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O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e 
fundações federais e estaduais de pesquisa, com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), desde 2003, destinou cerca de R$700 milhões para 3,6 mil estudos 
sobre os desafios da saúde pública no país. Mais de 400 instituições acadêmicas estiveram à frente dessas 
pesquisas. Esse tipo de investimento torna efetivo o entendimento do Ministério da Saúde da prioridade 
que representa o fomento à pesquisa para um país que deseja melhorar o atendimento aos brasileiros e 
avançar na produção de conhecimento científico relevante.

Ao Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS) compete: participar da formulação, implementação e avaliação da 
Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, tendo como pressupostos as necessidades demandadas 
pela Política Nacional de Saúde e a observância dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS); 
coordenar e executar as ações do Ministério da Saúde no campo da Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, 
bem como promover a articulação intersetorial no âmbito do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. 
Nesse sentido, o Decit, em parceria com outras instituições, apoiou financeiramente mais de um bilhão 
de reais para cerca de 5.400 projetos de pesquisas, por meio do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão 
Compartilhada em Saúde (PPSUS), do Fomento Nacional e da Contratação Direta. 

O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS integra um conjunto de ações do Ministério 
da Saúde (MS), no sentido de implementar as estratégias da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde (PNCTIS) e da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS). O 
processo do prêmio é realizado anualmente pelo Decit desde 2002, por meio de edital, e visa premiar 
trabalhos técnico-científicos que atendam às necessidades de saúde no âmbito do SUS com potencial de 
incorporação em sistemas e serviços de saúde. Participam pesquisadores, estudantes e profissionais de 
saúde com trabalhos concluídos de pós-graduação ou trabalhos científicos publicados em revista científica. 
Atualmente, os proponentes ao prêmio concorrem em quatro categorias: trabalho científico publicado; 
tese de doutorado; dissertação de mestrado; e monografia de especialização ou residência. A cada ano, 
quatro trabalhos são premiados em dinheiro, um em cada categoria, e até 20 trabalhos recebem menções 
honrosas, sendo até cinco em cada categoria.

Desde sua criação foram inscritos 5.872 e 370 pesquisadores premiados, sendo 63 com prêmio em 
dinheiro no valor de cerca de um milhão de reais e 307 premiações com menções honrosas, consolidando 
o compromisso do Ministério da Saúde de incentivar a produção científica com o potencial de incorporação 
no Sistema Único de Saúde.
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Nos últimos seis anos, pesquisadores de 15 estados, das cinco regiões brasileiras, provenientes de 58 
instituições de ensino e pesquisa do país, foram premiados ou receberam menções honrosas. Dentre os 
157 trabalhos premiados, 45% foram referentes à área de Atenção à Saúde; 33% em Ciência e Tecnologia; 
15% em Vigilância à Saúde; 4% em Determinantes Sociais em Saúde e Trabalho, Educação e Comunicação 
em Saúde, cada uma, e 1% em Ética. 

Em relação às regiões há um grande destaque de premiados para a região sudeste, cerca de 60% das 
premiações, assim como dados estatísticos do CNPq* apontam como a região de maior concentração de 
pesquisadores, também é para os prêmios neste período. Em seguida aparecem as regiões sul e nordeste 
com 18% e 15% respectivamente. As regiões centro-oeste com 5% e norte com 1% do total de premiações, 
refletindo o mesmo cenário dos últimos anos.

Este ano, o Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS, ou Prêmio de C&T, completa 15 
anos, e o Decit mantém o objetivo de não só valorizar a produção científica em saúde, mas também, de 
reconhecer o mérito dos pesquisadores e estudantes de pós-graduação, e ainda intermediar junto às áreas 
técnicas sobre a possibilidade de incorporar os trabalhos no Sistema Único de Saúde – SUS.

“O Prêmio tem permitido aquilatar a importância de iniciativas que, objetivamente, contribuem para a 
melhoria do estado de saúde da população, inovando práticas, aperfeiçoando processos e enriquecendo 
conhecimentos que, partilhados e postos em prática, são capazes de gerar mais saúde e bem-estar”, afirma 
o Dr. Fernando Cupertino, representante do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde na comissão 
julgadora do Prêmio de C&T.

A Dra. Érica Ell, representante do Ministério da Saúde na comissão julgadora, considera sua participação 
na comissão julgadora como “um momento ímpar que nos permite refletir sobre a diversidade de 
conhecimento científico disponibilizado para apoiar o SUS e sobre a necessidade de se estabelecer 
estratégias para a incorporação dos resultados das pesquisas em âmbito nacional, regional e local. Os 
trabalhos submetidos são de alto nível e eleger aqueles que serão premiados exige muito critério e muitas 
vezes é uma árdua tarefa!”.

A representante na comissão julgadora da Faculdade de Medicina do Planalto Central, Dra. Mônica Fragoso, 
declara que “O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS, criado em 2002, tem valorizado e 
encorajado estudantes e pesquisadores da área da saúde a divulgarem os produtos de seus trabalhos que 
podem ou poderão gerar algum impacto no aprimoramento, ou desenvolvimento de políticas públicas 
de competência do SUS. Como avaliadora ad hoc e membro da comissão julgadora deste Prêmio desde 
2008, avaliei 81 trabalhos, inclusos teses de mestrado e doutorado. Percebe-se que, ao longo destes anos, 
a qualidade dos trabalhos e o entendimento, por parte dos concorrentes, de que o foco é o Sistema de 
Saúde vem aumentando ano a ano, o que me dá enorme prazer em fazer parte deste processo”. 



Em adição, conforme Dra. Filomena Kotaka, representante da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 
considera que “ao mesmo tempo em que alguns pesquisadores brasileiros sobressaem com trabalhos no 
exterior, muitas vezes, pesquisas desenvolvidas internamente são desconhecidas. Incentivar a produção 
científica de forma dirigida para o SUS foi excelente ideia de valorizar e contribuir para a consolidação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no país. O privilégio de participar da comissão julgadora é motivo 
de orgulho para a Funasa. A reunião de pesquisadores das universidades, organismos internacionais, 
ministérios, instituições de pesquisa do país, entre outros, todos relacionados ao SUS, propicia momento 
de troca de experiências e conhecimentos entre os participantes e sobretudo oportunidade de visualizar o 
que está ocorrendo no país.”    

A seguir, apresenta-se o Prêmio de C&T, por meio dos temas mais abordados nas edições de 2011 a 2015 
e alguns trabalhos premiados.

*Fonte: <http://lattes.cnpq.br/web/dgp/por-regiao1>.

Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2016
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A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada de vários atores 
envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde, como 
movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. No Brasil, a Atenção 
Básica (AB) é desenvolvida com alto grau de descentralização, capilaridade e próxima da vida das pessoas. 
Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação 
com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, 
da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A Secretaria de Atenção à 
Saúde no Ministério da Saúde possui programas e projetos, como: Saúde da Família, Programa Saúde na 
Escola, Brasil Sorridente, entre outros. A maioria dos trabalhos premiados nos últimos cinco anos foi na 
área de Atenção à Saúde, representando 47% do total.



Ministério da Saúde

1313
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Estudos referentes à Saúde Bucal têm recebido destaque nas premiações dos últimos anos, bem como no 
Ministério da Saúde com a Política Nacional de Saúde Bucal e de sua efetivação, por meio do programa 
Brasil Sorridente, tendo na Atenção Básica, um de seus mais importantes pilares. O Brasil Sorridente 
constitui-se em uma série de medidas que visam garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da 
saúde bucal dos brasileiros, fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população.
 
O trabalho primeiro colocado na categoria doutorado, em 2015 foi da pesquisadora Mara Rodrigues 
Martins. A tese, intitulada “Prótese total convencional ofertada no serviço público de saúde de Belo 
Horizonte: satisfação, uso e qualidade”, identificou um alto índice (41,1%) de não uso da prótese 
total convencional mandibular ofertada no Serviço Público de Saúde de Belo Horizonte. Além disso, 
indicou os motivos do não uso e insatisfação dos pacientes, a fim de propor uma terapia alternativa por 
meio de implantes nos casos onde não é possível a terapia convencional e balizando o Serviço de Saúde 
no referenciamento dos pacientes prioritários para receberem implante. Após conhecer quem eram os 
pacientes que não usavam as próteses e os motivos do não uso, surgiu o convite para montarmos o 
Serviço de Implantodontia no Hospital Municipal Odilon Behrens, com a coparticipação da Secretaria 
Municipal Saúde de Belo Horizonte e Universidade Federal de Minas Gerais. Este projeto visou contribuir 
para aperfeiçoamento do Serviço de Saúde e está tramitando no Comitê de Ética do HMOB. “Com isso, 
estamos prestes a colocar em funcionamento o primeiro serviço de implantodontia no Serviço Público 
de Saúde de Belo Horizonte, proporcionando aos mutilados orais uma terapia reabilitadora de maior 
previsibilidade e consequentemente, melhorando a qualidade de vida desses usuários”, afirma a autora.
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Saúde da família 
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A saúde da família é primordial para a organização e o fortalecimento da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde, é um dos campos de investigação mais frequentes. Sendo cada trabalho com sua especificidade 
e objetivos próprios, além de estudos referentes às características de determinadas regiões. 

Em 2015, o pesquisador Davide Rasela foi premiado com a menção honrosa na categoria de trabalho 
científico publicado, abordando o tema em Programa Saúde da Família – PSF “Impacto da atenção 
primária em saúde na mortalidade por doenças cardíacas e cerebrovasculares no Brasil: um estudo 
de dados longitudinais de abrangência nacional”. O trabalho teve como um dos objetivos: avaliar 
o impacto da Estratégia de Saúde da Família sobre as taxas de mortalidade das doenças do coração e 
cerebrovasculares (DCV) – incluídas na lista de internações por condições sensíveis a atenção primária 
– 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. De acordo com o autor: 
“nosso estudo mostra que uma estratégia de atenção primária à saúde abrangente, que inclui ações de 
prevenção primária e secundária, cuidados e acompanhamento de DCV, pode ser associada com uma 
redução de morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares em países em desenvolvimento, 
como no caso do Brasil”.

Davide Rasela, em 2013, também foi premiado com o primeiro lugar na categoria de doutorado, com 
trabalho de título “Impacto do Programa Bolsa Família e seu efeito conjunto com a Estratégia Saúde 
da Família sobre a mortalidade no Brasil”. Um dos objetivos da tese foi avaliar o impacto de uma das 
maiores políticas sociais implementadas nos últimos anos no país, o programa de transferência de 
renda condicional Bolsa Família, e seu efeito conjunto com a maior política de atenção básica do Brasil: 
a Estratégia Saúde da Família.
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Gestão da assistência 
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Pesquisas na área de gestão da assistência também se destacam no ambiente acadêmico com trabalhos 
que visam avaliar e/ou implementar estratégias de gestão no âmbito do SUS. Em 2006, com o Pacto pela 
Saúde, a estratégia da regionalização ganha maior relevo, pois este documento orientou a conformação 
das regiões de saúde e a estruturação de instâncias de negociação regional. A implantação de instâncias 
de negociação regional, denominadas Colegiados de Gestão Regional (CGR), sugere uma organização do 
sistema de saúde em âmbito regional, através da negociação entre os entes governamentais. Os CGR surgiram 
como uma proposta capaz de considerar as especificidades das regiões no processo de planejamento, a 
partir de uma concepção política da regionalização. Dessa forma, estudamos a implantação dessas novas 
instâncias de negociação regional no estado do Rio de Janeiro, já que a conformação de uma rede de 
atenção regionalizada nesse estado se mostrava uma tarefa bastante desafiadora.  
   
 A dissertação da pesquisadora Renata Pestana Vianna, premiada na categoria de mestrado, em 2012, 
com o trabalho “Colegiados de gestão regional no estado do Rio de Janeiro: atores, estratégias e 
negociação intergovernamental” identificou potencialidades e desafios relacionados à implantação e 
ao funcionamento dos CGR. Os resultados evidenciados por meio da pesquisa ofereceram informações 
para a atuação de governos, tanto do Rio de Janeiro, como de outros estados, particularmente no que 
se refere à estruturação e ao funcionamento das instâncias regionais em seus territórios. Um dos pontos 
evidenciados pela pesquisa dizia respeito ao CGR como uma inovação profícua, capaz de promover 
trocas de experiências e conhecimentos entre os gestores, ainda que fosse preciso avançar em relação ao 
desenvolvimento de uma cultura direcionada para o planejamento regional. Nesse contexto, sugerimos 
que a função indutora e coordenadora atribuída à esfera estadual teria grande importância.

Conforme relato da autora “cursar um mestrado não é uma tarefa simples, envolve muita dedicação. 
Eu, particularmente, iniciei o mestrado, pois tinha muitas inquietações em relação a temas como 
acesso aos serviços de saúde, relação entre os diferentes níveis de complexidade e organização do 
sistema de saúde. Dessa forma, um tema que considerava essencial para a organização do sistema de 
saúde era a regionalização. Estudar a conformação de instâncias regionais de negociação possibilitou 
a reflexão sobre formas de reduzir as desigualdades entre os municípios. Possibilitou compreender que 
a organização do sistema de saúde ultrapassa uma racionalidade técnica restrita à definição de fluxos 
e pontos de atendimento, envolvendo, também, características epidemiológicas, sociais, econômicas, 
culturais e políticas de uma região”.
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Terapia intensiva
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O tema Terapia Intensiva também foi abordado pelos trabalhos premiados, destacando a importância 
da área de alta complexidade na perspectiva de amenizar dificuldades e garantir a atenção à saúde da 
população de forma equitativa, integral, humanizada e de qualidade. Dentre os premiados, o trabalho 
que merece destaque é o da pesquisadora Maria Fernanda Branco de Almeida e colaboradores, intitulado 
“Hipotermia e Mortalidade Neonatal Precoce em Recém-nascidos Prematuros”, premiado na categoria 
trabalho científico publicado, em 2014. Teve como objetivo avaliar as intervenções práticas associadas à 
hipotermia no quinto minuto após o nascimento e à hipotermia no momento da admissão na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), além de determinar se a hipotermia à admissão na UTIN está associada 
à mortalidade neonatal precoce em recém-nascidos prematuros. Os autores salientam que “intervenções 
simples, como a manutenção da temperatura na sala de parto >25°C, a redução da hipotermia materna 
antes do nascimento, o uso de saco/filme plástico e touca no recém-nascido e o uso de gases aquecidos 
na reanimação, podem diminuir a hipotermia à admissão na UTIN e melhorar a sobrevida neonatal”. Este 
estudo permitiu identificar as práticas utilizadas para o controle térmico do prematuro na rotina diária das 
salas de parto estudadas e evidenciar a magnitude do problema, além de relatar as intervenções simples 
que podem contribuir na diminuição da hipotermia cinco minutos após o nascimento e a admissão na 
UTIN e, consequentemente, no aumento da sobrevivência dos prematuros no país.
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Ciência e tecnologia 
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A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos formula e implementa políticas nacionais de 
ciência, tecnologia e inovação em saúde, assistência farmacêutica e fomento à pesquisa, desenvolvimento 
e inovação na área de saúde. Também desenvolve métodos e mecanismos para a análise da viabilidade 
econômico-sanitária de empreendimentos públicos no Complexo Industrial da Saúde, promove a 
implementação de parcerias público-privadas no desenvolvimento tecnológico e na produção de produtos 
estratégicos para o país e coordena o processo de incorporação e desincorporação de tecnologias em 
saúde no âmbito do SUS. Em ação conjunta com outros ministérios e órgãos estatais, a secretaria orienta 
a política do Complexo Industrial da Saúde para o setor público, favorecendo o desenvolvimento da 
indústria farmacêutica, de equipamentos e de tecnologias de saúde. O objetivo do Governo Federal é, 
dessa maneira, tornar o Brasil independente em relação ao mercado externo.
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Sistemas de informação – 
Equipamentos para saúde 
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As áreas da Ciência e Tecnologia têm se mantido como temas de destaque nas edições do Prêmio, sobretudo 
trabalhos sobre sistemas de informação e equipamentos para a saúde. Em 2013, a pesquisadora Marilú 
Gomes Netto Monte da Silva foi a primeira colocada na categoria trabalho científico publicado, com o 
trabalho intitulado “Sistema de aquisição e processamento de imagens de ovitrampas para o combate 
a dengue”. Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de monitoração que auxilia no processo de 
vigilância epidemiológica relacionada ao mosquito vetor, o Aedes aegypti, visto que fornece a informação 
dos focos do mosquito que poderá ser acessada pelos órgãos competentes em qualquer parte do mundo 
pela internet. Na análise estatística do crescimento da população de Aedes aegypti, estão sendo usadas 
ovitrampas, que são armadilhas especiais para coleta dos ovos do mosquito. Cada ovitrampa pode coletar 
mais de 1.000 ovos, portanto elas também contribuem para a redução da população do mosquito. Essa 
informação poderá ser acessada pelos órgãos competentes através de senha em qualquer parte do mundo 
pela internet. Sendo totalmente aplicável ao SUS quando se trata de um sistema de monitoramento de 
áreas de risco das arboviroses devido à presença do Aedes aegypti, podendo ser estendido posteriormente 
a outras aplicabilidades, por exemplo, outros tipos de vetores de doença.

A vencedora relata que “meu objetivo sempre foi e será desenvolver tecnologia voltada para a área da saúde, 
sempre visando melhorias na qualidade de vida da população. E esse prêmio é um grande incentivo para nós 
pesquisadores da área de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Obtive grande reconhecimento do meu 
trabalho a nível estadual e nacional, com divulgação pelos diversos meios de comunicação: jornal escrito, jornal 
televisionado regional e nacional, e em diversos sites pela internet, e recompartilhados em diversos blogs”. 

Ainda em 2013, o pesquisador Luís Gustavo Silva e Silva, recebeu o prêmio na categoria mestrado, por seu 
trabalho “Novas Ferramentas para Visualização Georreferenciadas de Dados: uma integração entre 
R e Google Maps”. Em sua dissertação, Luís Gustavo apresentou o desenvolvimento do aplicativo aRouca, 
utilizado junto à Plataforma Arouca, um banco de dados que agrega informações sobre os profissionais de 
saúde que atuam no SUS. As informações disponíveis pela Plataforma Arouca, em conjunto com as ferramentas 
de visualização de dados do pacote aRouca, servem de apoio aos gestores nos processos de planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações educacionais, possibilitando um maior conhecimento do perfil profissional 
de seus servidores, das demandas de capacitação e das ofertas educacionais existentes no seu território. Além 
disso, o monitoramento e avaliação das ações de educação promovidas pela instituição, mapeamento de 
profissionais com competências específicas e rastreamento das trajetórias profissionais de egressos de cursos 
ou outros processos educacionais. Muitas discussões acerca da escassez e da distribuição de médicos no Brasil 
foram levantadas com o Programa Mais Médicos. Neste contexto, o aplicativo aRouca é uma forte ferramenta 
para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, como, por exemplo, na distribuição dos médicos segundo 
suas especialidades, a origem e destino dos profissionais médicos e regiões de escassez e ausência médica.

