, em quatro CAPS (dois gerais e dois AD) do município. 
O CAPS geral da Regional IV foi escolhido para este estudo em virtude da aproximação 
prévia da autora deste estudo com a unidade, com a equipe de trabalhadores, com 
os usuários, com os familiares e com o território, uma vez que já atuava neste serviço 
como assistente social residente. O grupo de Teatro do Oprimido do CAPS geral da 
Regional IV iniciou-se em outubro, com previsão de término no mês de novembro de 
2014, após a realização de dezesseis oficinas. 

No início, foram disponibilizadas 25 vagas com lista de espera a ser acionada caso 
houvesse desistência de algum participante. Foi facilitado por uma artista contratada 
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pelo projeto e teve o apoio técnico e logístico de duas residentes, uma preceptora e 
trabalhadores do CAPS. As vagas iniciais foram ampliadas para cinquenta em virtude 
da grande demanda. O processo de divulgação do grupo contou com o apoio de 
diversos sujeitos do território, uma vez que a proposta era contemplar usuários dos 
serviços de saúde mental, familiares e comunidade. Após a implantação do grupo 
de Teatro do Oprimido no CAPS mencionado, a autora deste estudo percebeu que as 
vivências do teatro quase sempre levavam o grupo a refletir, discutir e encenar situações 
de opressão que ocorriam no cotidiano dos participantes e encontrar estratégias para 
enfrentá-las. A partir do conhecimento adquirido na prática profissional, iniciou uma 
pesquisa teórica utilizando as categorias saúde mental, arte e participação social. O 
artigo utilizou o método de pesquisa qualitativa, por meio da observação participante, 
dada a aproximação de uma das autoras com o grupo, ora enquanto atriz assim como os 
demais, ora enquanto profissional e facilitadora. O diário de campo foi um instrumento 
utilizado no registro de informações, diálogos e afetações.

Resultados 

Segundo Augusto Boal (2009), o sistema neoliberal é opressor por natureza e incentiva os 
indivíduos a atuarem em uma busca predatória e ilimitada por poder e riqueza. As classes 
dominantes utilizam a arte, a cultura e os meios de comunicação com o objetivo de induzir 
os indivíduos à obediência, impondo códigos, rituais, modas e comportamentos. O Teatro 
do Oprimido propõe repensar as relações humanas e reverter esse cerceamento que 
vulnerabiliza a cidadania. Refletir sobre temas, como arte e cultura, estimula os indivíduos 
a se apropriarem conscientemente do mundo para transformá-lo. A discussão sobre as 
opressões cotidianas foi iniciada no primeiro encontro por meio da problematização do 
conceito de opressão e dos papéis de “opressor” (quem pratica a opressão), “oprimido” 
(quem sofre a opressão e luta para superá-la) e “deprimido” (quem sofre a opressão, mas 
não consegue enfrentá-la). Foram discutidas inúmeras situações de opressão vivenciadas 
por participantes do grupo em diversos espaços: em casa, no ambiente de trabalho, 
no CAPS ou em outros espaços públicos. Uma temática recorrente nas discussões foi a 
discriminação que muitas pessoas sofrem por serem usuárias de um serviço de saúde 
mental. Outra temática presente foi o uso de medicamentos. Sob diversos aspectos, 
esta questão mostrou-se como geradora de angústia e sofrimento, seja em virtude da 
dificuldade de muitos usuários em acessar a medicação da qual necessitam (uma vez 
que o fornecimento tem sido inconstante nos CAPS do município); ou da dificuldade em 
lidar com alguns efeitos colaterais da medicação (principalmente a sonolência) sem que 
estes atrapalhem o desenvolvimento de outras atividades.

 Os encontros culminaram com a escolha de uma história do grupo para montagem 
e apresentação de uma cena de teatro-fórum no espetáculo final. Por meio desta 
técnica, foi possível repensarmos situações de opressão e ensaiarmos estratégias de 
enfrentamento individuais e coletivas, estimulando os sujeitos a criarem e ocuparem 
espaços de participação social. A montagem do espetáculo, a escolha dos atores, das 
falas, do cenário e os ensaios demandaram diálogo, dedicação e esforço coletivo. 
Ressaltamos que algumas histórias de opressão compartilhadas não eram de 
conhecimento da equipe do serviço. Percebemos a importância de discutir estas 
questões com a equipe para que outros espaços sejam capazes de identificar e 
acolher as situações de violação que muitas vezes permanecem restritas ao ambiente 
privado. O grupo foi convidado para apresentar a cena do espetáculo final no I 
Encontro Estadual dos Usuários e Familiares da Luta Antimanicomial, um importante 
espaço de mobilização e articulação política promovido pelo Fórum Cearense de 
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Luta Antimanicomial. Após o término do projeto, o grupo de Teatro do Oprimido teve 
continuidade e tornou-se parte da proposta de cuidado do CAPS, transformando-se 
em um grupo de arte.

Conclusão

Percebemos que a criação do grupo de Teatro do Oprimido gerou repercussões na gestão/
organização do CAPS. A rotina e os fluxos do serviço foram alterados para acolher o grupo e 
problematizados durantes os encontros. Um aspecto importante da vivência é que muitos 
participantes nunca haviam relatado as histórias de opressão compartilhadas no grupo. 
Acreditamos que as relações horizontais e o vínculo construído permitiram que todos se 
sentissem capazes de acolher e cuidar. Em muitos momentos, o saber técnico/científico 
deu lugar a intervenções afetivas. Outra grande fonte de aprendizado foi o trabalho em 
equipes multidisciplinares, contando com artistas e profissionais de saúde mental. A 
integração potencializou o processo de cuidado e viabilizou a construção gradual do 
projeto. Outro aspecto que despertou nossa atenção ao longo das oficinas foi o modo como 
os participantes apropriaram-se do seu processo de conquista e exercício da cidadania. 

Em muitos casos, posturas tímidas e expressões tristes deram lugar a atores e atrizes que 
floresceram no grupo e adotaram uma nova forma de enfrentar as opressões às quais se 
referiam como adoecedoras. Mesmo cientes das limitações na execução do Projeto Teatro 
do Oprimido na Saúde Mental de Fortaleza, percebemos que, nesta vivência, criamos um 
espaço de fala e acolhida coletiva, aproximando a vida e a arte de maneira dialógica. Por 
meio desse encontro, trabalhamos com a noção de um teatro vivo e problematizador das 
relações cotidianas e dos papéis sociais. Percebemos que encontrar e efetivar novos modos 
de cuidar em saúde mental de modo integral e em liberdade é mais do que possível, é 
necessário, e demanda articulação coletiva. Acreditamos que o Teatro do Oprimido é uma 
ferramenta importante não só para fortalecer a participação social, mas também para 
reinventá-la cotidianamente, problematizando estigmas, garantindo direitos, recriando as 
relações sociais e reafirmando-as enquanto espaço de produção de vida.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O presente trabalho tem como proposta estudar a implantação do Programa Melhor em 
Casa no município da Lapa, ofertando atendimento domiciliar qualificado com vistas 
à humanização da atenção à saúde. Em levantamento parcial realizado em 2013 pelas 
equipes de Saúde da Família do município, foram detectados em torno de 192 pacientes 
acamados com impedimentos crônicos e/ou definitivos, além de casos de impedimento 
temporário de locomoção devido a acidentes ou procedimentos cirúrgicos. Como não 
há cobertura total de ESF e ACS no município, acredita-se que o número de pacientes 
que necessitam de algum tipo de atendimento domiciliar seja bem maior, justificando 
a implantação do Programa Melhor em Casa (serviço de atendimento domiciliar) no 
município da Lapa. Entre os impactos esperados com a implantação do Programa Melhor 
em Casa no município da Lapa, espera-se: otimização dos serviços e dos recursos do SUS; 
evitando-se deslocamentos desnecessários desses pacientes para a UPA ou hospitais fora 
do município; redução dos riscos de infecção hospitalar; humanização da atenção trazida 
pela permanência do paciente no convívio da família e a melhoria da qualidade de vida 
dos pacientes assistidos, complementando a rede de atenção primária, que identificará 
os usuários a serem beneficiados com o serviço de atendimento domiciliar; possibilidade 
de maior adesão aos tratamentos e cuidados prescritos e indispensáveis em doenças de 
longo curso, por parte dos familiares que serão orientados e monitorados pela equipe 
do Melhor em Casa. Dessa forma, a implantação e funcionamento do Programa Melhor 
em Casa no município da Lapa proporcionarão benefícios imediatos para a população 
atendida. O novo serviço possibilitará o atendimento humanizado aos pacientes 
atendidos em seu domicílio, próximo da família com aumento da qualidade de vida 
para o paciente e seus familiares, preservando seus vínculos familiares e propiciando 
autonomia dos usuários e familiares para o cuidado à saúde.

Introdução

Com todas as conquistas obtidas com a criação do SUS e o aumento gradativo do 
acesso aos serviços de saúde e a ampliação da rede de atenção básica por meio 
da Estratégia Saúde da Família, tentou-se inverter a lógica do modelo médico 
hegemônico, centrado no hospital, mas percebe-se que apesar de muitos avanços 
no setor saúde, o modelo de atenção à saúde ainda é fragmentado, biologicista e 
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centrado no saber médico (BRASIL, 2012). Considerando que este modelo hegemônico 
de atenção à saúde, centrado em procedimentos, implica muitas vezes em custos 
crescentes, particularmente em função do envelhecimento da população, da transição 
epidemiológica e, sobretudo, da incorporação tecnológica orientada pela lógica do 
mercado, o mesmo não é capaz de responder às necessidades de saúde da população 
(FEUERWERKER; MERHY, 2008). As mudanças em nossa sociedade ocasionadas pelo 
processo de transição epidemiológica e demográfica demonstram a necessidade 
de uma reformulação do modelo de atenção à saúde, com vistas a garantir o direito 
à saúde, enfrentando de forma mais adequada (eficiente e eficaz) as necessidades de 
saúde de cada parcela da população, resultantes desse cenário (BRASIL, 2012). Esta 
demanda pela reorientação do modelo de atenção à saúde, reforçada pelas importantes 
e aceleradas transições epidemiológica e demográfica pelas quais o Brasil está passando, 
impõe a necessidade de fortalecer ou criar novas formas de cuidado em saúde, bem 
como de estabelecer novos padrões de articulação da rede de atenção à saúde com 
vistas à integralidade.  Estudos do governo federal apontam que o bem estar, o carinho 
e a atenção familiar aliados à adequada assistência em saúde são elementos importantes 
para a recuperação dos doentes. Estima-se que com a implantação da atenção domiciliar 
obtém-se economia de até 80% nos custos de um paciente, quando comparado ao custo 
desse mesmo paciente internado em um hospital, trazendo mais qualidade de vida a 
esses pacientes e familiares.

Objetivos

A implantação do Programa Melhor em Casa no município da Lapa visa melhorar 
e ampliar a assistência do SUS a pacientes que apresentam problemas graves de 
locomoção, além de situações crônicas e outras que necessitam de acompanhamento 
continuado e não se enquadram em situações de internação hospitalar. O novo serviço 
possibilitará o atendimento humanizado, em casa, próximo da família, proporcionando 
ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação 
prestadas em domicílio com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes 
de atenção à saúde.

Metodologia

Na fase inicial do projeto, propõe-se a implantação de um Serviço Municipal de Atenção 
Domiciliar (SAD), composto por apenas uma equipe de EMAD Tipo 1 para atuar em 
área urbana do município da Lapa e uma EMAP. De acordo com o Manual Instrutivo 
do Projeto Melhor em Casa e conforme a necessidade do município da Lapa propõe-se 
a implantação das equipes de atenção domiciliar que serão convocados por concurso 
público ou processo seletivo simplificado, com a seguinte composição e carga horária: 
um (1) médico clínico geral (40hs), um (1) fisioterapeuta (30hs), uma (1) enfermeira 
(40hs), três (3) auxiliares de enfermagem (40hs), uma (1) nutricionista (30hs), um (1) 
farmacêutico (30hs) e um (1) assistente social (30hs). O fluxo será coordenado pela 
atenção básica, sendo a porta de entrada a UPA e a coordenação da atenção básica, 
regulado pela diretoria de atenção a saúde do município. Seu papel é fazer a interlocução 
na perspectiva da integralidade do cuidado através de ações desenvolvidas junto às 
equipes de saúde da família e da articulação das redes de serviços e redes de apoio, de 
forma a oferecer um cuidado compartilhado e resolutivo. O SAD tem como finalidade 
a assistência integral aos usuários classificados como AD2 e AD3, como descrito na 
portaria nº 963/2013 no art. 30. 
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As visitas domiciliares devem ocorrer nos horários de funcionamento das unidades 
de atenção básica e nos finais de semana as equipes ficarão em regime de sobreaviso 
com celular institucional em posse da equipe de plantão com pronto acesso a UPA, 
com ambulâncias próprias do município ou SAMU. Devido a grande extensão territorial 
do município, no primeiro momento a área de atuação ficará restrita aos acamados 
classificados em AD2 e AD3 em área urbana, vinculadas as unidades já descritas no 
projeto. A gestão da equipe e do processo de trabalho do Programa Melhor em Casa será 
realizada em conjunto com a coordenação da atenção básica, tendo a direção geral da 
secretaria de saúde como apoiador institucional. O cronograma de implantação estará 
vinculado primeiramente na apresentação deste projeto para credenciamento junto ao 
Ministério da Saúde, e a partir da habilitação do município (prazo 60 dias), organizar 
cronograma de contratação e ou remanejamento de profissionais e capacitação das 
equipes que trabalharão no Programa Melhor em Casa no município (60 dias). Para os 
municípios com população maior que 40.000 habitantes, sendo este o caso do município 
da Lapa, o Ministério da Saúde repassa R$50.000,00 por EMAD por mês, com repasse direto 
ao Fundo Municipal de Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o valor repassado 
para custeio é suficiente para manter o serviço de atenção domiciliar, isto é, o ministério 
repassa 100% do custeio. Se este valor não for suficiente, o município deverá realizar a 
contrapartida do custeio. Para as EMAP, o valor repassado por equipe é de R$6.000,00.

Resultados

Entre os impactos esperados com a implantação do Programa Melhor em Casa no 
município da Lapa, espera-se: otimização dos serviços e dos recursos do SUS, evitando-
se deslocamentos desnecessários desses pacientes para a UPA ou hospitais fora do 
município (que hoje exigem muitos veículos e motoristas da central de transportes); 
redução dos riscos de infecção hospitalar; humanização da atenção trazida pela 
permanência do paciente no convívio da família e a melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes assistidos, complementando a rede de atenção primária, que identificará os 
usuários a serem beneficiados com o serviço de atendimento domiciliar; possibilidade 
de maior adesão aos tratamentos e cuidados prescritos e indispensáveis em doenças de 
longo curso, por parte dos familiares, que serão orientados e monitorados pela equipe 
do melhor em casa; implantação do programa de qualificação do cuidador para que 
o mesmo possa desenvolver e aprimorar habilidades para realizar funções específicas 
quanto aos cuidados diários dos pacientes; e para estimular e conduzir o cuidador no 
desenvolvimento de várias funções, além do cuidado ao paciente em AD.