O contemplado expôs que a repercussão do prêmio foi ótima tanto pessoalmente quanto profissionalmente. 
“É um sentimento de dever cumprido com a sociedade, uma vez que o retorno do nosso trabalho atinge 
diretamente e indiretamente a vida das pessoas. Profissionalmente foi excelente, pois sou da área de exatas e 



tive um reconhecimento da comunidade de pesquisadores que trabalham com saúde pública. Além disso, a 
cerimônia de entrega de prêmios proporcionou vários contatos profissionais. Depois de receber o prêmio, fui 
convidado por vários setores para palestrar e também dar entrevistas.”

Em 2015, na categoria mestrado, o pesquisador Nécio de Lima Veras foi premiado com o trabalho 
“Planejamento de atendimentos em saúde orientado por metas com suporte à simulação de 
eventos estocásticos utilizando agentes inteligentes”. Em sua dissertação apresentou uma abordagem 
computacional inteligente capaz de contribuir para melhorar o desempenho de equipes de saúde, 
especialmente em relação à qualidade e à quantidade dos serviços prestados conforme indicadores definidos 
pelo PMAQ. Por meio de diferentes simulações com cenários virtuais de atendimentos, comprovou-se 
estatisticamente a eficiência da abordagem em aproximar os valores dos indicadores em relação às metas 
locais, mantendo-os equilibrados na maior parte do tempo. Os estudos realizados apontaram que a 
inclusão de metas nos cálculos das demandas sociais possibilitou uma estimativa factível de objetivos, 
considerando as possibilidades da equipe em relação aos recursos humanos disponíveis e, com isso, o 
planejamento automatizado proposto pela pesquisa foi capaz de montar uma oferta de serviços de forma 
a cumprir com metas pactuadas e, inclusive, sugerir o número ideal de profissionais de uma equipe para 
viabilizar seus propósitos. Com as simulações criadas foi possível retratar fatores reais de unidades básicas 
de saúde incorporando a ocorrência de eventos capazes de agir negativamente contra o planejamento. 
Neste sentido, a abordagem mostrou-se suficientemente autônoma para atuar durante as simulações sem 
a intervenção humana e proativa em busca do cumprimento dos objetivos globais da equipe. 

Assim, a abordagem inteligente proposta mostrou-se capaz de auxiliar as equipes de saúde nos processos 
de planejamento, implantação e manutenção do PMAQ. Os resultados globais da pesquisa sugeriram 
uma viabilidade de uso da abordagem em ambientes reais de unidades básicas de saúde para auxiliar no 
planejamento inteligente de atendimentos orientado por metas. Sob o ponto de vista da política de saúde 
pública no Brasil, a pesquisa possibilita contribuições com a maioria dos princípios e diretrizes da Atenção 
Básica, pois 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 para os usuários do SUS, respeitando as limitações da territorialização das Equipe Básicas 
de Saúde conforme os cálculos de cobertura estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

O prêmio repercutiu positivamente na carreira profissional deste pesquisador, pois destacou a qualidade 
dos resultados obtidos pela pesquisa e firmou o correto direcionamento que tomou. “Foi um importante 
marco pessoal e profissional tanto para a carreira docente quanto para a de pesquisador, pois não é sempre que um 
projeto inicialmente sem recursos, desenvolvido por um pesquisador vinculado a uma instituição de ensino superior 
localizada no interior do estado do Ceará, vence um prêmio de abrangência nacional. A conquista proporcionou 
a segurança necessária para continuar buscando novos resultados, o incentivo fundamental para transformá-la 
em um produto socialmente relevante e economicamente viável e o reconhecimento primordial para a busca de 
recursos por meio de projetos”.

Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2016
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Vigilância à saúde
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No Ministério da Saúde, as funções da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) incluem a coordenação 
de programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional, como AIDS, 
dengue, malária, hepatites virais, doenças imunopreveníveis, leishmaniose, hanseníase e tuberculose e 
do Programa Nacional de Imunizações (PNI); investigação de surtos de doenças; coordenação da rede 
nacional de laboratórios de saúde pública; gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos 
de notificação obrigatória e nascidos vivos, realização de inquéritos de fatores de risco, coordenação de 
doenças e agravos não-transmissíveis e análise de situação de saúde, incluindo investigações e inquéritos 
sobre fatores de risco de doenças não transmissíveis, entre outras ações.
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Doenças negligenciadas 
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Assim como na edição comemorativa de cinco anos do Prêmio de C&T, as doenças negligenciadas tem 
se mantido como tema de trabalhos premiados. Inclusive, neste ano, com o alto índice de casos de 
doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, o Decit/SCTIE/Ministério da Saúde, em parceria com outros 
ministérios, lançou a chamada pública para prevenção e combate ao vírus Zika, no valor estimado de 
65 milhões de reais.

Também nas últimas edições, os temas contemplados abordaram as seguintes doenças negligenciadas: 
dengue, tuberculose, diabetes, DST/AIDS e hanseníase. Em 2014, o trabalho primeiro colocado na categoria 
doutorado foi o da pesquisadora Monique da Rocha Queiroz Lima, intitulado “Antígeno NS1 dos Vírus 
Dengue: desempenho de testes disponíveis comercialmente e aplicações alternativas para o 
diagnóstico precoce das infecções por dengue”. A tese teve como um de seus objetivos o monitoramento 
da dengue através de um programa de vigilância ativo em conjunto com ações envolvendo aspectos 
clínicos, epidemiológicos, entomológicos e laboratoriais, principalmente em períodos inter-epidêmicos, 
visa à detecção da circulação viral em período hábil para que sejam evitadas extensas epidemias. Os 
estudos demonstraram a sensibilidade e especificidade de testes comerciais para a captura do antígeno 
NS1 no diagnóstico precoce das infecções por dengue e seu papel como uma ferramenta diagnóstico 
adicional às abordagens existentes. A proteína NS1 é encontrada no soro de pacientes desde o primeiro 
dia da febre até nove dias após o início dos sintomas, tornando-se assim um marcador atrativo e promissor 
para um diagnóstico precoce. Neste cenário, visando atender a uma demanda do Ministério da Saúde, 
foram avaliados a sensibilidade e especificidade dos testes de captura NS1 disponíveis comercialmente na 
época da implantação das unidades sentinelas, o aperfeiçoamento de um dos testes por seu fabricante, 
a utilização destes testes no diagnóstico de óbitos pela análise de tecidos, a utilidade na vigilância 
entomológica e no estabelecimento de um protocolo para o aumento da sensibilidade na investigação de 
casos de DENV-4. Após a introdução deste sorotipo no país em 2010, relatos de uma baixa sensibilidade 
nos testes de captura de NS1 utilizados no país foram reportados e o protocolo estabelecido como parte 
deste trabalho aumentou significativamente a confirmação destes casos, atualmente prevalentes no país. 

O estudo demonstrou ainda a utilidade dos exames para identificar a infecção nos mosquitos Aedes 
aegypti, o que pode contribuir para avaliar os riscos de transmissão da doença em áreas infestadas por 
estes vetores. Ressaltando que as informações auxiliam o Ministério da Saúde a definir estratégias para uso 
dos testes de captura do antígeno NS1. Além de ajudar na tomada de decisões para o manejo individual 
dos pacientes, esta rapidez é muito importante para a coletividade, pois permite mobilizar as equipes de 
controle do Aedes aegypti e reduzir a disseminação da doença. A premiada relatou que se emocionou 
ao receber o prêmio e que foi o reconhecimento por anos de dedicação, trabalhando na bancada e 
escrevendo. “Produzir conhecimento científico que atenda às demandas do Ministério da Saúde e do país 
é uma preocupação constante que tenho, além de atender as necessidades de saúde da população. Por 
isso, fiquei muito satisfeita com este reconhecimento”, disse Monique.
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Determinantes sociais em saúde (DSS) são características socioeconômicas, culturais e ambientais de 
uma sociedade que influenciam as condições de vida e trabalho de todos os seus integrantes. Habitação, 
saneamento, ambiente de trabalho, serviços de saúde e de educação, e também a trama de redes sociais 
e comunitárias são exemplos de determinantes sociais. Os estilos de vida individuais, como hábito de 
fumar, praticar exercícios e adotar dieta saudável, estão, em parte, também condicionados por DSS 
como renda, padrões culturais e mensagens publicitárias, entre outros.

Estudos sobre determinantes sociais apontam que há distintas abordagens possíveis. Além disso, há 
uma variação quanto à compreensão sobre os mecanismos que acarretam em iniquidades de saúde. 
Por isso, os determinantes sociais não podem ser avaliados somente pelas doenças geradas, pois vão 
além, influenciando todas as dimensões do processo de saúde das populações, tanto do ponto de vista 
do indivíduo, quanto da coletividade na qual ele se insere. Entre os desafios para entender a relação 
entre determinantes sociais e saúde está o estabelecimento de uma hierarquia de determinações entre 
os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses 
fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, não havendo uma simples relação direta 
de causa-efeito.

Em 2012, a monografia de especialização da autora Tatiana Eustáquia Magalhães de Pinho Melo recebeu 
o prêmio, intitulada ”Políticas públicas e determinantes sociais da saúde: definição dos municípios 
prioritários para o controle da tuberculose entre os povos indígenas no Brasil”, além de aportar o 
controle da tuberculose entre os povos indígenas, este estudo proporciona informações estratégicas para a 
implementação de políticas públicas para a erradicação da situação de extrema pobreza e ao combate aos 
determinantes sociais da tuberculose, sobretudo nas áreas rurais, onde se concentram 53,7% dos casos 
novos de tuberculose notificados entre os povos indígenas no país. A monografia teve por objetivo definir 
municípios prioritários para o controle da tuberculose entre os povos indígenas no país, corroborando 
para o fortalecimento dos programas de controle da tuberculose em nível estadual, municipal e dos 
DSEI. Possibilitou delimitar estrategicamente ações de controle da tuberculose entre os povos indígenas 
residentes em área rural. Ações de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) nesses municípios possibilitarão melhorias consideráveis na saúde da população 
local e regional, além de contribuir com a superação da situação de extrema pobreza.
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comunicação em saúde
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A autora Carolina Milena Domingo, recebeu menção honrosa em 2012 pela dissertação de mestrado “A 
residência multiprofissional em saúde da família: o olhar do trabalhador de saúde”. A Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) surge como uma das possibilidades de integração ensino-
serviço com vistas à formação dos profissionais de saúde para atuar na atenção básica e que as práticas 
destes profissionais sejam condizentes com os princípios do SUS. Um dos objetivos foi revelar a percepção 
dos trabalhadores das Unidades de Saúde da Família sobre a RMSF e sobre a atuação destes profissionais 
na formação dos residentes. Os discursos revelaram que a RMSF significou o fortalecimento das ações 
pautadas na integralidade, realização do trabalho em equipe multiprofissional, potencialização da escuta 
qualificada, vínculo e prevenção. A residência foi percebida como um projeto que transcende a formação 
do residente, contribuindo também na mudança das práticas do trabalhador de saúde. Evidenciou-se 
a intensa participação dos trabalhadores na formação do residente. Espera-se que os resultados deste 
estudo colaborem para o conhecimento do cenário de atuação da RMSF, para a manutenção do projeto 
como estratégia de formação do trabalhador para atuar na atenção básica.
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Em sua décima quinta edição, a comissão organizadora do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia 
para o SUS sente-se gratificada e orgulhosa ao perceber que os objetivos dessa premiação estão sendo 
alcançados a cada ano, colaborando na divulgação de resultados de pesquisas científicas de alto nível 
com potencial de aplicabilidade ao SUS.

O grande número de trabalhos inscritos demonstra o interesse da comunidade por essa iniciativa. Em 
2016, foram inscritos 345 trabalhos que concorreram ao prêmio total de cento e quarenta e cinco mil 
reais distribuídos em quatro categorias: a) Trabalho Publicado com 109 trabalhos inscritos e ao prêmio 
de cinquenta mil reais; b) Tese de Doutorado com 89 trabalhos inscritos e ao prêmio de cinquenta 
mil reais; c) Dissertação de Mestrado com 111 trabalhos inscritos e ao prêmio de trinta mil reais; e d) 
Monografia de Especialização ou Residência com 36 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, 
287 especialistas convidados participaram da primeira fase de seleção. Na segunda etapa de avaliação, 
uma comissão julgadora formada por pesquisadores, profissionais e gestores de saúde representaram 
as instituições conforme a Portaria nº2.459 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 são 
publicados no Portal da Saúde. 

Esse livro 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.
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Comissão julgadora
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Comissão Julgadora
•	 Andrey Jorge Serra – Federação das Sociedades de Biologia Experimental – FesBE
•	 Belmiro Freitas de Salles Filho – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq/MCT
•	 Christiane Santos Matos – Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil/Organização Mundial da 

Saúde – OPAS-Brasil/OMS
•	 Daniel Coradi Freitas – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
•	 Érica Ell – Departamento de Ciência e Tecnologia – SCTIE/MS
•	 Filomena Kotaka – Fundação Nacional de Saúde – Funasa
•	 Ivarne Luís dos Santos Tersariol – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC
•	 Janaína Sallas – Universidade de Brasília – UnB
•	 Jorge Almeida Guimarães – Academia Brasileira de Ciências – ABC 
•	 José Antônio Rocha Gontijo – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 

Ministério da Educação – Capes/MEC
•	 Júnia Valéria Quiroga da Cunha – Secretaria de Atenção à Saúde – SAS/MS
•	 Lorena Carvalho – Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco no Brasil
•	 Marco Fábio Polli – Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia – Finep/MCTI
•	 Mônica Angélica Carreira Fragoso – União Educacional do Planalto Central - Uniplac
•	 Natália Franco Veloso – Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil/Organização Mundial da 

Saúde – OPAS-Brasil/OMS

Especialistas convidados ad hoc
Adeir Archanjo da Mota
Ademir Evangelista do Vale
Admilton Gonçalves de Oliveira Júnior
Adriana Aparecida Paz
Adriana Bugno
Adriana de Souza Azevedo
Adriana Falangola Benjamin Bezerra
Adriana Fernandes da Silva
Adriana Valéria da Silva Freitas
Adriane Pires Batiston
Adriane Yaeko Togashi
Adriano Alves Pereira
Adriano Antunes de Souza Araújo
Adriano Arnóbio José da Silva e Silva
Adriano César de Morais Baroni

Adriano Nascimento da Paixão
Adriano Rodrigues Mansanera
Afonso de Liguori Oliveira
Airton Monza da Silveira
Alacoque Lorenzini Erdmann
Albert Schiaveto de Souza
Alcindo Antônio Ferla
Alcindo José Rosa
Aldeídia Pereira de Oliveira
Aldemir Branco de Oliveira Filho
Alessandra Azevedo do Nascimento
Alexandre do Canto Zago
Alexandre José Macedo
Alexandre Rodrigues Ferreira 
Alexandre Rossi Paschoal



Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa
Alfredo Inácio Fiorelli
Alice Maria Costa Martins
Aline Daiane Schlindwein
Altacílio Aparecido Nunes
Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior
Ana Carolina Fonseca Lindoso Melo
Ana Carolina Melchiors
Ana Catarina Rezende Leite
Ana Cristina Lima Leite
Ana Cristina Vasconcelos Fialho
Ana Inês Sousa
Ana Lúcia Schaefer Ferreira de Mello
Ana Maria Fontenelle Catrib
Ana Maria Gondim Valença
Ana Maria Ribeiro de Castro Duarte
Ana Paula Fukushiro
Ana Paula Machado Velho
André Andrade Longaray
André de Oliveira Baldoni
André Luiz Lins de Aquino
André Pimenta Freire
Andréa Emília Marques Stinghen
Andréa Homsi Dâmaso
Andréa Lúcia Gonçalves da Silva
Andréa Mendonça Gusmão Cunha
Anete Rissin
Ângela Adamski da Silva Reis
Ângela Scarparo Caldo Teixeira
Ângela Tamiko Sato Tahara
Ângelo Zanaga Trapé
Anna Raquel Silveira Gomes
Antônio Carlos Fonseca Pontes
Antônio Carlos Gonçalves
Antônio Germane Alves Pinto
Antônio Luiz Barbosa Pinheiro
Anuska Irene de Alencar
Aparecida Helena de Souza Gomes
Aridiane Alves Ribeiro

Aristides José da Silva Júnior
Augusto Barbosa Júnior
Augusto César Ferreira de Moraes
Beatriz Regina Lara dos Santos
Breitner Luiz Tavares
Bruna Lavinas Saayed Picciani
Carla Eunice Gomes Corrêa
Carla Luzia França Araújo
Carla Simone Seibert
Carlos Alberto Dias
Carlos Alexandre Carollo
Carlos Antônio de Souza Teles Santos
Carlos Eduardo Calzavara Silva
Carlos Renato Moreira Maia
Carlos Zalberto Rodrigues
Carlúcio Roberto Alves
Carmen Lúcia Albuquerque de Santana
Carolina Panis
Celene Aparecida Ferrari Audi
Celene Maria Longo da Silva
César Augusto Souza de Andrade
Cibele Velloso Rodrigues
Cinthya Lamile Frithz Brandão de Oliveira
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Nesta pesquisa foi descrito um surto causado por cepas de enterobactérias produtoras de carbapenemases, 
sendo estas Serratia marcescens coprodutoras das enzimas KPC e Imipinemase (IMP), foi a primeira 
descrição no mundo de uma cepa com estas características de resistência e o primeiro relato da enzima 
IMP-10 no Brasil. A identificação destas características foi realizada através do estudo e caracterização 
genética de um novo elemento genético móvel nomeado integron In990. As cepas de S. marcescens 
produtoras de IMP-10 e KPC foram responsáveis por 100% de mortalidade nos pacientes infectados, 
enfatizando a importância da identificação destas cepas altamente resistentes na tentativa de redução 
da mortalidade provocadas por microrganismos multirresistentes. Os pacientes infectados pelas cepas 
estavam internados em unidades de terapia intensiva (UTI), o que contribuiu para o aumento das taxas de 
morbidade e mortalidade dos pacientes, ressaltando a importância de uma vigilância epidemiológica ativa 
no hospital e na busca de um controle mais efetivo da propagação destes isolados resistentes. 

O estudo contribuiu para traçar ações preventivas no controle de infecções hospitalares provocadas 
por microrganismos multirresistentes, com a implantação de uma vigilância epidemiológica ativa no 
hospital, além de instituir o primeiro projeto de epidemiologia molecular de enterobactérias produtoras 
de carbapenemases no estado do Mato Grosso do Sul. Com esse intuito, reunimos esforços de instituições 
de saúde e de ensino do estado, com objetivo de auxiliar a formação de profissionais da área da saúde e 
melhorar a qualidade de atenção à saúde disponibilizada no estado. 

Trabalho Premiado
Coprodução de KPC-2 e IMP-10 em Serratia marcescens 
resistentes a carbapenêmicos isolados de um surto em um 
hospital de ensino brasileiro 
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A partir dos resultados encontrados foram reforçadas as medidas de controle de infecção hospitalar através 
de palestras e treinamentos aos profissionais de saúde. Após o conhecimento do perfil de resistência das 
cepas, foi disponibilizada ao hospital a terapia antimicrobiana adequada para tratamento de infecções 
provocadas por cepas de S. marcescens produtoras de IMP-10 e KPC, até então não utilizadas neste 
hospital. Acreditamos que os resultados obtidos no estudo de mestrado contribuíram no planejamento 
de medidas de contenção adequadas a realidade deste hospital, além de alertar os profissionais de saúde 
de outros hospitais brasileiros da ocorrência de cepas multirresistentes (S. marcescens produtoras de 
IMP-10 e KPC) responsáveis por 100% de mortalidade até então desconhecidas. Este estudo certamente 
irá contribuir para evitar futuros surtos de infecção no ambiente hospitalar, colaborando na redução de 
gastos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com internação e tratamento de pacientes. 

Introdução

As taxas de infecção no Brasil permanecem elevadas, sendo que a maior prevalência ocorre em hospitais 
de ensino, provavelmente devido à variedade de doenças que são tratadas, a realização de procedimentos 
cirúrgicos de alta complexidade, longos períodos de internação e ao contato dos pacientes com um número 
elevado de pessoas, incluindo internos e residentes em treinamento. Esses hospitais recebem financiamento 
do SUS, o que dificulta o investimento em projetos que visam à elaboração de medidas de controle de 
infecção, conforme determinam os órgãos de vigilância em saúde (TENKE; KOVES; JOHANSEN, 2014). Neste 
contexto, torna-se pertinente a realização de estudos que determinem a prevalência das infecções em 
ambientes hospitalares, visando identificar fatores relacionados ao surgimento destas infecções em pacientes 
em situação crítica (GÖÇMEZ et al., 2013). Com o surgimento de vários surtos de enterobactérias produtoras 
de KPC, esta passou a compor um importante mecanismo de resistência no contexto de infecção hospitalar 
mundial e a sua pesquisa torna-se um fator relevante e tem grandes implicações no aperfeiçoamento de 
medidas de redução e contenção da disseminação desses microrganismos, contribuindo para reduzir os 
índices de morbidade e mortalidade dos pacientes (DIENSTMANN et al., 2010). 

Serratia marcescens é um patógeno comumente envolvido em infecções nosocomiais que afetam vários 
locais do corpo, com um significativo impacto na morbidade e mortalidade (IOSIFIDIS et al., 2012). A 
propagação S. marcescens resistente a carbapenêmicos no ambiente hospitalar é um motivo de grande 
preocupação, uma vez que este patógeno é intrinsecamente resistente a polimixinas (SAMONIS et al., 
2014). Até o momento, poucos estudos têm relatado a produção de KPC-2 em S. marcescens no Brasil 
(RIBEIRO, 2013). 

Objetivos

Caracterizar fenotipicamente cepas de S. marcescens resistentes a carbapenêmicos isoladas de pacientes 
atendidos em um hospital público do Brasil; avaliar as características genéticas envolvidas na resistência 
a carbapenêmicos; estudar fatores genéticos envolvidos na resistência a carbapenêmicos; avaliar o perfil 
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clonal das cepas produtoras de KPC; identificar os fatores de riscos associados à aquisição de infecções 
causadas por cepas de S. marcescens produtoras de KPC. 

Metodologia

Identificação bacteriana e testes fenotípicos: as amostras foram coletadas de pacientes internados em 
um hospital público de Dourados, que atende a população de 32 cidades do estado do Mato Grosso do 
Sul. Os isolados foram identificados através do sistema automatizado Vitek®2 e confirmados através de 
espectrometria de massa, utilizando a Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass 
Spectrometry (MALDI-TOF MS). A triagem de cepas produtoras de carbapenemases foi realizada pelo teste 
modificado de Hodge e teste de hidrólise de ertapenem por MALDI-TOF MS (CARVALHAES et al., 2013). 
Os isolados foram submetidos ao teste de microdiluição em caldo para determinação da Concentração 
Inibitória Mínima (CIM) (CLINICAL LABORATORY STANDARD INSTITUTE, 2014). 

Identificação dos genes de Beta-lactamases: a identificação de genes produtores de Beta-lactamases 
foi realizada através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e os amplicons foram confirmados por 
sequenciamento de DNA (FEHLBERG et al., 2014). 

Conjugação bacteriana: o potencial de transferência de genes de resistência foi avaliado através de 
conjugação bacteriana. Os clones transconjugantes foram selecionados em placas de ágar MacConkey 
contendo azida (100 ug/ml) e ampicilina (100 ug/ml). Os genes de Beta-lactamases foram detectados nos 
transconjugantes através de PCR.
 
Determinação da localização genética dos genes de resistência: o DNA plasmidial das cepas produtoras 
de KPC e IMP-10 foram extraídos e submetidos à hibridação DNA-DNA através de transferência por 
Southern blot. A marcação da sonda e a detecção foram realizadas com o kit DIG DNA Labelling and 
Detection (ANDRADE et al., 2011). 

Caracterização de integrons: a detecção dos genes de resistência associados à integrons foi realizada 
através da amplificação por PCR. Os fragmentos amplificados foram purificados e sequenciados (MENDES 
et al., 2007). 

Tipagem molecular: a genotipagem das cepas de enterobactérias produtoras de carbapenemases foi 
realizada através da técnica de eletroforese em campo elétrico pulsado (PFGE) utilizando DNA genômico 
digerido com SpeI. A construção dos dendogramas foi realizada com auxílio do programa BioNumerics.

Dados clínicos dos pacientes: os dados clínicos foram coletados através da revisão de prontuários dos 
pacientes internados e inseridos no banco de dados eletrônico Research Electronic Data Capture (Redcap). 



Foram registrados dados demográficos (idade e sexo); histórico médico e presença de comorbidades; 
hospitalização prévia; local antes da admissão; ala de internação; tempo de internação; procedimentos 
invasivos (uso de cateter venoso central, cateter urinário e realização de procedimento cirúrgico); ventilação 
mecânica; tratamento com imunossupressores; exposição prévia a antibióticos e evolução do caso. 

Resultados

Foram isoladas 30 cepas de S. marcescens resistentes a carbapenêmicos. A produção de carbapenemases 
foi detectada em 24 cepas que continham o gene blaKPC-2. O gene blaIMP-10 foi identificado em seis 
cepas, caracterizando a primeira descrição de coprodução de KPC e IMP-10 no mundo e a primeira 
descrição da enzima IMP-10 no Brasil. Os experimentos de conjugação bacteriana demostraram que o 
gene blaKPC-2 estava inserido em plasmídeos conjugativos, enquanto o blaIMP-10 estava inserido em um 
novo integron de classe 1 nomeado In990. As cepas produtoras de KPC apresentaram alta similaridade 
genética, evidenciando um surto. Através dos dados clínicos foi observado que as cepas coprodutoras 
de KPC e IMP-10 foram recuperadas de pacientes que permaneceram hospitalizados nas UTI por seis 
meses e foram responsáveis por 100% de mortalidade. Desta forma, este estudo demonstra a necessidade 
de aperfeiçoamento das medidas de controle e disseminação destas bactérias, na busca de redução da 
mortalidade e tempo de internação prolongado, maior demanda de medicamentos e recursos humanos 
especializados, representando altos custos para o SUS. A detecção das cepas associada às medidas de 
controle de infecção são de extrema importância para a contenção de surtos, redução dos custos com 
internação prolongada e gastos com terapia antimicrobiana inadequada. 

Conclusão

Os resultados obtidos neste estudo indicam a disseminação de enterobactérias produtoras de 
carbapenemases em um hospital público de Dourados/MS, com identificação de um surto de S. marcescens 
coprodutora de KPC e IMP-10. Este é o primeiro estudo que demonstra a presença da enzima IMP-10 no 
Brasil, bem como a coprodução de KPC e IMP-10 em S. marcescens no mundo. As cepas que abrigavam 
os genes blaKPC-2 mais blaIMP-10 foram associados a 100% de mortalidade. Desta forma, os resultados 
ressaltaram a necessidade de desenvolver estratégias de prevenção e controle de infecção hospitalar nesta 
instituição de saúde, o que poderá contribuir na diminuição das taxas de morbidade e mortalidade dos 
pacientes. Os resultados deste estudo foram publicados em revista internacional com elevado impacto 
científico na área de microbiologia clínica. Além disso, os resultados foram apresentados na forma de 
cursos de aperfeiçoamento, bem como de treinamentos a profissionais de saúde dos hospitais da região, 
visando a conscientização da importância na qualidade das práticas individuais, coletivas e institucionais, 
bem como da adoção das recomendações para o controle e prevenção das infecções relacionadas à 
assistência à saúde dos pacientes atendidos pelo SUS. 

Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2016

47



Ministério da Saúde

4848

Referências

ANDRADE, L. N. et al. Dissemination of blaKPC-2 by the Spread of Klebsiella pneumoniae Clonal Complex 
258 Clones (ST258, ST11, ST437) and Plasmids (IncFII, IncN, IncL/M) among Enterobacteriaceae Species 
in Brazil. Antimicrobial Agents and Chemoterapy, Washington, v. 55, n. 7, p. 3579-3583, 2011. 

CARVALHAES, C. G. et al. Detection of SPM-1-producing Pseudomonas aeruginosa and class D 
ß-lactamase-producing Acinetobacter baumannii isolates by use of liquid chromatography-mass 
spectrometry and matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. Journal 
of Clinical Microbiology, Washington, v. 51, n. 1, p. 287-290, 2013. 

CLINICAL LABORATORY STANDARD INSTITUTE (CLSI). Performance Standards for antimicrobial 
susceptibility testing: Twenty-Four: Informational Supplement. Wayne: CLSI, 2014.

DIENSTIMANN, R. et al. Avaliação fenotípica da enzima Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) em 
Enterobacteriaceae de ambiente hospitalar. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, Rio 
de Janeiro, v. 46, n. 1, p. 23-27, 2010.

FEHLBERG, L. C. et al. Performance of MALDI-TOF MS for species identification of Burkholderia cepacia complex 
clinical isolates. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, New York, v. 77, n. 2, p. 126-128, 2013.

GÖÇMEZ, C. et al. Evaluation of risk factors affecting hospital-acquired infections in the neurosurgery 
intensive care unit. The International Journal of Neuroscience, London, v. 124, n. 7, p. 503-508, 2013.

IOSIFIDIS, E. et al. Outbreak of bloodstream infections because of Serratia marcescens in a pediatric 
department. American Journal Infection Control, St. Louis, v. 40, n. 1, p. 11-15, 2012.

MENDES, R. E. et al. Characterization of an integron carrying bla IMP-1 and a new aminoglycoside resistance 
gene, aac(6’)-31, and its dissemination among genetically unrelated clinical isolates in a Brazilian hospital. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Washington, v. 51, n. 7, p. 2611-2614, 2007.

RIBEIRO, V. B. Molecular characterization of Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing isolates in 
southern Brazil. Journal of Medical Microbiology, London, v. 62, n. 11, p. 1721-1727, 2013.

SAMONIS, G. et al. Trends of isolation of intrinsically resistant to colistin Enterobacteriaceae and 
association with colistin use in a tertiary hospital. European Journal of Clinical Microbiology & 
Infectious Disease, Berlim, v, 33, n. 9, p. 1505-1510, 2014.

TENKE, P; KOVES, B; JOHANSEN, T. E. An update on prevention and treatment of catheter-associated 
urinary tract infections. Current Opinion in Infectious Diseases, London, v. 27, n. 1, p. 102-107, 2014.



Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Configurando-se como um importante problema de saúde pública, o câncer do colo do útero é o quarto 
câncer mais comum em mulheres em todo o mundo, sendo a infecção por HPV16 o principal fator de risco 
para sua etiopatogênese. São estimados mais de 16.340 novos casos dessa doença no Brasil em 2016. 
O SUS implementou diversas ações no combate a este câncer, dentre elas a universalização do exame de 
Papanicolaou. Embora o acesso a esse exame tenha aumentado nos últimos anos, isto não foi suficiente 
para reduzir a mortalidade por câncer de colo uterino nas regiões mais pobres do País, o que revela a 
magnitude do desafio frente ao controle dessa doença que requer maior atenção do poder público para 
medidas de prevenção e tratamento. Como medida complementar às demais ações preventivas do câncer 
de colo uterino, em 2014, o Ministério da Saúde iniciou o programa de vacinação gratuita de meninas 
entre nove e 13 anos com a vacina (Gardasil®) contra HPV. 

Apesar de comprovada a eficácia dessa vacina na prevenção da infecção, não há evidência da sua eficácia 
contra os HPV já estabelecidos e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a incidência do câncer 
do colo do útero não será reduzida até 2050, mesmo que essa vacina seja amplamente utilizada. Dessa 
forma, uma atenção especial deve ser dada ao tratamento das lesões do colo do útero. O gasto total 
estimado do SUS com tratamento e procedimento cirúrgico ultrapassa R$100.000.000,00. O custo direto 
do tratamento do câncer do colo uterino por paciente pode chegar a R$10 mil. Embora a cirurgia e a 
radioterapia representem modalidades de tratamento eficazes, até um terço dos pacientes desenvolvem 
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recidiva. Somados ao elevado custo, as atuais opções de tratamento podem causar sequelas irreversíveis. 
A excisão cirúrgica, por exemplo, pode levar à infertilidade, problemas na gravidez, incontinência e 
disfunção sexual. Isso evidencia a importância de buscar alternativas que possam beneficiar as mulheres 
já infectadas pelo HPV e que necessitam de um tratamento mais eficaz e menos invasivo. Uma vacina 
terapêutica poderia oferecer a possibilidade de tratar as mulheres infectadas pelo HPV antes mesmo do 
aparecimento da neoplasia e também oferecer uma opção de tratamento mais barato, não invasivo e 
que previne uma recidiva. A estratégia de vacina terapêutica desenvolvida em nosso laboratório para o 
combate de tumores causados por HPV baseia-se em um antígeno proteico constituído de epítopos das 
oncoproteínas E6 e E7 do HPV16. Nos ensaios pré-clínicos, esta vacina E6E7 conferiu total proteção à 
formação de tumores e apresentou 100% de eficácia terapêutica. Uma vacina recombinante terapêutica 
contra HPV produzida no Brasil poderá custar ao SUS até US$1,00/dose. Dessa forma, se comprovada sua 
eficácia em ensaios clínicos, para o SUS, o tratamento com a vacina E6E7 poderá ter um impacto imediato 
na redução no número de pacientes com lesões do colo do útero e de mortes associadas à doença, além 
de reduzir drasticamente o custo do tratamento.

Introdução

O câncer do colo do útero é o quarto câncer mais comum em mulheres em todo mundo. O principal fator 
de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero é a infecção pelo papilomavírus humano 
(HPV). Na tentativa de reduzir a elevada incidência de câncer do colo do útero, duas vacinas profiláticas 
(Gardasil e Cervarix) foram desenvolvidas e ambas já foram licenciadas em mais de 100 países. Apesar 
de comprovada a eficácia dessas vacinas na prevenção da infecção por HPV, a incidência do câncer do 
colo uterino não será reduzida até 2050 e milhares de mulheres ainda morrerão dessa doença. Por outro 
lado, se uma vacina terapêutica fosse comercializada haveria uma redução imediata do risco de mulheres 
já infectadas com HPV de morrerem por câncer cervical. Em vista disso, muitos estudos estão sendo 
realizados para se encontrar estratégias vacinais terapêuticas que sejam capazes de reduzir a progressão 
das lesões do colo do útero. 

Vacinas terapêuticas requerem a indução da imunidade mediada por células capazes de atacar e eliminar 
o antígeno e/ou células que apresentam alguma anormalidade. Isto exige a estreita colaboração de 
células do sistema imune inato e adaptativo, em particular, células apresentadoras de antígeno (APC), 
linfócitos T auxiliares CD4+ e linfócitos T citotóxicos CD8+. Por serem constitutivamente expressas nas 
células tumorais infectadas por HPV, as oncoproteínas E6 e E7 têm sido de particular interesse para o 
desenvolvimento de vacinas terapêuticas contra neoplasias cervicais. Uma resposta imune apropriada 
dirigida a essas oncoproteínas do HPV de alto risco pode eliminar as células alteradas e, portanto, 
prevenir a progressão para o câncer cervical. A estratégia terapêutica desenvolvida em nosso laboratório 
baseia-se em um antígeno proteico constituído de epítopos das oncoproteínas E6 e E7 do HPV16 capaz 
de estimular a proliferação de linfócitos T. Os resultados aqui apresentados evidenciam o potencial 
imunoterapêutico dessa vacina.



Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma vacina terapêutica contra células infectadas por 
HPV16 e avaliar sua imunogenicidade e seu potencial em combater células tumorais em modelo profilático 
e terapêutico murino.

Metodologia

Primeiramente foi realizado levantamento bibliográfico dos epítopos imunogênicos das proteínas E6 e E7 
do HPV16. Foram selecionadas as regiões dessas proteínas que apresentam maior número de epítopos de 
interesse: E629–38, E649-67, E6127-141, E77-20, E743-77 e E779-93. Utilizou-se códon otimizado para 
Escherichia coli e espaçadores para evitar formação de epítopos entre as fusões e facilitar o processamento 
pelo proteassomo e a apresentação dos epítopos no contexto MHC I. A sequência foi enviada para síntese 
e o gene sintetizado codificando para uma proteína E6E7 multiepitopo foi subclonado em vetor de 
expressão pAE dando origem ao plasmídeo pAE-E6E7. Posteriormente, bactérias BL21(DE3)pLysS foram 
transformadas com o plasmídeo pAE-E6E7 e cultivadas em 0,5 L de meio LB suplementado com ampicilina. 
A indução da expressão foi iniciada com 1mM de IPTG e o cultivo foi incubado por quatro horas a 37ºC 
sob agitação. As bactérias foram lisadas por sonicação e a expressão da proteína analisada por SDS-PAGE. 
Por expressar em corpúsculo de inclusão, a proteína E6E7 foi solubilizada em 8 M de ureia. A proteína foi 
purificada sob condição desnaturante por cromatografia de afinidade a níquel e em seguida foi dialisada 
contra concentrações decrescentes de ureia (6M, 4M e 2M) em tampão PBS. O antígeno proteico E6E7 
multiepitopo, após ser caracterizado por espectrometria de massa e por SDS-PAGE, foi avaliado quanto 
ao seu potencial em induzir uma resposta imunoprotetora contra células tumorais TC-1 que expressam os 
antígenos E6 e E7. 