Conclusão

Com base no referencial teórico apresentado neste trabalho, percebemos que a atenção 
domiciliar vem sendo discutida em uma série de eventos e momentos na saúde em 
nosso país, mas que o modelo de atenção à saúde predominante no Brasil ainda é focado 
no modelo biomédico e centrado no modelo hospitalar, gerando altos custos e poucos 
resultados efetivos. Atrelado a isso, o grande desafio com a transição epidemiológica 
e as modificações ocorridas nos padrões de mortalidade, morbidade, distribuição das 
condições de saúde e o aumento da expectativa de vida da população. Dessa forma, é 
preciso que cada gestor municipal esteja preparado para enfrentar estes novos desafios 
e acene de forma técnica e política para a possibilidade de um programa voltado para 
atenção domiciliar que colabore de forma ampla para a reorientação do modelo 
assistencial nos sistemas locais de saúde. A atenção domiciliar poderá possibilitar 
esta transformação, já que proporcionará a progressão da alta hospitalar com a 
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manutenção do cuidado em domicílio, diminuindo intercorrências clínicas e infecções 
hospitalares, além da otimização de recursos, já que o leito hospitalar estará disponível 
para outras pessoas que necessitem. Dessa forma, a implantação e funcionamento do 
programa Melhor em Casa no município da Lapa proporcionará benefícios imediatos para 
a população atendida, como: a melhoria e ampliação da assistência do SUS a pacientes 
que apresentam problemas graves de locomoção, além de situações crônicas e outras 
que necessitam de acompanhamento continuado e não se enquadram em situações 
de internação hospitalar. O novo serviço possibilitará o atendimento humanizado aos 
pacientes atendidos em seu domicílio, próximo da família com aumento da qualidade de 
vida para o paciente e seus familiares, preservando seus vínculos familiares e propiciando 
autonomia dos usuários e familiares para o cuidado à saúde.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O Brasil dispõe de vários recursos que viabilizam a epidemiologia de Reações Adversas 
a Medicamento (RAM), são eles: 1) Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância 
Sanitária (Notivisa); 2) Vigilância Pós-comercialização (Vigipós); 3) Programa de Segurança 
do Paciente (PSP), mais especificamente o Protocolo de Segurança na Prescrição, uso e 
Administração de Medicamentos. No entanto, não há disponível, via web na página da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ou no portal da saúde, qualquer dado 
estimativo que remeta incidência, custos, principais erros de medicação, grupos de risco 
referentes às RAM. Além disso, poucas são as publicações brasileiras que dispõem de 
informações como essas. A cultura de segurança proposta mundialmente, bem como 
os programas de farmacovigilância, valorizam a prevenção de RAM e as estimativas e 
correções de erros de prescrição que podem desencadear eventos. Entretanto, apesar 
dos cadernos de saúde apontarem problemas, definirem metas e estratégias de busca, 
deixam a desejar nas metodologias de inserção dos protocolos. No mais, manter 
uma cultura de segurança requer gastos públicos, envolvimento multiprofissional e 
apoio matricial hospitalar, que para o Hospital Universitário de Sergipe se resume em 
financiamento público destinado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), integração da 
equipe multiprofissional, fortalecimento deste ideal através das residências e gestão 
pela Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar (EBSERH). Sendo assim, a avaliação e 
aplicação de uma intervenção de baixo custo que atue diretamente na prevenção de 
RAM agregada a um olhar epidemiológico sobre os pacientes e o serviço parece ser 
bastante pertinente. Bem como pode servir de base ao SUS, durante a inserção de 
propostas semelhantes, além de apontar falhas decorrentes da assistência em saúde 
a serem prevenidas ou corrigidas. Por fim, a proposta empregada por este estudo 
atende a uma demanda de prioridades de pesquisa em saúde: i) do Ministério da 
Saúde (epidemiologia e promoção da saúde); ii) da Vigilância sanitária (medicamento/
farmacovigilância); iii) do PPSUS (análise e avaliação de políticas, programas e serviços 
de saúde).

Introdução

Reação Adversa a Medicamento é um “evento nocivo, não intencional, que ocorre em 
doses normalmente utilizadas para o homem” (WHO, 1972, p. 9, tradução nossa). Seu 
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conceito abrange o de alergia a medicamento que é uma “reação de hipersensibilidade 
mediada por mecanismos imunológicos” (JOHANSSON et al., 2004, p. 833, tradução 
nossa). Atualmente, a prevenção de RAM é meta em programas de segurança do 
paciente e de farmacovigilância. Sua efetividade atua na redução dos gastos públicos 
em saúde e na melhoria da qualidade de vida de pacientes hospitalizados. Estima-se 
que o custo adicional com danos relacionados a medicamentos, tal como RAM, entorne 
os 3,5 bilhões de dólares e que a permanência hospitalar prolongue-se em 1,7 a 4,6 
dias (UNITED STATE OF AMERICA, 2014). Segundo a Agency for Healthcare Research and 
Quality (2005), a documentação do histórico de alergia durante a admissão em serviços 
de saúde é inadequada. Isso também é reafirmado pela Australian Commission on Safety 
and Quality in Health Care (2013) e literatura (VILLAMAÑÁN et al., 2011; BARTON et al., 
2012; PAUL; ROBINSON, 2012). 

Estas evidências mostram que a falha processual representa potencial risco ao paciente. 
Neste contexto, as alergias recebem maior ênfase. Por isso, pacientes com histórico de 
outras RAMs, que não alergia, podem ser mais suscetíveis à prescrição do medicamento 
envolvido no histórico, aqui chamado de medicamento contraindicado. Propostas de 
intervenções são foco dos programas apresentados, mas o custo precisa ser baixo. A 
literatura demanda por: melhor documentação destes eventos; envolvimento de outros 
profissionais de saúde, além do médico; e propostas de intervenções efetivas que melhor 
estruturem essa etapa (RADFORD, 2007; FAROOQ; KIRKE; FOLEY, 2008; ROSS et al., 2009; 
BENKHAIAL et al., 2009; KHALIL; LEVERSHA; KHALIL, 2011; BARTON et al., 2012). Sendo 
assim, acreditamos ser possível prevenir RAMs em meio hospitalar mesmo dispondo de 
poucos recursos financeiros, por isso testamos esta hipótese por meio de avaliação de 
uma ferramenta de intervenção de baixo custo.

Objetivos

Avaliar uma ferramenta de intervenção com base no custo e na capacidade de prevenção 
de reações adversas a medicamentos (RAMs) em pacientes internados e delinear o perfil 
das condutas assistenciais, bem como o perfil dos pacientes com histórico de RAM.

Metodologia

Estudo longitudinal de intervenção com avaliação de desfechos pré e pós. Aprovado pelo 
comitê de ética nacional. Foram abordados todos os pacientes com um período mínimo 
de internação de 24 horas, entre junho e dezembro de 2014, no Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Sergipe. A abordagem propunha a coleta do histórico de RAM e 
foi realizada por uma equipe farmacêutica através de formulário autoral (admissão pela 
equipe). Os dados dos pacientes pediátricos, psiquiátricos ou incapazes de verbalizar 
por disfunção fisiológicas, patológica ou impedimento mecânico foram coletados 
com o acompanhante. Foram incluídos no estudo os pacientes com histórico de RAM 
internados com mais de 24 horas. Para estes, foi realizada a intervenção e o seguimento 
diário até a alta. Além da abordagem, foram registradas as medidas preventivas 
adotadas pelos profissionais de saúde antes da intervenção, por meio da observação 
do prontuário e imediações do leito. Também foi acessado o registro eletrônico de 
admissões hospitalares do software Medlynx® (2014). A exposição constituiu-se no 
risco de prescrição ou administração do medicamento contraindicado e ocorreu 
em dois momentos: i) período pré intervenção, compreendido entre a admissão e a 
intervenção; ii) período pós intervenção, compreendido entre a intervenção e a alta. 
A intervenção realizada após a primeira prescrição foi composta de: 1) levantamento 
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e caracterização do histórico de RAM, posteriormente anexado ao prontuário; 
2) identificação do indivíduo com pulseira de cor azul sinalizando “paciente com 
restrição a medicamento”; 3) sinalização do prontuário e da prescrição com adesivo 
de alerta e carimbo de cor vermelho respectivamente sinalizando os medicamentos 
contraindicados; 4) registro em prontuário como parte da evolução multidisciplinar; 
5) entrega ao indivíduo de um cartão com nome do princípio ativo, nome comercial e 
incidente relacionado ao histórico de RAM, além de orientações verbais; 6) abordagem 
à equipe multiprofissional quando observada a prescrição do medicamento 
contraindicado ao paciente, principalmente o prescritor, alertando e sugerindo a 
substituição ou não da administração do medicamento. Os desfechos analisados foram 
prescrição e administração do medicamento contraindicado nos momentos pré e pós-
intervenção. O custo direto da intervenção foi analisado de maneira coletiva e individual 
sendo calculado com base em duas fórmulas autorais conforme a realidade da pesquisa. 
A estatística gráfica e básica foi realizada utilizando os programas Excel 2013 e BioEstat 
5.3. Para associação dos desfechos nos momentos pré e pós intervenção foi realizado o 
teste de McNemar. Para as associações entre amostras independentes, utilizou-se o teste 
exato de Fisher. A medida de risco utilizada foi o Risco Relativo (RR). Para a classificação 
dos medicamentos em grupos utilizou-se o The Anatomical Therapeutic Chemical – World 
Health Organization (WHO-ATC).

Resultados

No período do estudo foram admitidos 1.317 pacientes, dos quais 863 permaneceram 
mais de 24 horas. Foram abordados 748, logo, houve uma perda amostral de 13,33% 
(115). A permanência média dos pacientes abordados foi de 13,85 dias (desvio padrão [σ]: 
18,56). A incidência encontrada de histórico de RAM foi de 16,31% (122). A permanência 
média destes pacientes foi de 15,42 dias (σ=16,05). Parte destes pacientes desconhecia 
o nome do medicamento que causou o evento, por isso, não foi realizada qualquer 
intervenção ou avaliação neste grupo. Foram encontrados pacientes com histórico 
inconsistente de RAM. Portanto, é possível a existência de pacientes sem RAM real entre 
aqueles com histórico consistente. A incidência de histórico de RAM predominou entre 
as mulheres. A probabilidade de uma mulher ter histórico de RAM é 1,46 vezes maior 
comparado ao homem (p=0,020). A maior incidência de histórico de RAM foi observada 
entre os adultos. Curiosamente a incidência de alergia e de outras RAMs prevaleceu 
entre as crianças e idosos respectivamente. O nome comercial do medicamento foi 
mencionado pela maioria dos pacientes. Por vezes, eles desconheciam o nome do 
princípio ativo. Somados, analgésicos e anti-inflamatórios correspondem a 60,38% (64) 
dos relatos. Entre os pacientes com idade inferior a 18 anos, os analgésicos, antibióticos 
e anti-inflamatórios são responsáveis, respectivamente, por 52,63% (10), 42,11% (8) e 
5,26% (1) das RAMs, sendo o principal medicamento a dipirona, 47,37% (9). Os eventos 
decorrentes dos históricos de RAMs ocorreram, majoritariamente, a nível hospitalar 
seguido de domicílio. 

A orientação ao paciente enquanto a readministração do medicamento contraindicado 
poucas vezes foi realizada. As sinalizações realizadas pelos profissionais de saúde, 
antes da intervenção, não abrangeram todos os pacientes com histórico de RAM, 
principalmente a categoria de pacientes com outras RAMs que não alergia. Foi 
observado que há riscos estatisticamente significativos quando associamos a 
prescrição do medicamento contraindicado entre os pacientes com outras RAMs e 
os alérgicos [Risco Relativo (RR):9,21, p=0,028]. Isso demonstra que pacientes com 
outras RAMs tem maior probabilidade de ter este tipo de erro de prescrição. A 
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intervenção reduziu a incidência de prescrição, atuando de forma protetora na sua 
redução (RR:0,31, p=0,0001) e preveniu em 100% a administração dos medicamentos 
contraindicado e consequentemente a ocorrência de RAM relacionadas. A avaliação da 
administração nos momentos pré e pós não resultou em uma análise estatisticamente 
significativa, porque após a intervenção não houve qualquer episódio de administração. 
Considerando os valores base, estima-se que o valor gasto pelo hospital em seis 
meses de intervenção foi R$8.185,57 (R$1.364,26/mês), variando inversamente com a 
permanência hospitalar. Baseado nos materiais de uso individual, o custo direto foi de 
R$0,19/exposto.

Conclusão

A pesquisa expôs a carência na documentação do histórico de RAMs. Trouxe à tona 
a problemática da identificação e sinalização dos pacientes com histórico de RAM. 
Mostrou que há uma preocupação maior enquanto o registro de alergia, e que isso pode 
representar um risco aos pacientes com outras RAMs. A intervenção atuou na redução 
de prescrição e administração de medicamentos sob restrição, incluindo alergia, a partir 
dos históricos de RAM coletados durante o estudo e foi benéfica por ser fator protetor 
à prescrição de medicamentos contraindicados. O custo foi determinado e apesar da 
ausência de avaliação custo-efetividade, parece ser pequeno comparado aos riscos da 
administração destes medicamentos contraindicados.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Nas últimas décadas, novas tecnologias para o SUS passaram a ser incorporadas 
processualmente em todos os níveis da atenção em saúde. Essas “tecnologias” não são 
apenas os insumos tecnológicos científicos, os equipamentos da chamada “tecnologia dura”, 
mas também as novas ferramentas de abordagens, as novas formas na qualificação com 
vistas à integralidade do atendimento e do cuidado longitudinal. Ferramentas tecnológicas 
(leves) como cuidado corresponsabilizado, acompanhamento longitudinal, resolutividade 
no território e apoio matricial, perpassam sobretudo as agendas, manuais e protocolos da 
atenção primária à saúde. No entanto o desafio decorrente destas novas ferramentas é 
justamente fomentar essas transformações das práticas, e consequentemente da práxis em 
saúde. Aumentar o escopo, o nível de resolutividade e a integralidade da atenção não são 
processos automáticos e para serem atingidos dependem do envolvimento de uma série 
de atores. Logo, a engrenagem destas novas tecnologias parecem mais complexas que a 
dos insumos das tecnologias duras, pois dependem essencialmente do entrosamento de 
diferentes dispositivos, da qualificação teórica-metodológica, técnico-operativa e ético-
política dos atores envolvidos e de um processo de gestão do trabalho norteado para a 
integralidade e corresponsabilização do cuidado. 

Nesse sentido, o trabalho de especialização apresentado para obtenção do título de 
especialista em Saúde da Família (UFSC/UNASUS) discorre por meio de abordagens 
críticas e propositivas algumas das interfaces da interdisciplinaridade e a ampliação 
do escopo na atenção básica com a implantação das equipes NASF e as ferramentas 
tecnológicas na gestão dos processos de trabalho do NASF – o apoio matricial, a 
clínica ampliada, o projeto terapêutico singular e o projeto de saúde no território 
como instrumentos de fato transformadores na dinâmica das equipes de saúde e dos 
territórios. Seguidamente, por meio de relatos de ação, apresenta-se as interlocuções 
e engendramentos do Serviço Social no NASF/Palhoça-SC junto às equipes de ESF. 
Discorre-se relatos de ação potencializadoras do escopo de atendimento das 
questões de saúde da população em geral, a partir de uma compreensão ampliada 
de saúde, considerando as multideterminações envolvidas neste processo e na 
dinamicidade dos territórios. Assim, problematiza-se como, por meio da ferramenta 
do apoio matricial junto às equipes de ESF, os assistentes sociais do NASF puderam 
desencadear o fomento da dimensão técnico-pedagógica, com a qualificação e 
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capacitação das equipes de ESF para o atendimento, manejo e encaminhamento das 
situações de violências tendo a Atenção Básica em Saúde como porta de entrada, 
desencadeando transformações nas práticas em saúde e atingindo expressivos níveis 
no monitoramento de indicadores de vigilância em saúde.

Introdução

A partir da compreensão ampliada de saúde, e consequentemente das formas de manejo 
das determinantes inerentes, a necessidade de promoção de ações intersetoriais associa-
se também a necessidade do fortalecimento das ações intrasetoriais. A resolutividade 
nos territórios surge como antítese às práticas de encaminhamento desresponsabilizado. 
A Atenção Primária em Saúde, sobretudo por meio das Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), passam a ser o lócus privilegiado para o acolhimento das diversas situações 
cotidianas dos territórios a que estão adscritos. Portanto, a qualificação e o manejo 
das tecnologias leves, necessariamente atravessam o cotidiano dos trabalhadores da 
saúde, nos diferentes níveis de atenção, e independem do nível de disponibilidade de 
insumos de alta tecnologia científica. Assim, esta política humanizada e de valorização 
das potencialidades dos territórios, aumentam sobremaneira as responsabilidades da 
atenção básica. 

As equipes de Estratégia Saúde da Família (ESFs) passam a ter como desafio cotidiano o 
aumento do escopo da cobertura e consequentemente da compreensão dos territórios 
geográficos e existenciais, de maneiras ampliadas. Essa compreensão ampliada é 
fomentada pela possibilidade de intervir de forma interdisciplinar, por meio da inserção 
de profissionais de diversas áreas do conhecimento no nível da saúde, sendo o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) uma perspectiva com potencializadora neste cuidado 
ampliado e longitudinal. Dessa forma, este trabalho apresenta como objeto de análise 
a instrumentalização técnica dos trabalhadores voltada para a adoção de um modelo 
de assistência em saúde pautada em uma perspectiva interdisciplinar e com vistas à 
integralidade, que considerasse as demandas dos territórios e as demandas específicas 
trazidas pelos usuários e equipes.