Para tanto, foram realizados ensaios de imunização profilática com camundongos C57BL/6 selvagens, TLR4-
deficientes ou nocautes para CD4 ou CD8, sendo administradas três doses do antígeno E6E7 ou PBS em 
intervalos de 14 dias. Para avaliar o potencial do candidato vacinal em desencadear uma resposta imune 
eficaz no tratamento de tumor, foram realizados ensaios de imunização terapêutica com animais C56BL/6 
selvagens e animais TLR4-deficientes. Os animais foram primeiro desafiados com células TC-1, e, três dias 
após a inoculação das células tumorais, os animais receberam a primeira dose da vacina e, em intervalos de 
sete dias, foram imunizados com mais duas doses. O crescimento do tumor foi avaliado por no mínimo um 
mês. Foram realizados ensaios de Elispot para a detecção de células produtoras de IFN- y mediante estímulo. 
Este ensaio detecta citocinas secretadas individualmente por cada célula em resposta ao estímulo in vitro. 
Os experimentos de Elispot foram realizados com células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de 
camundongos selvagens ou TLR4-deficientes. Os animais foram imunizados com três doses da vacina e, vinte 
dias após o desafio, foi coletado sangue para o experimento. As células foram estimuladas com peptídeos 
específicos de E6 e/ou de E7. Foi realizado um experimento de Elispot para verificar qual peptídeo, de E6 ou 
de E7, é capaz de estimular acentuadamente as células a produzirem IFN-y.
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Resultados

Diversos esforços têm sido realizados para desenvolver vacinas que confiram total proteção profilática 
e algum grau de proteção terapêutica contra tumores causados pelo HPV. Várias estratégias de vacinas 
terapêuticas já foram desenvolvidas e apresentaram resultados promissores em estudos pré-clínicos, porém 
ainda há uma necessidade urgente de desenvolver novas estratégias que podem também apresentar eficácia 
clínica. Este estudo visa atender a essa necessidade de desenvolvimento de uma vacina terapêutica que 
promova uma resposta imune efetiva contra as lesões do colo do útero associadas à infecção por HPV16. 
Nossa estratégia de vacina terapêutica tem a vantagem de reunir em uma única proteína recombinante 
um grande número de epítopos imunogênicos de E6 e E7 capazes de ativar linfócitos T citotóxicos e 
auxiliares. A combinação de epítopos imunogênicos e a separação destes por espaçadores, somados ao 
tamanho da proteína E6E7, podem favorecer seu processamento e apresentação pelas células dendríticas, 
resultando numa forte indução da resposta imune mediada por células. 

Além disso, procurou-se escolher as regiões das proteínas E6 e E7 que apresentassem maior variedade 
de epítopos com diferentes tipos de HLA, o que proporcionaria uma ampla cobertura ao ser utilizada 
em imunização na população. Assim, esta vacina pode ter o potencial de induzir uma eficaz resposta 
imune específica, tanto a nível individual quanto populacional. A proteína recombinante E6E7 foi expressa 
em E. coli em corpúsculo de inclusão e solubilizadas com ureia. Após a purificação e diálise, a proteína 
foi caracterizada por espectrometria de massas, por meio do qual foi possível identificar peptídeos 
correspondentes às oncoproteínas E6 e E7. A imunização profilática de camundongos selvagens e nocautes 
para CD4 com a proteína E6E7 foi capaz de gerar 100% de proteção antitumoral. Por outro lado, animais 
nocautes para CD8 imunizados não foram capazes de induzir uma resposta protetora. Estes resultados 
evidenciam a importância da participação de linfócitos T CD8+, mas não de linfócitos T CD4+, na resposta 
imune gerada pela vacina contra as células tumorais expressando E6 e E7. 

Nos ensaios de imunização terapêutica, todos os animais do grupo controle desenvolveram tumor 
após 15 dias do desafio, enquanto o tratamento com a vacina E6E7 foi eficaz no combate ao tumor 
em 100% dos animais. A imunização profilática e terapêutica com a vacina E6E7 foi capaz de proteger 
do crescimento tumoral 100% dos animais não responsivos a LPS (TLR4-deficientes), indicando que o 
candidato vacinal contendo epítopos imunogênicos de E6 e E7 é capaz de promover, em modelo animal, 
uma eficaz resposta imunológica contra tumor sem a necessidade adicional de um adjuvante que ative 
a via de TLR4. Nos ensaios de Elispot foi possível verificar a capacidade da vacina de induzir a produção 
de IFN-y por linfócitos T específicos a E6 e/ou a E7. Além disso, foi demonstrada a imunodominância do 
epítopo de E7 sobre o de E6.



Conclusão

Neste trabalho foi apresentada uma opção não cirúrgica promissora e acessível para o tratamento das 
lesões do colo do útero que se baseia na estimulação do sistema imune através da vacinação com antígeno 
recombinante constituído de epítopos imunogênicos de E6 e E7 do HPV16. Promissora porque, a vacina 
recombinante E6E7, em regime de três doses vacinais, conferiu total proteção à formação de tumores 
em camundongos selvagens, nocautes para CD4 e TLR4 deficientes, desafiados com células TC-1. Em 
uma condição mais próxima de uma situação clínica, o tratamento com a vacina E6E7 foi eficiente no 
combate ao tumor em animal. Em adição, a resposta imune gerada pela vacinação com E6E7 mostrou-se 
dependente de linfócitos T CD8+, o que evidencia o potencial da vacina em ativar uma resposta imune 
citotóxica contra células transformadas infectadas por HPV16. Vale ressaltar a necessidade de se realizar 
estudos clínicos para avaliar a eficácia da vacina E6E7 em pacientes em diferentes estágios de lesões 
do colo do útero e em combinação ou não com adjuvantes e as doses necessárias para obter a melhor 
resposta terapêutica. 

Além disso, esta vacina E6E7 multiepitopo pode também ser usada como terapia adjuvante ao tratamento 
cirúrgico contra os tumores induzidos pelo HPV16. A vacina E6E7 foi produzida por tecnologia de DNA 
recombinante em Escherichia coli. Além da segurança pra aplicação clínica, vacinas recombinantes 
apresentam baixo custo de produção. No Brasil, a produção da vacina recombinante contra hepatite B 
pelo Instituto Butantan, por exemplo, gera um custo por vacina de US$0,22. Da mesma forma, a vacina 
terapêutica E6E7 produzida no Brasil poderá custar aos cofres públicos menos de US$ 1,00/dose. Portanto, 
este estudo abre novas perspectivas de tratamento de lesões do colo do útero com possível custo-benefício 
que atende as expectativas tanto dos órgãos de saúde quanto dos pacientes que apresentam a doença.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Este foi o primeiro estudo a investigar a dimensionalidade e o possível viés de mensuração no Transtorno 
do Álcool (TA) da quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) 
da Associação Psiquiátrica Americana em uma grande amostra de base populacional na América Latina. 
Estudos como esse, em grandes amostras representativas fora dos Estados Unidos (EUA), são importantes 
para testar o funcionamento do diagnóstico em diferentes contextos culturais, dadas as diferenças que 
permeiam o uso de álcool. Existe uma grande carência de estudos de validade diagnóstica na área de 
saúde mental nos países de média e baixa renda, o que é o caso do Brasil. Geralmente, países como o 
Brasil incorporam instrumentos diagnósticos, traduzidos da língua inglesa, realizando apenas estudos de 
validade de critério quando muito, que comparam o novo critério diagnóstico com outros previamente 
validados para a língua portuguesa. Assim, não existe uma investigação de validade do construto, que se 
refere à medida que operacionalizações de um construto (ou seja, testes práticos desenvolvidos a partir 
de uma teoria) medem realmente o que a teoria diz que eles deveriam medir. Nesse sentido, nosso estudo 
traz uma importante inovação para a saúde brasileira, realizando a validação do construto do TA-DSM-5 
para os brasileiros. Isso também gera impactos para outros países de média e baixa renda, que apreciam 
com grande interesse um estudo desse tipo realizado em um país que não esteja no eixo América do 
Norte-Europa-Austrália. Nossos achados apontam para a validade de construto desse diagnóstico em 
países com uma realidade social bem diferente dos países desenvolvidos. Dada a importante interface 
entre fatores sociais e transtornos mentais, isso atraiu o interesse da comunidade científica internacional.

Menção Honrosa
Investigando dimensionalidade e erro de mensuração do 
transtorno do álcool do manual diagnóstico e estatístico 
da Associação de Psiquiatria Americana na maior área 
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Contato: jmcmaia2@gmail.com



Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), nosso estudo impacta diretamente no atendimento clínico 
de pacientes com TA na atenção primária, secundária e terciária – desenvolvida nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e unidades de internação psiquiátrica dos Hospitais. 
Nosso sistema de saúde faz uso atualmente da Classificação Internacional das Doenças – 10a edição (CID-
10), lançada em 1992, que se encontra em processo de revisão atualmente. A 11a edição (CID-11) deverá 
ser lançada em 2017, com uma série de mudanças. Na área da saúde mental, a CID-10 foi extensamente 
influenciada pelo DSM-IV, mas as equipes trabalharam separadamente. Na elaboração do DSM-5, houve 
uma iniciativa de montar uma equipe que integrasse experts envolvidos na elaboração do DSM-5 e da 
CID-11 para uma abordagem mais similar. Isso se reflete na incorporação de critérios diagnósticos de 
dependência de álcool de ambos os manuais para a elaboração do TA-DSM-5. Portanto, existe uma forte 
tendência da utilização dos mesmos critérios do DSM-5 na CID-11. Na esteira da elaboração da CID-11, 
estudos que validem esse diagnóstico em países fora dos países desenvolvidos são muito importantes. 
Nosso estudo foi citado por uma recente revisão que reuniu todos os estudos de validade de construto 
nesse campo. De todos os 29 estudos que investigaram o TA-DSM-5 no mundo, o único com amostra 
representativa da população geral de um país de baixa ou média renda foi o nosso. Portanto, podemos 
afirmar que nosso estudo influenciou diretamente na elaboração da CID-11, que será longamente utilizada 
nos vários níveis do SUS. A atual versão (CID-10) já está sendo utilizada há 24 anos (desde 1992). 

Introdução

Apesar da quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) já estar sendo 
utilizada, ainda há a necessidade de explorar a estabilidade da nova estrutura diagnóstica unidimensional 
do Transtorno do Álcool (TA) em populações fora dos EUA, bem como a influência de aspectos socioculturais 
das diferentes populações nos indicadores deste novo construto. A maioria dos estudos disponíveis foram 
realizadas nos EUA usando análise fatorial exploratória (AFE) para validar a estrutura unidimensional do 
TA-DSM-5. Evidências de outras culturas são muito mais limitadas, menos ainda incluindo o conjunto 
completo de 11 critérios (uma vez que alguns não continham o critério craving). Além dos estudos de 
AFE, vários autores têm chamado atenção para a verificação da distribuição dos critérios individualmente 
dentro da estrutura unidimensional nas diversas populações. Estudos de Teoria de Resposta ao Item (TRI) 
têm sido utilizados para explorar o papel de cada um dos critérios dentro dessa estrutura dimensional.

Também é importante a utilização estudos de funcionamento diferencial de critérios (FDC) para 
medir os efeitos diretos de fatores externos (por exemplo: variáveis sociodemográficas) que poderiam 
potencialmente mostrar evidências de erro de mensuração, um tipo de erro em que uma determinada 
variável pode sistematicamente gerar falsos resultados, em certos subgrupos. Esse tipo de estudo tem sido 
poucas vezes realizado no mundo, se restringindo à análise de FDC em categorias de gênero e idade. No 
presente trabalho foram utilizados dados do estudo São Paulo Megacity Mental Health Survey (SPMHS), 
um estudo transversal de base populacional, desenhado para avaliar a morbidade psiquiátrica em uma 
amostra representativa da população em geral, com 18 anos ou mais, das pessoas que vivem nesta área 
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metropolitana. Neste conjunto de dados, os 11 critérios do TA-DSM-5 foi coletado, o que nos permitiu 
realizar estudos com modelos de AFE, TRI e DCF.

Objetivos

No presente estudo, investigamos a dimensionalidade e o possível viés de mensuração do TA-DSM-5 
em uma amostra representativa da população da maior área metropolitana da América do Sul (Área 
Metropolitana de São Paulo-AMSP). A AMSP é um cenário único para este tipo de estudo por sua diversidade 
socioeconômica, com extremos de pobreza e riqueza convivendo lado-a-lado, resultando em tensão social 
e altas taxas de violência urbana, apesar de se tratar do principal centro financeiro e econômico do Brasil, 
com um Produto Interno Bruto (PIB) correspondente a 16,7% do PIB total brasileiro.

Metodologia

Amostra: os entrevistados foram selecionados através de um processo de amostragem probabilística 
em múltiplos estágios que abrangeu os 39 municípios da AMSP, sem substituição. Esta pesquisa é um 
estudo transversal de base populacional, desenhado para avaliar morbidade psiquiátrica em uma amostra 
representativa da população em geral, com 18 anos ou mais, vivendo na AMSP. A entrevista CIDI do 
World Mental Health Study WMHS-CIDI da Organização Mundial de Saúde foi traduzida e adaptada 
para o português brasileiro, e utilizada para avaliar os respondentes. Os dados foram coletados por 
entrevistadores treinados. A amostra final teve 5.037 indivíduos (taxa de resposta de 81,3%). As análises 
do presente estudo foram restritas aos 948 indivíduos que relataram beber pelo menos uma bebida por 
semana no ano anterior à entrevista.

Entrevista: o WMHS-CIDI é composto de seções clínicas e não-clínicas, que geram diagnósticos baseados 
no DSM-5, DSM-IV e na CID-10. Todos os entrevistados responderam a um módulo sociodemográfico e os 
módulos de avaliação de humor, ansiedade e distúrbios de controle de impulso, juntamente com abuso 
de substâncias e comportamento suicida, considerados transtornos nucleares.

Medidas: uma série de perguntas derivadas dos critérios de dependência e abuso de álcool da CID-10 e do 
DSM-IV foram incluídas no WMH-CIDI e foram aplicadas para os 948 indivíduos que relataram beber pelo 
menos uma dose por semana no ano passado. Doze indivíduos que não responderam a essas perguntas 
foram excluídos da análise estatística (n=936). Onze variáveis dicotômicas que correspondem aos critérios 
do DSM-5 foram geradas a partir dessas questões. A abreviação dos nomes dos 11 critérios do DSM-5 
foi baseada em estudos publicados anteriormente da seguinte forma: tolerância, abstinência, maior/mais 
tempo, parar/controlar, tempo gasto, desistir de atividades, físico/psicológico, negligenciar papéis, social/
interpessoal, uso perigoso e fissura.



Análise estatística: todas as análises foram realizadas com o programa Mplus versão 7.3, usando pesos de 
amostragem e medidas de amostragem complexa (estratos e clusters). Estatísticas descritivas foram usadas para 
descrever a amostra. Em primeiro lugar, os modelos de AFE foram realizados. Após a estrutura fatorial do TA-
DSM-5 ter sido investigada, os modelos da TRI foram usados para estudar o construto latente do TA-DSM-5. Os 
modelos da TRI analisam a relação entre as probabilidades de um indivíduo endossar uma determinada resposta 
a um item (no nosso caso, um critério). A análise de TRI implementada no Mplus foi usada para derivar dois 
parâmetros de cada critério: gravidade e discriminação. Por fim, os seguintes correlatos sociodemográficos foram 
considerados para análise de FDC: sexo; idade; educação; estado civil; situação de emprego e renda familiar.

Resultados

Calculamos a prevalência de preenchimento dos critérios do TA-DSM-5 e a distribuição das variáveis 
sociodemográficas na amostra. Houve uma maior prevalência de homens entre usuários semanais de 
álcool no último ano em comparação com o resto da amostra do SPMHS (74% versus 47%, p<0,01). Nós 
também encontramos um número significativamente maior de usuários semanais de álcool em indivíduos 
de meia-idade (35-54 anos), alta renda familiar, trabalhando e/ou estudando, e de níveis educacional 
superior e fundamental (comparado com níveis médio e primário ou analfabeto). Considerando os 
resultados da AFE, o modelo unidimensional (de um fator) foi ligeiramente melhor do que o modelo de 
dois fatores, porque obtiveram cargas elevadas em todos os 11 critérios (>0,8), gerando bons índices de 
ajuste: Eigenvalue>1,0; TPI e TLI>0,95; RMSEA<0,05; e SRMR<0,08. Os índices de ajuste para o modelo 
de dois fatores também eram bons. Porém, o valor da Eigenvalue caiu para um valor bem abaixo de 1,0, 
no modelo de dois fatores, e foi caindo progressivamente com o aumento do número de fatores. Outro 
resultado negativo do modelo de dois fatores foi uma alta correlação entre os fatores. 

Também plotamos curvas de características de cada critério (CCC) e curvas de informação de cada critério 
(CIC), como parte dos modelos de TRI. Dentro das CCC e CIC, o critério com o valor mais baixo no ponto de 
50% no eixo X foi o critério maior/mais tempo. Isto denota uma menor gravidade desse critério em relação 
aos outros critérios. Além disso, o critério com maior gravidade nas CCC e CIC foi o desistir de atividades. 
Outros critérios que tinham maior gravidade foram tempo gasto, tolerância e abstinência. Além disso, nas 
curvas, o critério de tempo gasto teve a maior propriedade de discriminação. A discriminação é indicada 
pelo quão íngreme é o declive da CCC no ponto de 50% no eixo X. Outros critérios com maior discriminação 
foram desistir de atividades e físico/psicológico. O critério uso perigoso teve a menor propriedade de 
discriminação. O critério que traz maior informação (nas curvas CIC) é tempo gasto seguido por desistir de 
atividades e físico/psicológico. Os critérios que trouxeram menor informação foram tolerância, negligenciar 
papéis e uso perigoso.

Nos modelos de FDC, social/interpessoal, fissura, abstinência, parar/controlar e físico/psicológico foram 
selecionadas para o modelo final. A categoria de inatividade (nem trabalho, nem estudo) teve efeitos 
diretos positivos em social/interpessoal e em abstinência. A categoria Jovens Adultos (18-34 anos) teve 
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efeitos diretos (associações negativas) sobre Fissura e Abstinência. Ainda dentro de idade, a categoria 
Idosos	(≥55	anos)	também	teve	efeitos	diretos,	embora	positivos,	nos	critérios	parar/controlar	e	físico/
psicológico. As categorias Sexo Feminino e baixo nível de escolaridade (até oito anos) tiveram efeito direto 
sobre a abstinência e parar/controlar, respectivamente. Assim, o critério com maior número de FDC foi 
abstinência. Em resumo, foram encontrados quatro efeitos diretos de categorias sociodemográficas no 
fator unidimensional (diagnóstico) do TA-DSM-5 e oito efeitos diretos dessas categorias foram encontrados 
em algum dos 11 critérios. A única categoria que teve FDC tanto em critério como no fator foi sexo 
feminino. O FDC positivo dos idosos em físico/psicológico e parar/controlar não foi encontrado no TA-
DSM-5, no qual encontramos um efeito negativo.