Objetivos

Apoiar a reorganização dos processos de trabalho no nível da APS; descentralizar 
as práticas de vigilância em saúde e implementar ações de educação permanente. 
Promover o gerenciamento territorial, favorecendo a programação e o planejamento 
integrado com informações a nível local; fortalecer o protagonismo do apoio matricial do 
assistente social do NASF no cuidado corresponsável e como retaguarda especializada 
às equipes de ESF, no processo de acompanhamento longitudinal.

Metodologia

Na elaboração científica adotou-se o método de análise dialético precedida de 
pesquisa bibliográfica no embasamento teórico-conceitual e tendo como parte 
integrante reflexões práticas de atividades propositivas, elencadas ao final de cada 
módulo de formação, que nortearam o plano de ação prático do Serviço Social/
NASF. A definição da necessidade e elaboração do plano de ação, na intervenção 
do assistente social do NASF teve como aporte teórico o conhecimento obtido 
durante o curso de especialização em Saúde da Família (UNASUS/UFSC), por meio 
de planejamento operacional e suporte técnico-pedagógico pelo apoio matricial, 
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no atendimento das situações de violências, tendo a atenção básica como porta de 
entrada. Identificou-se no processo de análise do projeto de saúde no território, que o 
recorrente acionamento do assistente social do NASF, por parte das equipes de ESF, para 
a condução dos atendimentos, encaminhamentos e notificações nos atendimentos das 
situações de violências, estavam intimamente associados à necessidade de capacitação 
destes profissionais em torno desta questão. Objetivamente a metodologia de ação 
utilizada foi: a qualificação teórica-metodológica de todos os profissionais das equipes 
de ESF e NASF de Palhoça/SC, sobre as interfaces das violências, suas tipologias e a atual 
dimensão epidemiológica. 

A estruturação e validação dos fluxogramas de atendimento das situações de violências. 
A mobilização e articulação intersetorial de diversos serviços da rede de proteção social e 
do sistema de defesa e garantias de direitos: tais como Instituto Geral de Perícias; Delegacia 
de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso; Ministério Público; Secretaria de 
Assistência Social (CREAS, CRAS); Secretaria de Saúde (CEAP, Atenção Básica, NASF/ESF, 
equipes de referência, Programa de Saúde Mental, Núcleo de Educação Permanente em 
Saúde e afins). Desenvolvimento de ações de apoio matricial e de educação permanente 
pelo assistente social do NASF junto às equipes de ESF, com oficinas de formação de agentes 
multiplicadores no acolhimento, atendimentos e manejo de ações de vigilância em saúde 
das situações de violências, garantindo-se a retaguarda especializada nas situações que 
exigem o acionamento do apoio matricial pelo viés clínico assistencial. Sendo a violência 
como um dos mais graves problemas sociais e de saúde pública, logo a necessidade de 
compreensão e competência técnica deixou de ser considerada como exclusivamente 
dos assistentes sociais do NASF e passou a ser compreendida pelos demais profissionais 
da atenção básica, seja para a identificação e diagnóstico dos agravos, condução do 
usuário aos serviços de referência ou nas notificações obrigatórias que são realizadas no 
atendimento destas situações.

Resultados

Com a articulação intra e intersetoriais junto aos dispositivos da rede de proteção social 
local foram sistematizados e validados fluxogramas de atendimentos para norteamento 
protocolar dos encaminhamentos necessários no atendimento das situações de 
violências, tendo a atenção básica como porta de entrada. Estas ações de mobilização 
com a rede foram mediadas diretamente pelo assistente social do NASF e pelo Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde (NEPS), fomentando a dimensão técnico-pedagógica 
do apoio matricial, além da dimensão clínico-assistencial desta ferramenta tecnológica. 
Em síntese, os principais resultados obtidos neste processo, referidos no trabalho de 
especialização apresentado foram: a articulação intrasetorial e intersetorial, por meio 
de reuniões sistemáticas do grupo de trabalho que reorganizou os fluxogramas de 
acionamento da rede de proteção social nos agravos de violências. A qualificação 
teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política das equipes de ESF, na 
compreensão das diversas tipologias das violências, as possibilidades de manejo 
e os encaminhamentos necessários. A adoção de práticas transversais de vigilância 
em saúde, o que resultou em um aumento local de 103% das fichas de notificações 
emitidas aos dispositivos da rede e à vigilância em saúde, pelas equipes de ESF. 

A ampliação do escopo e do apoio matricial pelo NASF, ao considerar atendimentos 
individuais sistemáticos com uma dimensão integral, dimensionando-os como 
uma questão de demanda coletiva de aprimoramento e qualificação da atenção 
das equipes dos territórios. A ampliação e gerenciamento da atenção em saúde, 
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na medida em que definiu-se e fez-se conhecer as responsabilidades dos diversos 
dispositivos da rede de proteção social, ao mesmo tempo em que ampliou-se as 
possibilidades de manejo das equipes de ESF com a devida retaguarda especializada 
do NASF. A elaboração técnica e divulgação do protocolo local de notificação das 
situações de violências, como recurso de apoio e de pesquisa pelas equipes de ESF, 
constando-se o resumido dos fluxogramas de atendimento/acolhimento e orientações 
de apoio para o preenchimento e envio das fichas de notificações quando no 
atendimento destes agravos pela equipe de ESF. A disseminação das possibilidades e 
processos de trabalhos dos profissionais do NASF junto às equipes de ESF, que passaram 
a ampliar ainda mais o nível de resolutividade de diversas situações na atenção básica 
em detrimento às práticas de encaminhamento – adotando no cotidiano das agendas 
de atendimentos, a previsão de reuniões sistemáticas para matriciamento, a realização 
de intervenções na modalidade de clínica ampliada, a elaboração interdisciplinar de 
projetos terapêuticos singulares e o fomento de articulações intra e intersetoriais com 
vistas ao projeto de saúde nos territórios.

Conclusão

A alta prevalência dos acionamentos ao assistente social do NASF para o atendimento 
dos agravos de violências junto às equipes de ESF traduziu uma aparente compreensão 
diminuta das possibilidades do NASF na atenção básica, como também expressou o 
desconhecimento das equipes de ESF sobre as diversas tipologias e expressões das 
violências, as orientações e encaminhamentos necessários nestas intervenções, os 
aspectos do funcionamento dos dispositivos da rede de proteção social, a necessidade 
de adoção de práticas transversais de vigilância e a dimensão epidemiológica dos 
agravos das violências nos territórios adscritos. Assim, na qualidade de assistente social 
do NASF foi possível desenvolver ações coordenadas de gerenciamento da assistência 
em saúde, junto às equipes de ESF em torno das demandas das violências, tendo a APS 
como porta de entrada – como atividade prática de intervenção. Além disso, a formação 
de um grupo de trabalho sobre violências e as interfaces na saúde, potencializado 
pelos conhecimentos obtidos durante o curso de especialização em Saúde da Família 
(UNASUS/UFSC), oportunizaram a disseminação de ações de apoio matricial junto às 
equipes de ESF, com ações planejadas e progressivas de educação permanente, sob uma 
perspectiva do trabalho em saúde vivo em ato. Um dos principais resultados alcançados 
na dinâmica dos processos de trabalho, por meio do suporte de apoio matricial pelo 
assistente social do NASF e demais membros, foram as transformações das práticas 
do encaminhamento – anteriormente adotada de forma majoritária, para a adoção 
de práticas corresponsabilizadas, acolhidas com maior destreza pelas equipes de ESF 
e com disseminada compreensão das diversas tipologias de violências e as ações de 
corresponsabilização do cuidado nos territórios, incidindo no aumento de 103% das 
fichas de notificações dos agravos de violências pelas equipes de ESF, durante o período 
delimitado na pesquisa.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O objeto desse estudo é o fenômeno denominado “judicialização da saúde”, que se refere 
às solicitações ao poder judiciário de necessidades em saúde (acesso a serviços e insumos), 
entendidas como demandas que não estão sendo atendidas pelo poder executivo 
(ANDRADE et al., 2008). Nesse sentido, os aspectos motivadores desse trabalho incluem: 
1) o alto custo das tecnologias empregadas no tratamento do câncer e 2) o aumento da 
incidência e prevalência de câncer. Pretende-se estabelecer uma discussão em que de um 
lado estão os recursos finitos dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e, do outro, o 
alto número de demandas dos usuários dos serviços de saúde. Nesse contexto, a grande 
preocupação deve ser como promover uma balança favorável aos usuários dos serviços 
e aos gestores. O poder judiciário, quando acessado de maneira racional, é uma forma 
eficaz de garantia do direito à saúde negligenciado pelo poder executivo (PEPE et al., 
2010). No entanto, para que exista racionalidade judicial, é importante que o estado crie 
mecanismos extrajudiciais que auxiliem na solução de conflitos sanitários. A partir dessa 
assertiva, pretende-se propor estratégias que, certamente, contribuirão de maneira 
positiva para a criação de ferramentas conciliadoras entre o próprio estado e usuário 
(OLIVEIRA, 2013; SANTOS, 2010). 