Conclusão

Este foi o primeiro estudo a investigar a dimensionalidade e o viés de mensuração no TA-DSM-5 em uma 
grande amostra de base populacional representativa na América Latina. Estudos como este, em grandes 
amostras representativas fora dos Estados Unidos, são importantes para testar o funcionamento desse 
diagnóstico, em diferentes contextos culturais, dadas as diferenças que permeiam o uso de álcool. Nossos 
resultados devem ser discutidos dentro do contexto brasileiro. Apesar das diferenças importantes no 
que diz respeito aos indicadores socioeconômicos de Brasil e Estados Unidos, é interessante notar as 
semelhanças entre o perfil de preenchimento dos critérios do TA-DSM-5 na população geral desses dois 
países. Isto se torna muito importante, tendo em conta a recente disponibilidade da nova edição do DSM-
5 em português do Brasil. Curiosamente, não encontramos FDC de variáveis de nível educacional e de 
baixa renda nos critérios do TA-DSM-5, um resultado importante que dá suporte à utilização do DSM-5 
nestas subpopulações com maior chance de uso regular e problemas com o álcool na área metropolitana 
de São Paulo, segundo estudos prévios. Por outro lado, há um achado importante de menor pontuação no 
TA-DSM-5 entre as mulheres nesta área, segundo nossas análises de FDC, que encontraram efeitos diretos 
dessa variável tanto no fator do TA-DSM-5 como no critério de abstinência. Portanto, o diagnóstico de 
TA-DSM-5 deve ser utilizado com cautela nessa subpopulação.

Este foi o primeiro estudo de base populacional em um país em desenvolvimento que testou a validade 
da estrutura unidimensional dos critérios do TA-DSM-5 usando o conjunto completo de 11 critérios 
em uma população urbana da América do Sul. Da mesma forma que estudos anteriores realizados nos 
Estados Unidos, os critérios desistir de atividades e tempo gasto apresentaram altos níveis de gravidade e 
discriminação, respectivamente, e mais/maior tempo e uso perigoso apresentaram baixos níveis de gravidade 
e discriminação, respectivamente. Como um dos poucos estudos que avaliaram FDC no TA-DSM-5, nossos 
resultados apontam para um pequeno número de efeitos diretos de variáveis sociodemográficas sobre 
abstinência e Parar/Controlar no nível do critério. Mais pesquisas são necessárias para avaliar viés de 
mensuração dos critérios do TA-DSM-5 em diferentes contextos culturais e sociodemográficas.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Passo fundamental para o tratamento adequado do câncer e parâmetro chave na Política Nacional de 
Atenção Oncológica (Ministério da Saúde), o diagnóstico anatomopatológico, incluindo o diagnóstico 
precoce e o estadiamento, baseia o planejamento terapêutico. Através destas abordagens, objetiva-
se realizar um tratamento oportuno e reduzir a mortalidade, áreas estratégicas na política nacional de 
controle do câncer. Para isso, os serviços de saúde devem contar com especialistas em patologia, que 
deverão dispor de toda a tecnologia necessária, diminuindo vieses inerentes à capacidade humana de 
avaliação, qualificando o resultado final e o tempo de resposta aos pacientes. Apesar disso, a análise 
segue exposta ao viés de subjetividade pelo analisador. Adicionalmente, há escassez de ferramentas com 
potencial de predição de desenvolvimento de metástases.  Assim, é fundamental que novas ferramentas 
sejam desenvolvidas com o intuito de objetivar a análise anatomopatológica, tanto para diagnóstico 
quanto para o estadiamento, incluindo a detecção precoce de características associadas à formação de 
metástases ou a predição de um tumor desenvolver metástases. 

Dentre as tecnologias testadas, a análise digital de imagens tem sido proposta como um método 
complementar ao diagnóstico subjetivo do patologista. Contudo, as metodologias disponíveis, destacando-
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se análises moleculares, ainda são complexas e apresentam custo elevado, não sendo realizadas na rotina 
de laboratórios de patologia. Pensando nisso, em 2012, desenvolvemos e validamos uma metodologia, 
a Análise Morfométrica Nuclear (NMA), para análise da forma e tamanho de núcleos e inferência de 
diferentes mecanismos em culturas de células eucariotas. Sabe-se que a forma e o tamanho de núcleos 
celulares podem conter informações clinicamente relevantes acerca das características tumorais, incluindo 
agressividade, invasividade e resposta à terapia. Porém, este aspecto é pouco explorado na análise 
diagnóstica e prognóstica diante do potencial que apresenta.

A ferramenta apresentada aqui, NMA em tecido (tNMA), com potencial de uso para qualquer tipo de 
tumor sólido, foi desenvolvida para avaliar o tamanho e forma de núcleos de células tumorais a partir 
de lâminas de hematoxolina e eosina (HE) de amostras primárias. Os dados obtidos a partir desta análise 
fornecem informações relacionadas a diagnóstico e prognóstico tumorais, de maneira complementar ao 
diagnóstico do patologista. Além disso, o uso do tNMA pode contribuir para a redução dos custos e 
otimização da utilização de recursos pelo sistema público de saúde. O tNMA apresenta aplicabilidade em 
serviços de patologia, destacando-se as seguintes vantagens: i) é uma ferramenta objetiva; ii) apresenta 
potencial diagnóstico e prognóstico; iii) utiliza lâminas coradas com HE produzidas rotineiramente em 
histopatologia; iv) é uma análise rápida, barata, fácil e com potencial para aplicação em pacientes com 
diferentes tipos de câncer da rede do SUS.

Introdução

O câncer é um problema de saúde pública tanto no Brasil quanto no mundo, acometendo mais de 20 
milhões de pessoas anualmente. No Brasil, o câncer é a segunda causa de mortes, e mais de 600 mil 
novos casos são esperados para 2016. O número de casos e mortes segue aumentando, especialmente 
devido à detecção tardia, dificuldade de classificação e metástases, as quais respondem por mais de 80% 
das mortes por câncer. É consenso entre profissionais da saúde que o diagnóstico precoce e adequado é 
fundamental para aumentar as chances de cura dos pacientes. Apesar destes aspectos, poucas ferramentas 
objetivas complementares ao diagnóstico do patologista têm sido desenvolvidas. Ademais, considerando 
o prognóstico de metastização tumoral, há uma lacuna ainda maior no que tange a marcadores e métodos 
de análise e predição.

Células tumorais apresentam alterações fenotípicas nucleares associadas aos processos de transformação, 
progressão e invasão. De fato, durante a migração celular e metastização, assim como em outros 
mecanismos de proliferação e morte celular, ocorrem alterações de citoesqueleto, formato celular e nuclear. 
Em 2012, desenvolvemos e validamos uma metodologia para avaliação da forma e tamanho de núcleos 
de células eucariotas in vitro (NMA), publicada (FILIPPI-CHIELA et al., 2012) e com patente depositada 
(BR1020120152886). Através do NMA, já utilizado em mais de 20 trabalhos científicos da ciência básica 
à aplicada, é possível avaliar apoptose, senescência, catástrofe mitótica, migração celular e transição 
epitélio-mesenquima. Também utilizando o NMA, estamos desenvolvendo uma ferramenta complementar 
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ao exame de Papanicolau, como estratégia de melhoria no rastreamento do câncer cervical. Diante do 
exposto, acreditamos que o desenvolvimento de uma ferramenta baseada na análise morfométrica nuclear 
de tumores primários pode fornecer informações importantes relacionadas ao diagnóstico diferencial, 
estadiamento tumoral e predição de progressão tumoral.

Objetivos

Desenvolver uma ferramenta simples, rápida e acurada para análise da forma e tamanho de núcleos 
de células de tumores sólidos a partir de lâminas de histopatologia coradas com hematoxilina-eosina. 
Especificamente: i) desenvolver um método para aquisição de variáveis morfométricas nucleares; ii) avaliar 
as variáveis morfométricas necessárias para caracterização das amostras; iii) validar a reprodutibilidade da 
metodologia; iv) avaliar a capacidade da ferramenta em classificar apropriadamente os tumores quanto 
ao diagnóstico e probabilidade de desenvolvimento de metástases.

Metodologia

A metodologia de desenvolvimento e validação do tNMA foi realizada utilizando amostras de melanomas 
e tecido não tumoral relacionado. O processo envolveu quatro etapas, utilizando amostras de cinco grupos 
de pacientes: nevi (N), melanomas finos sem metástase (MFSM), melanomas finos com metástase (MFCM), 
melanomas espessos sem metástase (MESM) e melanoma espesso com metástase (MECM). A partir destas 
amostras seguiram-se as etapas descritas a seguir. 
 
Desenvolvimento do método de aquisição das variáveis morfométricas nucleares em cortes de tecido e 
geração do NMA: para marcação nuclear e aquisição das variáveis (processo chamado de segmentação 
daqui por diante), nós utilizamos o programa Image Pro Plus 6.0 (IPP6). A partir de cortes de 4μm corados 
com HE, nós adquirimos imagens representativas (30 campos por paciente) com utilização de um filtro de 
620nm (vermelho), o qual aumenta o contraste da lâmina HE e permite a marcação dos limites das bordas 
nucleares através da ferramenta Magic Wand, do IPP6. Após a segmentação dos núcleos, foram adquiridas 
as cinco variáveis morfométricas primárias necessárias para o NMA – Area, AreaBox, Aspect, Roudness e 
RadiusRatio. Estas últimas quatro variáveis, que caracterizam a forma nuclear, são agrupadas no Índice de 
Irregularidade Nuclear (NII). O gráfico de Area x NII gera a separação dos núcleos em subpopulações com 
significados biológicos relevantes (núcleos apoptóticos, senescentes, mitóticos, em catástrofe mitótica, 
migratórios ou em transição epitélio-mesenquima). As variáveis Area e NII, bem como a porcentagem 
de núcleos grandes e regulares (%LR) foram selecionadas para as etapas seguintes da análise e serão 
chamadas de V1, V2 e V3 daqui para diante, não necessariamente na ordem que segue.

Geração e análise de novas variáveis: a partir das variáveis primárias citadas acima foram geradas outras quatro 
variáveis de forma e tamanho nuclear, aqui nomeadas pelos códigos V4, V5, V6 e V7. Assim, nós chegamos a 
um conjunto de sete Variáveis de Separação (VS1-7) para caracterização da forma e tamanho nucleares.



Combinação de variáveis VS para separação e classificação das amostras: a etapa seguinte consistiu da 
análise da capacidade das variáveis VS, isoladas ou combinadas duas a duas, em separar e classificar os 
diferentes grupos de estudo. 
 
Geração da função discriminante para classificação diagnóstica e prognóstica das amostras: finalmente, 
foi realizada uma série de análises estatísticas (ANOVA, Testes de Normalidade, Teste de Equidade de 
Médias e Função Discriminante) para agrupar as variáveis VS em funções discriminantes representativas da 
população nuclear. Com a combinação de funções discriminantes nós objetivamos obter uma separação 
gráfica clinicamente relevante quanto à classificação diagnóstica de diferentes pacientes. Também 
objetivamos, com esta separação, gerar informações com potencial prognóstico especialmente no que se 
refere à probabilidade de geração de metástases por cada amostra tumoral primária.

Resultados

Padronização do método de segmentação (marcação e aquisição das variáveis morfométricas em tecido) 
para desenvolvimento do tNMA: inicialmente, desenvolvemos um protocolo de segmentação nuclear a 
partir de imagens adquiridas de lâminas de HE. Após diferentes abordagens, chegamos a um modelo de 
segmentação inédito, no qual capturamos as imagens sob um filtro vermelho (620nm) – o qual aumenta 
o contraste do HE – e marcamos o contorno dos núcleos celulares utilizando a ferramenta Magic Wand do 
IPP6. Assim, geramos as variáveis utilizadas no NMA: Area (tamanho nuclear) e Índice de Irregularidade 
Nuclear (NII, forma nuclear). A partir do NMA foi determinada a porcentagem de núcleos grandes e 
regulares (%LR), variável que apresentou grande potencial para separação dos grupos de estudo. Estas 
variáveis (Area, NII e %LR) foram denominadas como V1, V2 e V3, não necessariamente na ordem que 
segue. Após, realizamos a validação da técnica quanto à reprodutibilidade. Para tal, requantificamos o 
mesmo grupo de imagens, bem como adquirimos e quantificamos novas imagens dos mesmos pacientes. 
Em ambos os casos, a taxa de concordância foi superior a 95%. Também avaliamos o número mínimo 
de imagens necessário para abranger a heterogeneidade e variância de cada amostra e chegamos à 
quantidade de nove imagens necessárias por paciente. 

Geração de novas variáveis e combinação de variáveis para classificação das amostras: já com as variáveis 
V1-3, isoladamente, nós observamos uma separação parcial dos grupos de estudo. Porém, alguns dados 
relacionados à heterogeneidade da área e regularidade nucleares nos levaram à geração de quatro variáveis 
adicionais a partir das variáveis V1-3; estas novas variáveis foram nomeadas como V4, V5, V6 e V7. 
Apenas uma das sete variáveis foi capaz de separar todos os grupos entre si, enquanto as outras variáveis 
separaram apenas parcialmente os grupos. Com estes dados em mente, nós então avaliamos a capacidade 
de separação dos grupos através das combinações das variáveis V1-7, duas a duas. Seis combinações 
foram capazes de separar os cinco grupos de estudo. De modo surpreendente, nós observamos que três 
combinações separaram de maneira clara os melanomas finos com metástase (MFCM) dos melanomas 
finos sem metástase (MFSM). Este aspecto é clinicamente relevante, pois melanomas finos raramente 
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apresentam metástases e a predição deste aspecto pelo patologista é impossível, uma vez que não há 
alterações histopatológicas claras.

Geração de funções discriminantes para classificação das amostras e novos casos: finalmente, realizamos 
novas análises estatísticas para combinar as variáveis V1-7 em diferentes funções discriminantes, que 
correspondem a funções matemáticas que combinam todas as variáveis de estudo, cada uma com um 
coeficiente específico. Foram geradas quatro funções discriminantes, e a combinação gráfica das funções 
um e dois foram capazes de separar os cinco grupos de estudo em regiões definidas, incluindo uma clara 
separação dos grupos MFCM e MFSM. 

Conclusão

Através da morfometria nuclear e o tNMA, separamos graficamente pacientes com tumores de diferentes 
estágios, bem como pacientes com tumores metastáticos e não metastáticos. A técnica apresenta potencial 
aplicabilidade em serviços de histopatologia oferecidos pelo SUS por apresentar as seguintes vantagens: i) 
objetividade: elimina o viés de subjetividade do diagnóstico do patologista, complementando o mesmo; 
ii) potencial diagnóstico: tanto para diferenciação do tecido normal e tumoral quanto para definir o 
estadiamento tumoral; iii) dados prognósticos: especialmente no que se refere à probabilidade de 
metastização, o que pode influenciar a escolha da terapia e o acompanhamento dos pacientes; iv) baixo 
custo: o material utilizado são lâminas de HE produzidas na rotina para todas as biópsias analisadas por 
histopatologia; os únicos requisitos são um microscópio com aquisição de imagens e um filtro vermelho, 
comuns em serviços de patologia; o programa IPP6, amplamente utilizado em serviços de histopatologia, 
pode ser adquirido comercialmente; v) facilidade e rapidez:  após o período de treinamento (2h), um 
patologista despende, em média, 20min por paciente para realizar a análise; vi) ampla possibilidade de 
uso: pode ser utilizado em qualquer tipo tumoral sólido; pode ainda ser utilizado para o acompanhamento 
da resposta à terapia, pois permite a quantificação de morte celular.

A partir de um novo caso, o racional para uso do tNMA envolve a aquisição de imagens, segmentação 
nuclear e geração das funções discriminantes um e dois. A localização do paciente no gráfico pode 
complementar o diagnóstico do estadiamento tumoral e sugerir o potencial metastático do tumor. Assim, 
o tNMA apresenta amplo potencial para ser utilizado em complementaridade à análise subjetiva do 
patologista, podendo corroborar achados diagnósticos, contribuir para classificação tumoral e prover 
informações importantes quanto ao potencial metastático do tumor em análise.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O biossensor pode ser definido como um dispositivo que utiliza um material biológico (ácidos nucléicos, 
enzimas, etc.), conectado a um transdutor o qual converte o sinal biológico em sinal elétrico passível de 
ser quantificado. Seu uso traz uma série de vantagens, pois são altamente sensíveis, específicos, seletivos, 
relativamente fáceis em termos de desenvolvimento, além de portáteis, rápidos e de baixo custo. Tais 
dispositivos têm despertado interesse científico nas últimas décadas, sendo importantes ferramentas 
analíticas usadas para diagnóstico clínico, detecção de fármacos, resíduos ambientais, controle e qualidade 
de água e alimentos, indústria de bebidas, controle de doenças, alterações fisiológicas, dentre outras. 
Vale ressaltar que os biossensores apresentam capacidade de detecção em tempo real na análise clínica 
e biomédica, realizando testes próximos aos pacientes e usando pouco volume de amostra, já que são 
capazes de passar por um processo de miniaturização. O vírus Epstein Barr (EBV) é estudado por estabelecer 
uma relação de latência com o organismo infectado e por estar associado a uma série de fisiopatologias. 
Seu potencial oncogênico está relacionado às evidências sorológicas da presença do agente viral em 
neoplasias, além do linfoma de Burkitt, como em carcinomas orais e gástricos, doença de Hodgkin, 
desordens proliferativas de indivíduos imunocomprometidos, tais como doenças linfoproliferativas pós-
transplante e um subconjunto de linfomas de linfócitos T e células NK. 
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Estudos recentes evidenciam também a associação do EBV às doenças autoimunes como a Artrite Reumatoide 
e o Lúpus Eritematoso. Mediante o exposto, dois genossensores eletroquímicos de aplicabilidade ao SUS 
foram desenvolvidos visando o reconhecimento específico do EBV pela técnica de voltametria de pulso 
diferencial. Em um sistema é monitorado o pico de oxidação do brometo de etídio nos eletrodos de 
grafite modificados com poli(4-ATF) e, em outro sistema, o processo inovador é a avaliação do pico de 
redução de tetrametilbenzidina, como novo indicador de hibridização de oligonucleotídeos, nos eletrodos 
de grafite modificados com poli(4-AF). Análises de Microscopia de Força Atômica (AFM) foram utilizadas 
para complementar o estudo com os genossensores eletroquímicos a fim de fundamentação teórica e 
prática. A perspectiva deste projeto é a aplicação no diagnóstico da infecção causada pelo vírus Epstein-
Barr (em amostras de soro, saliva e urina) uma vez que a literatura descreve que alterações nas fisiologias 
urinária e salivar ocorrem na presença do EBV, tornando a detecção do EBV, nestes fluidos, possível. Esta 
forma não invasiva de diagnóstico poderá ser aplicada.

Introdução

O vírus Epstein-Barr (EBV), também denominado Herpesvírus Humano 4 (HHV-4), é membro da família 
Herpesviridae e estima-se que cerca de 90% da população mundial estejam infectados, podendo ser 
assintomático durante toda a vida. O EBV é um vírus constituído por DNA, envolvido por um capsídeo 
icosaédrico, recoberto por um envelope glicoproteico e tegumento (AMON; FARRELL, 2005). Em 1958, 
Denis Parsons Burkitt, ao avaliar um tipo de linfoma comum na África Subsaariana observou a presença do 
EBV (BURKITT, 1958). O EBV é transmissível pela saliva e fluidos corporais, e infecta inicialmente as células 
epiteliais onde frequentemente ocorre replicação. 

O vírus alcança tecidos linfáticos e infectam linfócitos B permanecendo em estado latente. A mononucleose 
infecciosa, a “Doença do Beijo”, é a principal patologia associada à infecção primária pelo EBV que afeta 
principalmente jovens entre 15 e 25 anos de idade. A propriedade de permanecer em estado latente no 
hospedeiro após a resolução da infecção primária e a capacidade de posterior reativação, habitualmente, na 
vigência de disfunções imunológicas, pode ser especialmente grave no contexto da imunossupressão. Assim, 
quando o indivíduo portador do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV-AIDS), ou nos casos de transplante 
que o obrigue a um tratamento com drogas imunossupressoras ou tratamento para o câncer, o EBV pode 
se multiplicar no organismo, causando infecções que podem ser fatais se não detectadas precocemente 
(ANTENOR, 2004). As técnicas de diagnóstico disponíveis para o diagnóstico de EBV incluem características 
de custo elevado, exigir mão de obra especializada e uma demorada análise. Tecnologias recentes, como 
os biossensores, estão emergindo para a vertente diagnóstica em soro, saliva e urina (WEISS; CHEN, 2013).

Objetivo

A proposta da pesquisa é apresentar os genossensores eletroquímicos que reconhecem de forma 
específica e seletivamente o EBV. O uso de mediadores eletroquímicos, como o brometo de etídio (BE) e a 



tetrametilbenzidina(TMB), além de deixarem o teste mais barato, aumentam a sensibilidade; levando-nos 
a perspectiva na aplicação no diagnóstico em amostras de soro, saliva e urina.

Metodologia

A construção de um sensor biológico utiliza um eletrodo de grafite como material condutor, modificado 
com filme polimérico poli(4-aminofenol); um oligonucleotídeo sonda sintético para EBV (EBV1) específico 
para o DNA viral 20-mer (sequência 5’- AGGGATGCCTGGACACAAGA-3’): posição no genoma (B95-8) 
e, opcionalmente, BE ou TMB como mediadores eletroquímicos, no caso de detecções indiretas. Para 
os ensaios de detecção do alvo complementar e especificidade do sensor biológico, são utilizadas as 
seguintes sequências de oligonucleotídeos sintéticos como: alvo complementar para EBV (EBV2) 20-mer 
(sequência 5’-TCTTGTGTCCAGGCATCCCT-3’); alvo não complementar para EBV (NM2) 18-mer (sequência 
5’-ACAACCCGTTGGACTAAC-3’); alvo contendo mutação em duas bases nitrogenadas do DNA para EBV 
(mis2EBV2) 20-mer (sequência 5’- TCTTGTGTGGAGGCATCCCT-3’). 

O eletrodo de grafite devidamente polido foi o material selecionado para a construção do sensor biológico, 
por apresentar características como: custo relativamente baixo, inércia eletroquímica e rugosidade adequada 
à incorporação de polímeros e biocomponentes em sua superfície. Os polímeros poli(4-aminofenol) ou poli(4-
aminotiofenol) foram eletrodepositados sobre a superfície do eletrodo de grafite, a fim de ser empregado 
como funcionalizador da superfície, visando otimizar as propriedades de transferência eletrônica e a 
incorporação eficiente do fragmento de DNA específico para EBV. O DNA viral de EBV foi imobilizado na 
superfície do eletrodo por adsorção. Os oligonucleotídeos foram diluídos em tampão citrato de sódio ou 
SSC (cloreto de sódio 0,3 mol.L-1, citrato de sódio 0,03 mol.L-1). A solução de BE (1,0 μmol.l-1) ou TMB (5,0 
mmol.L-1) propicia que esta transferência eletrônica seja quantificada eletroquimicamente.

Resultado

A utilização das sondas em diferentes formas de funcionalização de superfícies com os filmes poliméricos 
permitiu a validação do sensor eletroquímico para o EBV. O sensor que utiliza o TMB é inovador, uma 
vez que resultados de redução são mais livres de interferentes uma vez que a maioria dos compostos 
biológicos não reduz. Na detecção indireta, o monitoramento do pico de redução do intercalador TMB, 
para detecção de oligonucleotídeo específico para EBV foi possível em solução de tampão fosfato 0,1 
mol.L-1, pH: 7,4; por voltametria de pulso diferencial (VPD), com modulação de amplitude de 0,05 mV, 
intervalo de pulso 0,2s e velocidade de varredura entre 5 mV.s-1 a 20 mV.s-1. Estudos indicaram a eficiente 
imobilização de sonda e detecção de alvo. Esta resposta pode ocorrer devido interação de TMB à dupla fita 
de DNA, que é considerada como resultado de uma interação hidrofóbica, onde esta interação é atraída 
para o ambiente hidrofóbico presente no pareamento dos resíduos de bases nitrogenadas no DNA dupla 
fita (BARRA et al., 2013). 

Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2016

67



Ministério da Saúde

6868

No ensaio onde o TMB foi testado diretamente sobre o eletrodo contendo exclusivamente a sonda, o 
sinal de corrente mostrou-se baixo. Os resultados apontam que em eletrodos modificados com poli(4-
AF), quando comparados aos eletrodos sem filme, há uma melhora de 2,5 vezes na resposta de corrente, 
intensificando a sensibilidade do sistema de detecção. O monitoramento do pico de redução do TMB, 
para detecção de EBV, variando o tempo de disponibilização do EBV2 para que ocorra a hibridização entre 
EBV1:EBV2, os resultados indicam que o tempo de 30 minutos apresenta maior amplitude do sinal de 
corrente, sendo o tempo adequado para conduzir os experimentos de hibridização. Apresenta grau de 
especificidade, pois é observado que a resposta de corrente de redução do TMB reduz significativamente 
(cerca de duas vezes) quando a sonda fica em contato com o oligonucleotídeo contendo duas mutações 
em sua sequência, em comparação com o oligonucleotídeo complementar sem mutação. 

Este fato é justificado pela falta de emparelhamento completo entre as duas sequências de oligonucleotídeos. 
Este resultado indica que apenas uma sequência complementar causa um aumento significativo no sinal 
de TMB na dupla fita do DNA, demonstrando que é possível detectar a troca de uma ou de mais bases 
nitrogenadas (UHLIN et al., 2014). Com relação às diferentes concentrações do alvo (EBV2), o sensor apresenta 
a curva de calibração construída com um limite de detecção de 46 nmol.L-1, limite de quantificação de 460 
nmol.L-1, coeficiente de correlação linear r=0.995 (n=3) e teste de estabilidade de 100% em 30 dias.

Conclusão

Foi possível a construção de um genossensor baseado na detecção de um novo mediador eletroquímico 
que se interage a oligonucleotídeos. Nesta proposta específica para EBV imobilizado (EBV1/sonda), em um 
eletrodo de material condutor modificado com filme polimérico. Este genossensor foi capaz de detectar 
o alvo (EBV2/alvo), bem como discriminar oligonucleotídeos não específicos ou contendo duas bases 
nitrogenadas trocadas nesta sequência. O genossensor desenvolvido apresenta limite de detecção baixo, 
na faixa de nmol.L-1, para EBV por detecção indireta utilizando o TMB como indicador de hibridização. 
O TMB caracterizado por ser utilizado na detecção de ácidos nucleicos por análise eletroquímica indireta 
acompanha a variação dos sinais eletroquímicos por voltametria, do pico de oxidação ou redução de 
indicador entre a sonda e o alvo de oligonucleotídeos específicos e identificação dos não específicos 
em qualquer oligonucleotídeo (DNA ou RNA). As aplicações são caracterizadas por compreender as 
seguintes etapas: imobilização de um oligonucleotídeo (DNA) na forma de simples fita (sonda para EBV); 
detecção direta do gene viral do EBV com DNA complementar, caracterizando o seu sinal eletroquímico; 
detecção indireta do gene viral EBV com DNA complementar, DNA não complementar e DNA de duas 
bases nitrogenadas trocadas, caracterizando o seu sinal eletroquímico; caracterização final dos sinais 
eletroquímicos indicativos da formação do híbrido de DNA, nas detecções eletroquímicas direta e 
indireta. Sendo que na detecção indireta com o uso do TMB mostrou-se eficaz a interação a dupla fita 
de DNA. Aplicação do TMB, caracterizado por utilizar grafite modificado com poli(4-aminofenol), para 
a incorporação de alvos biológicos, podendo ser substituído por outro material polimérico ou não, de 
origem sintética ou natural.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O rastreamento do câncer de mama é dividido em dois tipos: o oportunístico e o organizado. No 
rastreamento oportunístico exames são solicitados de forma não sistemática em consultas de rotina. De 
forma diferente acontece no rastreamento organizado, onde exames são solicitados de forma sistemática 
para uma população de risco, a população-alvo, dentro de um programa estruturado. No Brasil, programas 
de rastreamento organizado para o câncer de mama são relativamente recentes, ao contrário de países 
como Canadá, Estados Unidos e da União Europeia. Nesse tipo de rastreamento, a busca pela população-
alvo é ativa. Um dos exames utilizado no rastreamento é a mamografia. Considerado como o padrão ouro, 
o exame mamográfico é utilizado na prevenção secundária, rastreando lesões não palpáveis da mama e, 
assim, contribuindo com uma redução de aproximadamente 30% da taxa de mortalidade. Os especialistas 
reconhecem a importância do exame mamográfico no rastreamento do câncer, mas evitam solicitá-lo 
principalmente pela escassez de mamógrafo. Apesar da oferta de mamógrafos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) ser satisfatória, a distribuição desses aparelhos pelo país é desigual, a maioria encontra-se nas 
regiões Sul e Sudeste, e desses, grande parte está nas capitais. 

Em 2013, eram esperadas pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) 10 milhões de mamografias em 
mulheres com idade entre 50 e 60 anos, mas apenas 2,5 milhões foram realizadas, índice muito abaixo 
que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de sete milhões. Assim, o diagnóstico do 
câncer de mama é retardado pela cobertura insuficiente e pela dificuldade no controle e na avaliação dos 
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serviços mamográficos disponíveis pelo SUS. Além disso, a mamografia obtém as imagens pela radiação 
das mamas, cada vez que a mama é exposta a raios-X, o risco de câncer aumenta em 2% e a mama pré-
menopausa é ainda mais sensível à radiação. Mediante a dificuldade de acesso ao exame por imagem mais 
indicado de rastreamento do câncer de mama, a mamografia, principalmente pelas mulheres de baixa 
escolaridade e classe socioeconômica, torna-se necessário definir precisamente a população-alvo para um 
programa de rastreamento organizado. Nesse sentido, a termografia infravermelha da mama apresenta-
se como um exame que pode indicar as mulheres que irão compor a população-alvo. A termografia 
infravermelha da mama é um exame que detecta e registra a radiação infravermelha emitida pela superfície 
da mama e produz um termograma. Ela não utiliza radiação ionizante, acesso venoso, ou outro processo 
invasivo, portanto, o exame não apresenta dano ou risco algum à paciente, além de apresentar um custo 
extremamente baixo quando comparado aos demais exames. Dessa forma, a termografia infravermelha 
da mama pode ser realizada quantas vezes forem necessárias tornando-se uma aliada no uso racional do 
exame mamográfico.

Introdução

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum, sendo o tipo que mais vitima mulheres 
no mundo. Nos Estados Unidos, de acordo com o National Cancer Institute (NCI), o número total de 
casos novos de câncer de mama, entre mulheres americanas, passará de 283 mil, em 2011, para 441 
mil em 2030, um aumento acima de 60%, em 19 anos. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer 
de mama continuam elevadas muito provavelmente devido ao diagnóstico da doença em estágios 
avançados. Entretanto, quando diagnosticado e tratado em estágios iniciais, esse tipo de câncer 
apresenta um prognóstico relativamente bom. Dessa forma, a detecção precoce da doença torna-se um 
fator importante, pois o sucesso do tratamento do câncer de mama é inversamente proporcional ao seu 
tamanho e alastramento na ocasião do diagnóstico. A detecção precoce do câncer de mama envolve 
duas questões: o diagnóstico precoce e o rastreamento. No diagnóstico precoce os primeiros sinais e 
sintomas do câncer são reconhecidos pelo paciente ou pelo profissional de saúde antes do avanço da 
doença. Isso permite maior eficácia e menor custo do tratamento. Por outro lado, o rastreamento é a 
realização de exames de triagem em indivíduos assintomáticos com o objetivo de identificar aqueles com 
alterações sugestivas. No rastreamento, todos os tipos de exames, incluindo a mamografia, considerada 
o padrão ouro na detecção de câncer, possuem suas limitações. A mamografia, por exemplo, possui 
alta taxa de classificação de falsos positivos, efetividade insuficiente em mamas densas e usa radiação 
ionizante para formar as imagens. Visto que a temperatura de tecidos cancerosos é geralmente maior do 
que a de tecidos saudáveis, a termografia tem sido considerada um método de rastreamento promissor 
para a detecção do câncer de mama, por gerar imagens que revelam a distribuição de calor sobre a 
superfície de ambas as mamas, e por não gerar qualquer dano ao paciente, podendo ser realizada 
quantas vezes forem necessárias.
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Objetivos

O principal objetivo desta tese é estabelecer um protocolo de captura de termografia infravermelha 
dinâmica e propor uma metologia computacional que detecte anormalidades na mama, entre elas o câncer, 
utilizando os termogramas capturados pelo protocolo estabelecido. Assim, essa tese pode contribuir para 
a implantação de um sistema de exames, composto por um módulo de captura das imagens e outro de 
análises dessas imagens, para indicar indivíduos para a população-alvo em programas de rastreamento 
organizado do câncer de mama, tornando-se uma aliada no uso racional do exame mamográfico.

Metodologia

A metodologia proposta é considerada híbrida por utilizar técnicas de aprendizagem de máquina não 
supervisionada e supervisionada, para analisar séries temporais de temperatura obtidos a partir da 
Termografia Infravermelha Dinâmica (TID). Para alcançar esse objetivo, um protocolo de execução da TID 
foi estabelecido. Recomendações à paciente fazem parte desse protocolo. Pelo menos duas horas antes 
do exame, a paciente deve evitar: fumar, ingerir álcool ou cafeína, praticar exercícios físicos ou aplicar 
algum tipo de creme, óleo ou desodorante na região das mamas e axilas. A temperatura ambiente da sala 
de exame deve ser mantida entre 20 e 22 graus Celsius, com ausência de janelas ou aberturas, lâmpadas 
fluorescentes e fluxo não controlado de ar direcionado à paciente. Já na sala de exame, a paciente é 
requisitada a retirar brincos, cordões e/ou outros acessórios que possam interferir na termografia. A 
temperatura central da paciente é verificada por termômetro clínico e os cabelos presos com uma touca. 
A paciente é orientada a apoiar as mãos sobre a cabeça e suas mamas são resfriadas utilizando um 
ventilador elétrico até que a região central do tórax alcance temperatura média de 30,5 graus Celsius 
ou até que cinco minutos sejam transcorridos. Quando uma dessas condições é satisfeita, o ventilador é 
desligado e os termogramas são capturados, 20 no total. 

A temperatura média da região central do tórax é monitorada pela ferramenta caixa da câmera. O intervalo 
de tempo entre as imagens é de 15 segundos. As imagens são capturadas na posição frontal, onde a 
paciente permanece de frente para a câmera, na distância de um metro, podendo variar de 0,8 metro a 1,2 
metros, dependendo do tamanho da paciente. A umidade relativa do ar e a temperatura da sala de exame 
são registradas por um termo-higrômetro e inseridas como parâmetros nas configurações da câmera, 
assim como a distância entre a câmera e a paciente, e a emissividade da pele humana. A sequência de 20 
termogramas capturada de cada paciente, executando o protocolo estabelecido, é processada e analisada 
por várias técnicas computacionais. Primeiramente, a região das mamas, no primeiro termograma da 
sequência, é segmentada e os demais termogramas da sequência são registrados em relação ao primeiro. 
Então, séries temporais da temperatura máxima de pequenas regiões nas mamas são construídas e o 
algoritmo de agrupamento k-means é aplicado sobre essas séries usando vários valores de k (k é o número 
de grupos formados em cada agrupamento). Índices de validação de agrupamento são aplicados para 
avaliar os grupos formados para cada valor de k, gerando valores tratados como características na etapa de 



classificação. O modelo de classificação construído irá classificar a paciente como: possui anormalidade de 
mama (candidata à população-alvo) ou não possui anormalidade de mama. A metodologia foi construída, 
executada e avaliada por diversas técnicas de avaliação.

Resultados

O principal resultado esperado desta tese é a implantação de um sistema de exames, composto de captura 
e análise de imagens, para a detecção de anormalidades encontradas na mama, examinadas por TID, e que 
esse sistema possa ser usado em programas de rastreamento organizado de câncer de mama, contribuindo 
na definição da população-alvo e, consequentemente, o uso racional do exame mamográfico.

Conclusão

Uma acurácia de 100% foi obtida na classificação com o algoritmo de classificação K-Star recomendado 
pelo Auto-WEKA, umas das ferramentas de mineração de dados utilizadas para a resolução do problema de 
seleção de algoritmos e otimização de parâmetros em problemas de classificação. A metologia também foi 
avaliada com os algoritmos de classificação: Bayes Net, Multi-Layer Perceptron, LibSVM e o J48. A acurácia 
média entre eles foi de 95,71%, onde a menor obtida foi de 91,43%, com o algoritmo J48. Os resultados 
dos testes indicam que a metodologia proposta é robusta e capaz de detectar anomalias de mama. Além 
disso, o protocolo estabelecido de execução da TID é de muito baixo custo quando comparado ao custo 
de um mamógrafo ou ao de outro equipamento de exame de mama. Portanto, esta tese busca contribuir 
para que o exame termográfico seja adotado em programas de rastreamento organizado de câncer de 
mama, compondo a população-alvo para um uso estratégico e racional da mamografia.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A grande diversidade genética e o rápido processo evolutivo característico dos vírus influenza A são 
determinantes para: a adaptação viral a novos hospedeiros; o aumento da sua patogenicidade; a 
diminuição de susceptibilidade aos antivirais disponíveis para uso; e ainda, para o escape viral à imunidade 
prévia do hospedeiro, impactando negativamente na saúde humana. O vírus influenza A H1N1 pandêmico 
(H1N1pdm09) emergiu em abril de 2009, com uma composição genômica única formada por rearranjos 
genéticos entre vírus de aves, suínos e humanos. Estando a população humana suscetível, esse vírus 
rapidamente dispersou-se pelo mundo, estabeleceu-se e causou um grande impacto mundial em morbidade 
e mortalidade, caracterizando a primeira pandemia de influenza do século XXI. No Brasil, a introdução 
e dispersão desse vírus teve um grande impacto, foram registrados mais de 44 mil casos de síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG) e cerca de dois mil óbitos, o que representou aproximadamente 11% dos 
óbitos mundiais notificados. Em agosto de 2010, com a redução no número de casos, foi decretado o fim 
do período pandêmico, mas o vírus continuou a circular entre a população humana causando epidemias 
sazonais com consideráveis taxas de morbidade e mortalidade a cada ano, juntamente com a circulação 
de variantes de influenza A subtipo H3N2 e linhagens do vírus influenza B. 