Em uma esfera mais ampla, é importante que se pensem mecanismos para auxiliar o 
usuário no momento em que este for recorrer ao poder judiciário. Há de se pensar ainda 
no seu papel como promotor do uso racional destes medicamentos nas instituições 
oncológicas através da elaboração de protocolos e incorporação de novas tecnologias. 
Dessa maneira, este trabalho pretende proporcionar uma importante contribuição 
no auxílio às ações que dizem respeito à oferta de medicamentos antineoplásicos. A 
instituição objeto desse estudo apresenta um papel fundamental na implementação e 
monitoramento de políticas oncológicas. Pensando especificamente na judicialização, 
desempenha também a função de avaliação da racionalidade das ações interpostas 
contra o Ministério da Saúde e/ou Secretarias Estaduais e Municipais. A área de 
regulação e normas técnicas, vinculada à Coordenação Geral de Gestão Assistencial, 
recebe os processos judiciais e emite pareceres técnicos para contribuir na atuação 
dos entes federativos (União, Estados e Municípios) frente a essas demandas. Fica 
evidente, então, que a utilização do fenômeno de judicialização como objeto 
de estudo contribuiu para uma discussão no âmbito da saúde pública, que é de 
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fundamental importância para que, futuramente seja possível implementar melhorias 
nos serviços de prevenção, promoção e recuperação da saúde, ofertados pelo SUS. 
Com o objetivo de trabalhar essas questões, o presente estudo se propôs a avaliar os 
processos judiciais para aquisição de antineoplásicos recebidos e analisados por uma 
instituição oncológica de referência, no período de julho a dezembro de 2013.

Introdução

A judicialização da saúde refere-se aos processos judiciais contra o estado para a 
obtenção de medicamentos ou outras tecnologias em saúde (WANG, 2009). Trata-se de 
um fenômeno importante que exerce influência direta sobre os gastos com saúde e sobre 
a forma como as políticas públicas são conduzidas no país. A forma como a judicialização 
está hoje fundamentada na sociedade é diferente de quando ela surgiu, o que preocupa 
gestores em saúde. Atualmente, grande parte das demandas na justiça surge de 
necessidades individuais, o que causa um incremento ainda maior aos gastos financeiros 
do ente federativo e, muitas vezes, riscos ao indivíduo e prejuízos à coletividade (BORGES; 
UGÁ, 2010). Em todo o país, os gastos da União com ações judiciais passaram de R$188 mil 
em 2003 para R$52 milhões em 2008, valores esses que continuam crescendo (LOPES et 
al., 2009). Sabe-se que essas demandas, apesar de nem sempre estarem bem delimitadas, 
incluem todos os níveis de complexidade do sistema, não estando restritas apenas às ações 
básicas em saúde. Ou seja, o estado deve arcar com as necessidades em saúde de todos 
os usuários do SUS, não podendo recusar tratamentos apenas por alto custo (SANTOS 
et al., 2010). Em oncologia, as demandas são altas pelo nível de tecnologia empregado, 
pelos custos envolvidos e, muitas vezes, pela dificuldade de acesso aos serviços. Ainda no 
ano de 2005, em São Paulo, as ações para a aquisição de medicamentos antineoplásicos 
representaram 75% do gasto com a aquisição de medicamentos por determinação do poder 
judiciário (LOPES et al., 2009). Nesta linha, a atenção terciária é um importante objeto de 
estudo. Estudar as demandas em prol de acesso aos serviços oncológicos e/ou tratamentos 
específicos ganha ainda mais importância considerando a alta incidência da doença.

Objetivos

Geral: analisar os processos judiciais para a aquisição de medicamentos antineoplásicos 
interpostos contra os entes federativos e que foram avaliados técnico-cientificamente 
por uma instituição oncológica de referência, no período entre julho e dezembro do ano 
de 2013. 

Específicos: 1) identificar as causas motivadoras das demandas; 2) traçar o perfil do 
demandante; 3) verificar as características dos medicamentos requeridos; 4) contabilizar 
os processos com prescrição médica; 5) destacar características gerais dos processos e 
6) discutir as decisões judiciais resultantes dos processos.

Metodologia

Trata-se de um estudo exploratório de caráter quantitativo, em que foram analisados 
processos ajuizados em face da união, estados e/ou municípios e encaminhados por 
estes entes federativos a uma instituição oncológica de referência para a emissão 
de parecer técnico. A coleta de dados foi realizada na coordenação de assistência 
da unidade, utilizando formulário próprio elaborado especificamente para esta 
pesquisa. Foram localizados 274 processos que tinham pareceres técnicos emitidos 
pela área de regulação e normas técnicas no período entre julho e dezembro do 
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ano de 2013. Em todos esses processos, identificou-se as causas motivadoras das 
demandas. A análise do perfil de demandante, das características do medicamento, 
da prescrição médica e de outras características processuais foi feita apenas nos 
processos que solicitavam medicamentos e não atendiam aos critérios de exclusão 
(os casos cujas informações eram insuficientes para a análise e os que solicitavam 
medicamentos que não são classificados como antineoplásicos), o que significou um 
total de 160 processos. 

O estudo foi baseado na observação de cinco parâmetros: 1) causas motivadoras das 
demandas; 2) perfil do demandante, de acordo com as seguintes variáveis: sexo, idade, 
ocupação, localização geográfica, condição patológica do autor, origem do atendimento 
de saúde (serviços do SUS ou serviços privados); inserção da unidade hospitalar de 
origem na Rede de Atenção Oncológica (CACON ou UNACON); 3) características do 
medicamento solicitado, em que foram avaliadas as seguintes informações: classes 
terapêuticas mais solicitadas, medicamentos solicitados, registro na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, indicação terapêutica, relação entre a indicação terapêutica 
contemplada no registro e a solicitação; 4) prescrição médica, em que se verificou: presença 
ou ausência da prescrição médica no processo, número de itens solicitados, tempo de 
tratamento, denominação pela qual o medicamento foi prescrito; 5) características gerais 
do processo: réus, patrono da ação (advogado privado, defensor público, promotor de 
justiça ou ONG responsável pela ação), solicitação de gratuidade de justiça; concessão de 
antecipação de tutela, titularidade da ação. Os dados foram tratados através do programa 
Excel (Microsoft®) a fim de se obter a frequência de cada variável e foram submetidos à 
análise descritiva, impulsionando as discussões propostas nos objetivos do trabalho. Foi 
construído um banco de dados no formato de planilha também utilizando o Excel para 
fins de armazenamento dos dados obtidos nesse estudo. Esse trabalho foi submetido ao 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da própria instituição, em acordo com a Resolução CNS 
nº 466/12, e aprovado pelo parecer nº 706.266. A pesquisa não envolveu nenhum tipo 
de risco aos participantes e os dados coletados dos processos não permitiram, de forma 
alguma, a identificação nominal dos demandantes, prescritores ou advogados.