Considerando o impacto mundial ocasionado pela circulação do vírus H1N1pdm09, a diversidade genética 
observada nos últimos cinco anos e a falta de conhecimento molecular do vírus que circula no Brasil, 
tornou-se importante analisar a dinâmica filogenética do vírus no país e os aspectos relacionados à sua 
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patogenicidade e a potencial emergência de cepas resistentes aos antivirais. Os trabalhos contidos nesta 
tese contribuíram para o conhecimento do perfil genômico do vírus H1N1pdm09 que circulou no país e 
forneceu dados mais robustos para o fortalecimento da rede de vigilância molecular dos vírus influenza. 
Observamos que apesar das variantes mais recentes de H1N1pdm09 possuírem modificações em sítios 
antigênicos, a vacina anti-influenza ainda é eficaz contra as cepas que circulam recentemente, mas devido 
à alta variabilidade genética viral é preciso o continuo monitoramento dessas variantes. Identificamos 
marcadores genéticos virais associados à virulência em casos graves e de óbito, mas entendemos também 
que muitos outros fatores podem contribuir para a gravidade da infecção. E ainda, fomos pioneiros 
no monitoramento e identificação de variantes resistentes ao antiviral Oseltamivir no país. Foi possível 
observar ainda que as variantes resistentes encontradas recentemente já possuem mutações permissivas 
que podem contribuir para a transmissão comunitária e adaptação de variantes resistentes à única classe 
de antiviral utilizada no controle dos vírus influenza no país atualmente.

Introdução

Os vírus Influenza A são encontrados em uma ampla gama de hospedeiros e apresenta uma grande 
diversidade genética. Seu genoma octa-segmentado é composto de RNA fita simples e polaridade 
negativa. O rearranjo entre seus segmentos gênicos, a partir da infecção simultânea de uma única célula, 
contribui bastante para essa diversidade entre os vírus Influenza A. Esses eventos de rearranjos múltiplos 
levaram a emergência do vírus H1N1pdm09 no início de 2009. Este vírus oriundo de suínos rapidamente 
ganhou a capacidade de ser transmitido entre humanos, desafiando toda preparação mundial para uma 
esperada pandemia de Influenza A aviária. Devido à grande transmissibilidade e patogenicidade desta 
linhagem viral emergente, em questão de dias os diversos laboratórios que compõem a rede de vigilância 
mundial de Influenza já haviam sequenciado o genoma completo deste vírus. Sendo observado desde 
o início da pandemia uma rápida diversificação viral, isso devido a alterações pontuais no genoma viral 
comum entre os vírus Influenza e ocorrem devido às altas taxas de erro da RNA polimerase viral durante o 
processo de transcrição. As altas taxas de erro podem resultar ainda em populações virais mistas, também 
chamadas quasispecies virais, dentro de um único hospedeiro infectado. Os genes que codificam para as 
glicoproteínas de superfície, hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA) são os que apresentam as maiores 
taxas de mutação, por estarem mais expostas às pressões seletivas exercidas, seja pela resposta do sistema 
imune do hospedeiro ou por intervenção antiviral. Polimorfismos nestes genes podem ser vantajosos para a 
sobrevivência viral, garantindo assim o escape da resposta imune, o tropismo para outros compartimentos 
anatômicos e até mesmo conferindo a resistência aos antivirais.

Objetivos

Caracterizar a filogenia dos vírus Influenza A (H1N1)pdm09 detectados no Brasil em comparação com 
o vírus vacinal e as variantes que circularam mundialmente de 2009 a 2014. Identificar polimorfismos 
genéticos e relacionar estes com o escape vacinal e com os distintos desfechos clínicos da infecção, 
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buscando detectar potenciais marcadores de virulência e fatores de risco associados. E ainda, investigar 
marcadores genéticos associados à resistência ao antiviral Oseltamivir e observar presença de mutações 
permissivas que podem estar relacionadas à adaptação dos vírus resistentes na população.

Metodologia

Para realização dos estudos que compõem esta tese foram utilizadas amostras positivas para influenza 
A H1N1pdm09 pelo protocolo de RT-PCR em tempo real. Estas amostras foram coletadas pela rede de 
vigilância de influenza do Brasil ou por projetos específicos dentro do escopo da vigilância e analisadas 
no Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo, centro nacional de referência para influenza para o 
Ministério da Saúde e para a Organização Mundial da Saúde. A seleção das amostras variou de acordo 
com o tipo de estudo, mas no geral foram selecionadas amostras coletadas durante o início, pico e 
final da pandemia de 2009/10 e das epidemias dos anos consecutivos (2011 a 2014), de acordo com 
os seguintes critérios: gravidade (SRAG); fatores de risco (imunocomprometidos, gestantes, fumantes, 
doentes crônicos); evolução para óbito; e, uso ou não de antiviral. Os espécimes clínicos foram secreções 
de nasofaringe (swabs ou aspirados) ou tecidos post-mortem. A caracterização genômica, especialmente 
dos genes de HA e NA, foi realizada através do sequenciamento convencional de Sanger, utilizando o 
sequenciador ABI3130XL ou pela plataforma de sequenciamento de alta processividade Ion Torrent. 

Em resumo, as amostras sabidamente positivas tiveram o RNA viral extraído e submetido a protocolos 
de transcrição reversa e amplificação por PCR com primers específicos para cada gene de acordo com 
protocolos previamente conhecidos. Entretanto, algumas vezes se fez necessário nova síntese de primers 
e ajustes de reações para otimização dos protocolos. As leituras obtidas pelo sequenciamento formaram 
sequências consenso, tendo como molde as sequências dos genes da cepa vacinal A/California/7/2009 
através da utilização do software Sequencher. As sequências obtidas nos estudos desta tese foram 
alinhadas com Clustal W (ferramenta integrada no software Mega 6.0.), juntamente com sequências 
representantes obtidas nos bancos de genes para influenza (Genbank ou GISAID). Em geral, as análises 
de relação filogenética foram conduzidas com o algoritmo de máxima-verossimilhança e escolhemos 
os melhores modelos para substituição de nucleotídeos de acordo com cada conjunto de dados para 
construção das árvores. Comparações de aminoácidos com a cepa vacinal foram realizadas utilizando 
o software Sequencher. Para análises quantitativas de polimorfismos de base única, associados a 
marcadores genéticos de virulência (resíduo D222G no gene da HA) e de resistência antiviral (resíduo 
H275Y no gene da NA), amostras positivas para H1N1pdm09 foram triadas pela metodologia de 
pirosequenciamento utilizando a plataforma Pyromark Q-96 ID (Qiagen, Germany) conforme protocolos 
previamente estabelecidos. Sendo considerada subpopulação viral (quasispecies), aquelas mutações 
estavam presentes acima de 10%.



Resultados

As análises filogenéticas conduzidas neste estudo revelaram uma evolução temporal dos vírus A H1N1pdm09 
que circularam no Brasil de 2009 a 2014, sendo que as amostras de 2011 a 2014 acumularam um maior 
número de mutações nos segmentos gênicos de HA e NA em comparação com sequências do período 
pandêmico 2009 e 2010. Com essa análise, foi possível identificar ainda que pelo menos nove grupos 
genéticos circularam no país de 2009 a 2014. Sendo, observada uma constante substituição de variantes 
formando novos grupos filogenéticos, com cocirculação destes grupos em alguns anos. A emergência de 
novos grupos filogenéticos pareceu ocorrer primeiramente em países do hemisfério norte, chegando ao Brasil 
na epidemia seguinte. Entretanto, análises mais específicas de filodinâmica são necessárias para confirmar 
esta hipótese. As variantes virais detectadas após a pandemia exibiram uma grande distância genética em 
relação à vacina com várias substituições especialmente em sítios antigênicos (2-5 substituições). 

Além disso, observamos ainda a possibilidade de grupos filogenéticos ou mutações pontuais estarem 
associadas ao aumento da gravidade da infecção. Realizando uma análise estatística baseada na topologia 
da árvore Bayesiana, nenhum grupo apresentou uma associação maior com a gravidade da infecção. 
Entretanto, correlacionando as características genéticas virais com os dados clínicos dos pacientes, nossos 
resultados sugerem que os vírus H1N1pdm09 analisados não apresentaram outros marcadores de virulência, 
além do polimorfismo nos resíduos 222 da HA viral. As amostras brasileiras que apresentaram a mutação 
D222G ou populações virais mistas (quasispecies) D222D/G/N foram significativamente associadas à infecção 
mais grave e óbitos por Influenza. Em relação à vigilância de variantes resistentes aos antivirais, o constante 
monitoramento ao longo destes cinco anos permitiu a detecção da circulação de 1,1% de variantes resistentes 
no Brasil conforme mundialmente observado. Análises filogenéticas da NA viral nos possibilitou ainda a 
identificação das mutações permissivas (V241I e N369K), que conferem maior aptidão viral às variantes 
resistentes aos antivirais (H275Y) e podem favorecer a transmissão comunitária destes vírus.

Conclusão

A detecção da circulação de pelo menos nove grupos genéticos de H1N1pdm09 no país de 2009 a 2014, 
mostrou a capacidade de diversificação viral e revelou os grupos genéticos mais adaptados em determinadas 
epidemias. As evidências apontaram que o Brasil recebe variantes H1N1pdm09 que circularam na epidemia 
anterior em países do hemisfério norte. Isso nos motiva a realizar análises mais robustas de filodinâmica 
para confirmação do achado, pois entender o fluxo de circulação viral seria importante para uma melhor 
preparação estratégica dos programas de vacinação. Visto o observado aumento de mutações em sítio 
antigênico e a capacidade viral de estabelecer-se com a emergência de novas variantes a contínua vigilância 
de cepas para uma possível reformulação da vacina anual anti-influenza se faz extremamente necessária. Em 
relação aos marcadores genéticos de virulência do H1N1pdm09 observamos que apenas os polimorfismos 
nos resíduos 222 da HA viral estão significativamente associados à infecção mais grave e óbitos. 

Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2016

77



Ministério da Saúde

7878

Entretanto a gravidade da infecção não explicada pela virulência da cepa pode também estar associada 
a outras condições, como fatores adquiridos (doenças crônicas, imunossupressão, entre outros fatores 
de risco) ou ainda a características genéticas do hospedeiro. Em relação à vigilância e monitoramento da 
emergência de variantes resistentes aos antivirais este trabalho foi pioneiro no país. Identificamos taxas 
de circulação destas variantes similares às observadas mundialmente e mutações permissivas que podem 
conferir maior adaptação de variantes resistentes, favorecendo uma possível transmissão viral sustentada. 
E considerando essa potencial emergência e dispersão de variantes virais resistentes a única classe de 
antivirais disponíveis para uso no país, o fortalecimento da vigilância viral é extremamente importante 
e necessário para a definição e planejamento das políticas de saúde pública voltadas à intervenção 
terapêutica e ao estoque de antivirais no Brasil.
 



Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Na última década presenciamos aumento do número de pessoas com doenças crônicas que buscam a Internet 
para obter apoio. Formam-se assim vastas redes para compartilhamento de experiências. Não raras vezes 
estas trocas resultam em empoderamento ao proporcionar maior domínio sobre a vida com a doença. Em 
alguns casos, diante a percepção de injustiças partilhadas, tais encontros conduzem ações de mobilização 
social para causas específicas. Eis um campo fértil para pesquisas em saúde. Porém, existem poucos estudos 
que analisam os efeitos destas interações no autocuidado e como o Sistema Único de Saúde (SUS) pode 
tirar proveito desta comunicação digital para ampliar o cuidado integral. O conhecimento adquirido da 
experiência com a esquizofrenia é valorizado entre os pares, pois leva em conta vários aspectos da vida com 
a doença sem excluir impactos emocionais geralmente ausentes dos consultórios. 

A Internet facilitou o acesso à informação científica. Estes dois saberes associados, conhecimento da 
experiência e credenciado, caracterizam o grupo como um espaço de cuidado holístico, integral. O 
autocuidado, para doenças crônicas, envolve a gestão de três contextos: a gestão médica, o emocional e o 
gerenciamento das funções do cotidiano (CORBIN; STRAUSS, 1988). A gestão médica é onde o tratamento 
se insere, o profissional de saúde encontra neste contexto grande importância. O SUS tem amplo potencial 
de participação nas comunidades virtuais (CV): no oferecimento de informações biomédicas, sobre 
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serviços de saúde, direitos e políticas públicas, na adequação de informações de saúde fora de contexto 
ou incorretas, no acolhimento, na valorização da experiência das pessoas. Na conclusão deste resumo 
oferecemos um exemplo. 

Pesquisas sobre as CV poderão ampliar a compreensão sobre as diferenças entre grupos presenciais e 
online e como eles poderão ser utilizados pelo SUS de forma a complementar o cuidado integral. 

Experiências internacionais de êxito como a das redes Intervoices e The Hearing-Voices Network devem ser 
analisadas para inspiração e adaptação à realidade brasileira. Lideranças são identificáveis nas CV, elas assumem 
papel de provedoras de informação, agregam e mantêm o grupo. Muitos grupos estão inativos. São fontes 
de memória apenas. Algo deve ser feito para preservar sua existência. Grupos apoiados por instituições têm 
mais condições de manutenção, o que reforça a importância do SUS em participar/promover tais redes de 
apoio e garantir sua sustentabilidade para o cuidado. As CV são novos espaços de socialização não totalmente 
estudadas. Ali as pessoas encontram alguma motivação para questões sobre os quais o sistema de saúde 
parece não oferecer respostas satisfatórias. Analisá-las é lançar luz e foco sobre como pacientes utilizam a 
Internet para comunicação, quais os efeitos destas interações, e como o SUS pode maximizar tais experiências 
para o cuidado equitativo e integral e oferecer apoio a regiões remotas sem grupos presenciais.

Introdução

A Internet modifica a vivência com a doença a qual deixa de ser um fenômeno isolado para ser experiência 
compartilhada. Pesquisa com 3.000 pacientes entrevistados nos Estados Unidos relatou que um entre quatro 
doentes crônicos busca a Internet para encontrar pessoas com o mesmo problema (FOX, 2011). O fenômeno 
despertou o interesse de pesquisadores em saúde e governos. Um dos estudos delineou o conceito de ativismo 
baseado em evidências (RABEHARISOA; MOREIRA; AKRICH, 2013), após constatação de que o conhecimento 
científico é mobilizado por pacientes não só para reivindicações, mas como alvo do ativismo, para produzir 
conhecimento que leve em conta a experiência das pessoas. Associação de pacientes no Brasil e CV também 
compõem efervescente cenário de trocas e advocacia, mas as pesquisas empíricas ainda são poucas. 

A tese analisa este fenômeno em saúde: a troca de experiência entre pacientes e familiares na Internet. 
Buscamos explorar alguns universos teóricos: conceito de CV, suas formas de socialização, os tipos de apoio 
social presentes; o conhecimento adquirido com a experiência, suas especificidades em relação ao saber 
científico; demais pesquisas empíricas sobre as CV em saúde; os grupos de pacientes em três momentos 
históricos (grupos de ajuda mútua, de advocacia e grupos emergentes que se apropriam do conhecimento 
científico para fazerem valer suas demandas) e as competências epistemológicas desenvolvidas. 
Apresentamos algumas teorias da justiça para a equidade social de grupos de pacientes. Usamos uma 
em particular, a abordagem sobre moral voltada à realização dos funcionamentos básicos para o respeito 
e florescimento dos seres humanos. Em resultado à pesquisa empírica, emergiram alguns universos 
teóricos: a construção de identidades baseadas na doença, descritas como bioidentidade, biossocialidade 



e cidadania biológica: são novas identidades para além da raça, gênero, cultura, construídas a partir do 
corpo e seus sintomas, as quais podem assumir formas individuais ou coletivas.

Objetivos

Analisar os efeitos das trocas em CV na gestão da vida com a doença, na perspectiva de seus participantes. 
Específicos: analisar as especificidades da comunicação virtual e sua influência na construção de 
identidades; analisar como o sistema público de saúde pode tirar proveito das interações para o cuidado 
integral; levantar as principais motivações dos membros em participar da CV; analisar os funcionamentos 
realizados/promovidos; verificar se as CV são uma resposta ao isolamento social; levantar as demandas de 
seus participantes pacientes para uma vida melhor.

Metodologia

Buscamos analisar os efeitos das CV na gestão da vida com a doença, por meio de revisão bibliográfica 
e um estudo de caso, um grupo virtual de pessoas em sofrimento psíquico e cuidadores. O estudo de 
caso é a metodologia de pesquisa mais adequada para fenômenos emergentes, quando não há muitos 
estudos. Escolhemos uma CV com pessoas em sofrimento psíquico, pois existem poucos estudos no Brasil 
e no mundo. Além disso, tais pessoas sofrem com o estigma social e são caracterizadas pelo retraimento 
social. Utilizamos como estratégia de investigação a pesquisa qualitativa, pois é o método para entender 
os significados que as pessoas ou grupos atribuem a um fenômeno social. O trabalho usou como método 
a observação não participante e análise de conteúdo temática (ACT) a partir de formulário eletrônico 
com perguntas abertas, respondidos pelos participantes. O tamanho da amostra respondeu ao critério 
de saturação na análise das respostas, utilizado em pesquisas qualitativas, quando não existem novos 
sentidos na análise. O convite foi feito na própria CV. A pesquisa saturou em 14 respostas. Observamos 
o grupo por dois anos. O grupo funciona como fonte de memória, portanto nossas observações incluem 
também mensagens anteriores a nossa inscrição no grupo. 

A observação buscou: identificar os temas de interesse; analisar o padrão de comunicação do grupo; 
relacionamentos entre os membros. O formulário buscou identificar os funcionamentos realizados pelo 
grupo na perspectiva dos sujeitos: a motivação em participar; se modificam práticas a partir das sugestões 
trocadas; as dificuldades que encontram no dia a dia, o que necessitam para realizar uma vida satisfatória, 
qual o fluxo de informação entre as informações veiculadas na CV e consultas médicas. O grupo virtual 
foi criado por uma associação de pacientes (Abre), com sede em São Paulo. A ideia do grupo virtual foi 
de uma pessoa com esquizofrenia, que quis estender o apoio recebido pela Abre para maior número de 
pessoas. Ele apelidou a iniciativa de missão resgate. Apresentamos no trabalho uma abordagem sobre 
moral voltada à realização dos funcionamentos básicos para o respeito e florescimento dos seres humanos. 
Funcionamentos básicos, nesta abordagem, são estados e ações que conformam a identidade de cada 
ser, que são considerados fundamentais para o seu florescimento, que compõem o modo de vida de um 

Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2016

81



Ministério da Saúde

8282

indivíduo, o que ele pode ser e fazer. Utilizamos a mesma abordagem dos funcionamentos aplicada ao 
contexto da justiça social para analisar e problematizar o que o grupo não dá conta de realizar e que 
é considerado fundamental para dignidade e integridade das pessoas: renda, trabalho e combate ao 
estigma social. Um funcionamento básico é considerado como tal a partir de investigações empíricas 
para cada caso concreto, como a que realizamos na tese. Esta é uma abordagem moral que responde às 
preocupações com a equidade e integralidade de grupos com necessidades especiais.