Resultados

Dos 274 processos identificados, 78,5% envolviam medicamentos. Foram selecionados 
160 processos para estudo das demais variáveis, com um total de 162 demandantes. 
Quanto ao sexo, 51,2% dos usuários eram do sexo masculino e 48,8% do sexo feminino. 
Quanto à faixa etária, 38,9% apresentavam mais de 60 anos. Quanto à ocupação, verificou-
se um maior percentual de aposentados ou pensionistas (29,6%). Quanto à distribuição 
geográfica, notou-se um alto percentual de processos vindos das regiões Sul (45,0%) e 
Sudeste (25,6%). O Paraná foi o estado com maior número de processos, representando 
23,0% das demandas. Os cinco tipos de cânceres mais prevalentes nos processos 
foram cólon e reto (20,0%), rim (18,1%), Linfoma Não Hodgkin (17,5%), mama feminino 
(8,1%) e pulmão, brônquios e traqueia (6,3%). Quanto à origem do atendimento, a 
maior parte dos demandantes era de hospitais privados conveniados ao SUS (43,1%), 
seguido de hospitais do SUS (28,1%) e hospitais privados não conveniados (15,0%). 
Ainda nessa análise, 68,% dos processos envolviam demandantes que se tratavam 
em hospitais habilitados como CACON ou UNACON. Quanto aos medicamentos 
solicitados verificou-se que 48,8% eram anticorpos monoclonais; 31,7% inibidores de 
tirosina quinase; 4,3% inibidores de mTOR; 4,3% hormonioterápicos e 11,0% agentes 
citotóxicos. Ou seja, 85,0% eram medicamentos alvo-específicos. Foram encontradas 
solicitações para 36 medicamentos diferentes. Destes, apenas três – Rituximabe, 
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Sunitinibe e Cetuximabe, foram a causa de 50% das solicitações. Verificou-se três 
solicitações por medicamentos que não continham registro no Brasil. 
Dos 33 medicamentos que possuíam registro, sete apresentaram alguma solicitação 
para uso off label. Quanto à prescrição médica, 66,9 dos casos a apresentavam. Em 23,1% 
não havia prescrição médica que embasasse as solicitações. Outro aspecto avaliado 
foi o tempo de tratamento que constava na prescrição. Apenas 34,6% das prescrições 
encontradas apresentavam tempo de tratamento definido. As demais utilizavam termos 
como “uso contínuo”, “tempo indeterminado” e “até a progressão da doença”. Em 30,8% 
das prescrições analisadas, constava o nome comercial do medicamento. Quanto às 
características gerais dos processos, foi visto que 55% foram interpostos contra a União, 
o estado e o munícipio; 27% foram interpostos contra União e estado e 14% envolveram 
apenas a União. Isso significa que 96% das demandas envolveram a União. A maior parte 
dos processos teve como representação jurídica a defensoria pública (52%), seguido de 
advogado privado (35%), procurador da república (6%), núcleo de assistência jurídica 
(6%), e sem representação (1%). Em apenas 4% dos processos, não havia solicitação de 
gratuidade de justiça. Foi possível observar que em 75,6% dos casos o juiz concedeu 
antecipação total ou parcial de tutela e em menos de 10% dos documentos analisados 
não houve deferimento da solicitação. Os resultados mostraram que 96,3% dos processos 
eram de cunho individual.

Conclusão

Considerando que aproximadamente 96% das demandas analisadas eram de cunho 
individual, o juiz relator tem sempre a difícil decisão de valorar a vida em questão. Decidir, 
sem critérios técnicos, atender a todas as demandas que surgem, pode beneficiar o 
individual em detrimento do coletivo. Por essa razão, é necessário que a tomada de decisão 
judicial seja racional. Para isso, considerar a necessidade de um corpo técnico formado por 
profissionais de saúde que auxiliem o judiciário é fundamental. Esse trabalho demonstrou 
ainda que os pedidos judiciais por medicamentos apresentam íntima relação com o 
processo de incorporação de novas tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Nesse contexto, convém destacar que os medicamentos mais solicitados foram os de alto 
custo e de mais recente inserção no mercado. Em uma esfera mais ampla, cabe apontar 
que a falta de conhecimento dos representantes jurídicos sobre as políticas oncológicas 
ficou evidente nos processos analisados. A maior parte deles trata a oncologia como 
se ela tivesse inserida no componente da assistência farmacêutica. Foi possível verificar 
que 68% dos processos eram de pacientes que se tratavam em centros habilitados em 
oncologia e, cabendo a esses centros o fornecimento dos medicamentos que livremente 
padronizam. Outro aspecto observado foi o fato de que todos os processos solicitavam 
medicamentos isolados. Em oncologia, o fornecimento de medicamentos é via APAC, 
o que significa que o demandante deveria pleitear um procedimento identificado por 
um código. Nesse sentido, o ministério e/ou secretarias possuem um papel educativo 
fundamental. Cabe destacar ainda que o pequeno número de protocolos e diretrizes 
terapêuticas para o tratamento de câncer também é problemático e traz dificuldades 
para os gestores locais. Continuam sendo desafios: refletir sobre a necessidade da 
incorporação de novas tecnologias para tratamento do câncer e encontrar maneiras 
de auxiliar o judiciário.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Segundo Contandriopoulos et al. (1997), o processo de avaliação retoma os primórdios 
da civilização. No entanto, foi durante a revolução intelectual e humanista que ocorreram 
as primeiras avaliações baseadas na ciência e na racionalidade como principal ferramenta 
para ampliar o conhecimento de mundo do homem, a fim de melhorar sua condição. E foi 
durante o período que compreende a grande depressão nos Estados Unidos e a Segunda 
Guerra Mundial que a avaliação se instituiu como uma prática e estratégia de governos 
com o intuito de fiscalizar melhor a aplicação dos recursos escassos do Estado. No Brasil, 
as avaliações em saúde começaram a ser desenvolvidas na década de 80, devido aos 
resultados das avaliações adquirirem dimensões internacionais se tornando objetos de 
uso político por causa das crises políticas e econômicas internacionais. Apesar de todo 
embasamento teórico que envolve a avaliação e sua consolidação como prática para a 
gestão/administração pública, nessas três décadas desde seu início, no Brasil, a avaliação, 
ainda se mostra incipiente com pouca incorporação na prática com um caráter mais 
punitivo do que subsidiário do planejamento e da gestão. 

Nesse contexto, a avaliação se consolida como um mecanismo prático de intervenção 
do Estado nos programas e projetos político-sociais que visava acompanhar as políticas 
públicas implementadas e equacionar os problemas sociais existentes. A nível nacional 
tem as publicações das Portarias MS/GM nº 793/2012 e MS/GM nº 835, que instituiu-se 
a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde e o incentivo 
financeiro de investimento e de custeio para o Componente de Atenção Especializada, 
no campo internacional se dá destaque à Convenção Interamericana para a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, de 
26 de maio de 1999, conhecida como Convenção de Guatemala, por representar um 
importante indutor para a inclusão da pessoa com deficiência, ao trazer uma afirmação 
de que essas pessoas possuem os mesmos direitos fundamentais que todos, inclusive 
o direito a não discriminação baseada na deficiência, promovendo a inclusão social 
da mesma. Esta Convenção foi incorporada no ordenamento jurídico do Brasil 
através do Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Devido à problemática dos 
modelos assistenciais fragmentados que não alcançam o indivíduo em todas as suas 
necessidades, a integralidade da atenção – um dos princípios doutrinários do SUS – 
tem sido buscada por meio da mudança do modelo assistencial. A organização de 
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redes de atenção busca aperfeiçoar o sistema de saúde e avançar na organização da 
descentralização administrativa e da regionalização da atenção, a fim de otimizar o 
sistema de saúde.

Introdução

Para este trabalho foi realizada uma revisão de bibliografia no que concerne a avaliação 
em saúde para traçar a proposta de avaliação relacionada aos serviços integrais de 
saúde em quatro instituições credenciadas como SERDI na região dos Campos das 
Vertentes. Essas instituições são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos 
(APAEs), as quais tiveram seus serviços de saúde contratados para prestar o atendimento 
integral às pessoas com deficiência seguindo as exigências do Ministério da Saúde (MS) 
e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG). Os documentos oficiais 
da União e do estado publicados pelo MS e pela SES/MG têm como alcance assegurar, 
ampliar e normatizar os cuidados à saúde das pessoas com deficiências e NR. Muito se 
tem escrito e normatizado em favor da pessoa com deficiência segundo a Organização 
das Nações Unidas (ONU) corresponde à maior minoria do mundo, isto é, cerca de 10% 
da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, cerca de 5% da população apresenta deficiência intelectual, que pelo 
censo do IBGE é cerca de 1,4% da população brasileira. De acordo com o censo do IBGE 
de 2010, 23,9% da população brasileira, aproximadamente 48,5 milhões de habitantes, 
tem pelo menos um tipo de deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla que 
é classificada de acordo com sua extensão ou magnitude desde mínima até completa 
e para o estado de Minas esse percentual é de 22,62% da população. E com base na 
International Classification of Functioning, Disability and Healt (ICF, no Brasil – CIF), 
publicada pela Organização Mundial de Saúde em 2003 o termo ''deficiência'' deixou de 
ter um caráter estritamente biomédico passando, também, a ter um caráter sociológico e 
político compreendendo uma abordagem ''biopsicossocial'' da deficiência.

Objetivos

Elaborar uma proposta de avaliação para medir o grau de implantação do serviço de 
saúde integral voltado às pessoas com Deficiência Intelectual (DI), Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA) e aos neonatos de risco (NR); avaliar o grau de implantação quanto à 
estrutura, processo e resultados do Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência 
Intelectual segundo a dimensão acesso e suas subdimensões que orientarão a definição 
dos critérios e indicadores da avaliação; construir o modelo lógico a fim de descrever as 
atividades previstas pela legislação vigente que regulamentam este serviço.

Metodologia

Foi realizada uma revisão bibliográfica com base em “Avaliação em Saúde” para definir 
melhor o modelo teórico que serviu como alicerce para a construção dos principais 
fundamentos teóricos que nortearam a proposta de avaliação deste estudo, dando 
ênfase nos elementos que compõem a intervenção a ser analisada. O modelo de 
abordagem escolhido para realizar a sistematização desse estudo foi a sugerida por 
Donabedian (2005): estrutura – processo – resultado, para avaliação da qualidade, na 
qual, os pilares da qualidade são: efetividade, equidade, acessibilidade, otimização e 
legitimidade. Para a proposta do grau de implantação buscou-se analisar atributos 
referentes à estrutura, processo e resultado orientado pela escolha de critérios que 
analisam a integralidade no tratamento dos usuários. Que segundo Champagne e 
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Denis (1990) tem como objetivo as relações entre a intervenção, seus componentes 
e o contexto. Neste caso, a análise da implantação é particularmente importante 
devido à complexidade da intervenção analisada. O tipo de avaliação proposto é 
tanto normativa quanto formativa, ancorado no paradigma de transformação social, 
analisando qualitativa e quantitativamente os dados coletados utilizando um corte 
transversal (a partir do credenciamento dos prestadores até o momento) com o 
desenho do tipo durante. 

Normativa, pois considera critérios e normas previamente definidas para o programa de 
acordo com legislação vigente; é formativa, porque pretende fornecer informações para o 
aprimoramento do serviço prestado por ser uma rede nova implantada recentemente com 
mudanças consideráveis para os prestadores que passam a ser monitorados e avaliados 
mensalmente e quadrimestralmente. Baseado no texto de Champagne et al. (2011), 
considera-se que a tipologia de análise de implantação utilizada será um misto entre os 
tipos: 1a – análise da transformação da intervenção; tipo 1b – análise dos determinantes 
contextuais do grau de implantação da intervenção; por se tratar de um programa novo, 
complexo e estruturado por vários componentes, que teve início em janeiro de 2014 no 
estado de Minas Gerais, mas que está sendo implantado em todo território nacional. Para 
o desenho desse estudo, no que se refere à abordagem, foi utilizado tanto o aspecto 
qualitativo, quanto o quantitativo, sendo que as análises qualitativas para descrição das 
atividades e suas relações com o programa se darão por meio de observações, entrevistas 
e análise documental das portarias, decretos, deliberações, manuais técnicos e instrutivos 
publicados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria do Estado de Saúde/MG. Já as 
análises relacionadas à qualidade do serviço prestado ao cliente no serviço de saúde 
são descritas a partir da metodologia de acreditação de unidades hospitalares que teve 
início na década de 1990, sendo um método de avaliação externa baseada nos moldes da 
acreditação canadense que se tornou referência mundial.

Resultados

Segundo Patton (1997), a identificação precoce dos stakeholders é necessária para garantir 
uma maior efetividade dos resultados a fim de um maior envolvimento no processo 
avaliativo e no seu planejamento. Com isso há uma melhor contribuição no processo 
de avaliação para o empowerment (empoderamento) dos atores envolvidos. A matriz 
de relevância (MR), como é denominada nos estudos avaliativos, corresponde a uma 
das etapas do modelo da avaliação, se tornando um instrumento essencial para fazer o 
processo de julgamento transparente esclarecendo o processo de valoração. A valoração 
foi elaborada por meio da escala descrita e referida como: muito relevante (RRR), 
relevante (RR) e pouco relevante (R) conforme descrito por Abreu (2008). O parâmetro 
adotado para a avaliação do grau de implantação obedeceu aos seguintes pontos de 
corte: implantação aceitável (90% e mais), implantação insatisfatória (60 a 89,9%) e 
implantação crítica (59,9% e menos) baseado em Scriven (1991) com pontuação total 
para todos os itens igual a 27 pontos. Para Taras (2005), a transparência do processo 
de julgamento e a possibilidade de concretizar e mensurar o valor e mérito é um dos 
grandes desafios das avaliações. A construção da matriz de dimensões serve de base 
para a elaboração das matrizes de relevância e análise e julgamento aqui é apresentada 
em conjunto com a matriz de análise e julgamento com base na dimensão de acesso 
e suas subdimensões correlacionadas. 

A elaboração da matriz de análise e julgamento é que determinará o grau de 
implantação do Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual 
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no que diz respeito ao acesso de pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do 
Espectro do Autismo e Neonato de Risco baseada na porcentagem das metas atingidas 
pelo programa, seus componentes e estruturas. A influência das informações sobre as 
práticas da intervenção se dará por meio de um maior controle social e adequação das 
normas necessárias com objetivo de garantir as melhores condições aos seus usuários 
e servirá como um feedback para as instituições saberem o que é preciso para atingir os 
resultados esperados. A incorporação de mecanismos de monitoramento e avaliação 
na prática cotidiana da gestão possibilita aos gestores a tomada de decisão com base 
em informações, aumentando a eficácia dos processos de gestão. A avaliação enquanto 
parte indispensável do processo de planejamento em saúde deverá ser colocada em um 
processo de negociação entre os atores envolvidos tornando-se, ela mesma, dispositivo 
para uma gestão estratégica e participativa. De acordo com Cruz (2011) o acesso aos 
resultados do processo avaliativo se torna um poderoso instrumento de democratização 
da informação relativa aos objetivos, metas e resultados alcançados favorecendo a 
mobilização social.

Conclusão

O modelo teórico e a abordagem com foco na utilização deverão orientar a proposta de 
avaliação visando o envolvimento dos usuários no processo de avaliação para buscarem 
a relação de causa e efeito entre a intervenção e seus possíveis resultados servindo de 
aprendizagem e desenvolvimento para as instituições participantes. Avaliação em saúde 
mostra-se um importante recurso metodológico e pragmático para o melhor conhecimento, 
desenvolvimento e avaliação de intervenções e planejamentos de programas de saúde 
pelas autoridades competentes que infelizmente ainda pouco a utilizam. Essas autoridades 
implantam e/ou criam intervenções sem o devido planejamento, pois, na maioria das 
vezes, desconhecem a realidade local onde estão trabalhando. Para que a avaliação em 
saúde seja efetiva é necessário um monitoramento das ações e intervenções realizadas, 
e constata-se que o monitoramento de ações e intervenções realizadas é falho devido à 
falta de recursos humanos associado a não análise dos dados. Portanto, a pesquisa será 
direcionada a contribuir para a tomada de decisão, após a identificação dos problemas 
sendo que seu maior benefício deverá recair sobre os usuários ou serviços submetidos 
à avaliação, a fim de que o processo avaliativo traga uma melhoria ou mudança na 
efetividade do programa, visando um aperfeiçoamento da qualidade e da credibilidade 
do processo de avaliação, baseada na utilidade, viabilidade, propriedade, precisão 
e responsabilidade. Por fim, a inexistência de uma cultura avaliativa nas instituições 
credenciadas e da saúde pública em geral, tornando o processo avaliativo em uma 
mistificação pejorativa e punitiva para os avaliados.
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