Resultados

As conversações na CV são sobre medicação, efeitos colaterais, forma de lidar com o transtorno e o 
preconceito. Os principais tipos de apoio são o emocional, informacional e interação social. A ACT delineou 
seis categoriais: Ser reconhecidx; Interação social; Ser acolhidx; Ser bem informadx; O cuidado integral; 
Demandas para uma vida melhor. O principal motivo para as pessoas em sofrimento psíquico buscarem 
o grupo é o contato com pessoas que vivem o mesmo problema e redução do isolamento social. O 
transtorno assusta e isola, ao ponto da própria pessoa ser uma estranha para si mesma. Identificar no 
outro uma parte de si tem o efeito tranquilizador de perceber-se igual, não estranho. A pessoa passa a 
não se sentir sozinha. Para os cuidadores o principal funcionamento realizado é o Ser acolhidx. A família 
ressaltou a falta de compreensão de amigos e parentes sobre o que é cuidar de alguém com esquizofrenia. 
Os pares oferecem acolhimento, compreensão e não julgamento. Aprender com a experiência de quem 
tem esquizofrenia também foi ressaltado como valor primordial da CV. Todos os colaboradores da pesquisa 
ressaltaram o valor da interação social, o fazer amigos virtuais. A Internet é, portanto, a forma preferencial 
de socialização para alguns membros desta CV. Tal socialização fora identificada pela antropóloga Ellen 
Corin (1990) como retraimento positivo ao perceber que alguns pacientes têm preferência por lugares que 
lhes possibilitam uma forma anônima de estar em sociedade, como praças de alimentação de shopping. 

A pesquisa identificou que a mídia digital permite esta forma anônima de estar em grupo. Por outro lado, em 
muitos casos, esta distância criou proximidade entre as pessoas mais ativas no grupo, o ser anônimo torna-se 
o anônimo íntimo, que é a base de socialização dos grupos na Internet. Cria-se um espaço de pertencimento 
e proximidade entre pessoas que nunca se viram presencialmente. Este grupo virtual é um grupo de ajuda 
mútua. Ele oferece uma miríade de narrativas sobre a doença, o que amplia o mecanismo identificatório e 
possibilita a reflexão sobre tais experiências, o que resulta em um tipo de conhecimento identificado como 
conhecimento da experiência (BORKMAN, 1976). A junção das experiências de pessoas de vários lugares tem 
potencial de ampliar visões e criar novas discussões e possibilidades. O que o grupo não realiza: combate ao 
estigma social, renda e trabalho. Trouxemos algumas reflexões na tese sobre mudanças necessárias para a 
consolidação da reforma psiquiátrica e realização de funcionamentos que permitam a participação mais plena 
na vida social, sem constrangimentos do estigma e das restrições com a falta de renda e trabalho. A revisão 
bibliográfica sobre as CV com pessoas em sofrimento psíquico trouxe resultados semelhantes: as pessoas 
em sofrimento psíquico buscam a Internet para interação social. O anonimato também foi ressaltado como 
vantagem da mídia digital, pois deixa as pessoas mais à vontade para seus relatos.



Conclusão

As CV não são uma forma de comunicação menos importante do que a presencial. Ela oferece outra forma 
de comunicação, a qual pode ser complementada à presencial. As comunidades virtuais são relevante 
recurso para reunir pessoas dispersas e sozinhas em sua aterradora experiência com sintomas psiquiátricos. 
Apesar dos benefícios apontados, algumas conversações no grupo nos fizeram formular a hipótese de que 
haveria garantia do apoio se houvesse a participação de profissionais na facilitação das trocas. Segue um 
exemplo: rapaz novo no grupo menciona o suicídio para acabar com a dor que causa a esquizofrenia. As 
mensagens foram reativas à ideia, sem o acolhimento costumeiro do grupo. Há um psiquiatra que colabora 
com o grupo, ele elaborou mensagem mais acolhedora com metáforas sobre calma e paciência, as quais 
fizeram sentido para o rapaz, que o respondeu com agradecimentos e reflexões sobre as metáforas. Não 
fosse a mensagem do psiquiatra, o rapaz não teria recebido uma mensagem mais atenta e acolhedora. 

Grupos de apoio devem ser analisados para seu aproveitamento pelo SUS de modo a garantir o acolhimento 
a todos, estender o apoio às várias regiões do Brasil, e formar uma rede nacional de pessoas com doenças 
crônicas em novas estratégias coletivas de apoio, a exemplo de iniciativas internacionais. O sistema de 
saúde deve analisar em que situações e formatos a comunicação digital pode resultar em promoção 
à saúde e cuidado integral. As pessoas do grupo virtual têm grande demanda por informação sobre 
medicação e novos tratamentos. A família não sabe o que fazer diante familiares em surto. Profissionais 
de saúde têm importante papel a desempenhar na orientação e cuidado a tais solicitações. As perspectivas 
futuras de evolução deste trabalho indicam a capacitação de pessoas que possam estabelecer a facilitação 
das conversações dialógicas bem como a ideia de expansão dos grupos de ajuda mútua para compor rede 
nacional de apoio com participação e/ou promoção do SUS.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Os jogos computacionais despertam um grande fascínio nas pessoas, uma vez que possibilitam interação e 
entretenimento com um mundo tecnológico até então desconhecido, estimulante e desafiador para todas 
as idades, em especial para os idosos. O sucesso do uso de jogos computacionais como ferramentas de 
estímulo cognitivo abre um campo de ação em saúde do idoso que poderá ser aplicado nos tratamentos 
de reabilitação nos Centros Especializados em Reabilitação do Sistema Único de Saúde (SUS). Nos últimos 
anos, há uma crescente utilização de abordagens experimentais que visam sistematizar e compreender 
como potencializar a neuroplasticidade através de técnicas cognitivas. O termo neuroplasticidade se 
refere às mudanças funcionais e anatômicas que ocorrem no Sistema Nervoso Central (SNC) decorrentes 
de novas experiências. Entre as técnicas empregadas para estimular e enriquecer o cérebro encontram-se 
os tradicionais jogos de videogames. Neste estudo, trabalhamos com jogos eletrônicos controlados por 
movimento corporal, também conhecidos por exergames, que foram construídos para entretenimento e 
que, atualmente, também estão sendo utilizados para o tratamento de problemas cognitivos e motores.

Os exergames são uma mistura de jogo eletrônico com atividade física, que utiliza os movimentos humanos 
como dados de entrada para interagir com o jogo eletrônico. Para o presente estudo foram desenvolvidos 
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jogos para estimular a cognição, em especial à memória. Neste estudo foi utilizado o acessório Kinect 
Windows Microsoft®, que funciona através de um sensor que capta a movimentação do usuário através 
de duas câmeras, uma capta imagens e a outra funciona como um sensor de profundidade no ambiente. 
Possui também um microfone. Funciona com software próprio, que cria um esqueleto digital em três 
dimensões, com dezenas de articulações, com uma infinidade de movimentos que podem ser executados 
com o corpo inteiro.

Estudar o efeito do treino cognitivo com uso de jogos de videogames antes e depois da intervenção cognitiva 
com uso de medidas neuropsicológicas demonstrou ser uma forma viável e de baixo custo para estimular 
a cognição e alcançar resultados em melhora cognitiva, em especial na memória de idosos portadores de 
Comprometimento Cognitivo Leve tipo amnésico (aCCL). Os resultados do estudo demonstram que através do 
treino cognitivo com jogos de videogame os prejuízos cognitivos, em especial a habilidade de memória, têm 
sua progressão diminuída com o trabalho de neuroreabilitação. Esta proposta envolveu a ação de diferentes 
profissionais em saúde tais como, fisioterapeutas, geriatras, psicólogos, educador físico, neurologista, 
neurobiólogos, cientistas da computação, centro de inovação MicroSoft PUCRS,  familiares  e cuidadores. 

Introdução

No Brasil, a população idosa, amparada por uma maior expectativa de vida, deve praticamente quadruplicar 
até 2060, confirmando a tendência de envelhecimento acelerado da população (IBGE, 2010). Os custos 
globais com as demências, em especial com a doença de Alzheimer ultrapassam 1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) mundial chegando a US$604 bilhões (BUPA, 2010; SUZMAN et al., 2015). Segundo os dados 
compilados pela Alzheimer’s Disease International estima-se que existam atualmente no mundo 35,6 
milhões de pessoas vivendo com doença de Alzheimer e outras demências. A previsão é de que esse 
número suba para 65,7 milhões até 2030 e para 115,4 milhões até 2050 (WHO, 2015). 

O National Institute on Aging – Alzheimer‘s Association propôs o uso do termo Mild Cognitive Impairment 
para se referir ao subtipo amnésico do Transtorno Cognitivo Leve descrito na última versão do Código 
Internacional de Doenças (CID-10), como uma forma pré-clínica da doença de Alzheimer (ALBERT et al., 
2011; OMS, 1993). O subtipo amnésico pode ser diferenciado em domínio amnésico de único domínio 
e domínio amnésico com múltiplos domínios (PETERSEN, 2004). Estes subtipos podem representar dois 
pontos ao longo do continuum entre o envelhecimento normal e a doença de Alzheimer. O subtipo 
amnésico com múltiplos domínios apresenta importante grau de deterioração cognitiva o que corrobora 
com as altas taxas de conversão para doença de Alzheimer (HAN et al., 2012). Atualmente, evidências 
sugerem que o treino cognitivo com jogos de videogame tem efeito positivo na cognição de idosos 
em diferentes domínios cognitivos, incluindo velocidade de processamento, atenção e memória espacial 
(BALLESTEROS et al., 2015; MAYAS et al., 2014). A ideia de associar neuroreabilitação cognitiva a jogos 
eletrônicos controlados pelo movimento corporal originou a proposta de um programa de treino cognitivo 
com jogos de videogames que resultou no presente estudo.
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Objetivos

Objetivo geral: verificar os efeitos de um programa de neuroreabilitação cognitiva com uso de jogos 
eletrônicos controlados pelo movimento corporal em idosos portadores de aCCL. Objetivos específicos: 
a) realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os efeitos dos videogames na cognição de idosos; 
b) desenvolver jogos eletrônicos controlados pelo movimento corporal para compor um programa de 
neuroreabilitação cognitiva desenhado para o aCCL; c) verificar se o grupo que recebeu a intervenção 
cognitiva apresentou melhora no desempenho cognitivo em comparação ao grupo controle. 

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico, randomizado, controlado. O estudo foi desenvolvido em Porto Alegre (RS), 
Brasil. A coleta de dados foi realizada no Centro de Pesquisa em Computação Aplicada da Faculdade de 
Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (CPCA/FACIN/PUCRS). A partir de uma 
reportagem sobre o estudo no Jornal Zero Hora, um total de 180 idosos (65 anos a 87anos) entraram em 
contato. Todos os interessados foram chamados e entrevistados pela equipe de pesquisadores. Destes, 
50 idosos foram excluídos por não preencherem os critérios de seleção do estudo, sendo que 130 foram 
selecionados e iniciaram o programa de treino cognitivo e somente 89 idosas completaram o período 
de intervenção. O Grupo Experimental (GE) contou com 44 participantes e o Grupo Controle (GC) com 
45. O período da intervenção cognitiva foi de três meses, 12 semanas, 24 sessões (60 minutos cada) 
por duas vezes/semana, com carga horária total de 24 horas. Testes neuropsicológicos foram aplicados 
antes e após a intervenção. Os participantes foram agrupados em três níveis educacionais: fundamental, 
médio e superior. Os idosos eram autônomos, socialmente ativos e residentes na grande Porto Alegre e 
região. Todos os participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
A randomização foi realizada de forma sequencial, um sujeito em cada grupo de escolaridade. Para o 
cálculo da amostra, foi utilizado o programa “samples.exe” do pacote Estatístico PEPE. Foi levado em 
consideração um erro alfa de 0.05 e um poder de estudo de 80%, tendo sido utilizado como referência 
o estudo de Ballesteros, Mayas e Reales (2013). A variável de interesse utilizada foi efeito cognitivo. Foi 
calculado um tamanho amostral de 150 idosos. 

Participaram idosos com 60 anos ou mais e pontuação inferior a cinco pontos na Escala de Depressão 
Geriátrica (GDS-15). Participantes com Clinical Demential Rating (CDR) de 0,5 (sugestivo de demência 
incipiente) ou maior (sugestivo de demência) foram excluídos da amostra. Para identificar o aCCL foram 
utilizados os critérios usados pela Mayo Clinic Alzheimer Disease Research Center que são as seguintes: a) 
queixa de memória referida pelo paciente e corroborada por um familiar e por um médico; b) atividades 
de vida diária normais; c) função cognitiva geral normal; d) prejuízo cognitivo em uma área cognitiva 
(escore >1.5DP conforme a idade); e) sem demência. O diagnóstico seguiu os critérios diagnósticos do 
DSM-IV-TR e NINCDS-ADRDA. Outros critérios de exclusão foram condições clínicas, como doença renal 
crônica, sequela de trauma crânioencefálico, epilepsia, infarto cerebral, condições psiquiátricas, tais como 



distúrbios do humor e depressão atual. Foram também excluídos os participantes usuários de álcool 
e outras drogas e outros medicamentos que possam alterar a cognição e a presença de problemas de 
visão ou audição não corrigidos. Desenvolvimento dos jogos para uso com sensor Kinect Microsoft®: O 
software foi desenvolvido com o kit de desenvolvimento para Windows Kinect SDK 1.8 em XNA Game 
Studio. Instrumentos utilizados: ficha de dados sócio-demográficos; miniexame do estado mental; Escala 
de Depressão Geriátrica (GDS-15); WAIS III; WMS III.

Resultados

Desempenho pré e pós-treino cognitivo

Memória auditiva imediata: ANOVA de duas vias mais medidas repetidas demonstra interação entre 
sessão, educação e grupo (F2,83=11.47, p<0,001) no desempenho de idosas com ensino fundamental 
(EF), ensino médio (EM) e ensino superior (ES). Observar-se que a diferença entre o teste e o reteste do 
EF é maior que a diferença entre o teste e o reteste dos demais grupos com EM e ES. O EF após o treino 
cognitivo (TC) melhorou o desempenho em comparação ao EM e ES. O EM apresentou bom desempenho 
no reteste. Já o ES, o desempenho manteve-se. Para memória visual imediata ocorreu uma tendência 
à interação entre sessão, educação e grupo (F2,83=2,81, p=0.066). E uma diferença entre o teste e o 
reteste maior para o EF após o TC comparado aos demais grupos. Pode-se observar que o desempenho 
do EF pode ser equiparado ao desempenho do ES. Para memória imediata houve interação entre sessão, 
educação e grupo (F2,83=8.88, p<0,001). Evidenciando que o EF apresentou uma diferença maior entre 
o teste e o reteste que a diferença entre os demais grupos. As idosas com EF beneficiaram-se com o 
TC melhorando de forma significativa seu desempenho em comparação aos outros grupos. O benefício 
também pode ser observado no EM, já as idosas com ES o desempenho manteve-se. Em memória auditiva 
tardia ocorreu interação entre sessão, educação e grupo (F2,83=6.35, p=0,003). Para as idosas com 
EF houve uma diferença entre o teste e o reteste maior que a diferença entre os demais grupos, sendo 
que o desempenho das idosas com EF melhorou após o TC e seu desempenho pode ser equiparado ao 
desempenho das idosas com ES treinadas. Para as idosas com EM ocorreu uma diferença entre o teste 
e o reteste do grupo treino maior que a diferença entre o teste e o reteste das idosas com a mesma 
escolaridade que não jogaram. 

Para memória visual tardia houve interação entre sessão, educação e grupo (F2, 83= 5.16, p=0,008). E 
a diferença entre o teste e o reteste das idosas com EF treinadas é maior que a diferença entre teste e 
reteste das idosas com a mesma escolaridade que não jogaram. Para memória geral, ocorreu interação 
entre sessão, educação e grupo (F2,83=8.018, p=0,001). Para as idosas com EF, a diferença entre o 
teste e o reteste é maior que a diferença entre os demais grupos de outras escolaridades. Para o EM a 
diferença entre teste e reteste do grupo treino é maior que a diferença entre teste e reteste do grupo 
controle com a mesma escolaridade. Com o objetivo de verificar a intensidade de relação entre as variáveis 
escolaridade e memória geral foi realizada uma correlação. Observou-se que, após o treino, a correlação 
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entre as variáveis é perdida. No teste, para o grupo controle, o valor de Spearman=0,430 e no reteste 
valor de Spearman=0,432. Para o grupo experimental, no teste, o valor de Spearman=0,330, no reteste o 
valor de Spearman=0,117. Estes dados demonstram o efeito positivo, o benefício do TC na memória das 
idosas com aCCL e baixa escolaridade. Para medidas de inteligência da escala WAIS III o TC não alterou o 
desempenho das idosas. 

Conclusão

Os resultados obtidos nesta tese nos permitem concluir que o presente estudo alcançou seu objetivo 
maior, que foi verificar o efeito de uma intervenção cognitiva motora, não farmacológica e de baixo custo 
que poderá ser aplicada nos tratamentos de reabilitação nos centros especializados em reabilitação do 
SUS no formato de um programa de neuroreabilitação cognitiva com uso de jogos eletrônicos controlados 
pelo movimento corporal para idosos portadores de comprometimento cognitivo leve. Neste estudo 
apresentamos o efeito positivo desta técnica para memória. O estudo demonstrou que a intervenção 
cognitiva estimulou processos endógenos no envelhecimento patológico, benefícios naturais que podem 
ser estimulados em qualquer momento da vida. Estes resultados podem contribuir com futuros estudos 
objetivando a reversão do quadro clínico do comprometimento cognitivo leve de forma não farmacológica. 
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O presente estudo trabalhou a questão das plantas medicinais em seus diversos aspectos tais como a 
otimização do uso popular, segurança de uso, certificação botânica, cultivo e sustentabilidade visando 
garantir a saúde ambiental, individual e coletiva da comunidade. Sua execução justificou-se mediante 
a existência de diversas políticas públicas de saúde que contêm, no seu ínterim, a promoção da saúde 
humana e ambiental com diretrizes voltadas para o desenvolvimento de ações que fortaleçam e reconheçam 
as práticas locais de saúde, estimulando o uso da biodiversidade de forma a garantir a saúde humana 
e ambiental através do respeito e valorização de práticas populares e tradicionais com uso de plantas 
medicinais e remédios caseiros. O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) 
reconhece no SUS um ambiente onde a gestão participativa possibilita a integração de vários atores da 
cadeia produtiva e fomenta o diálogo intersetorial indispensável na área de fitoterápicos. A concepção 
deste projeto teve como ponto de partida uma reunião com a equipe de profissionais da unidade de 
Estratégia Saúde da Família (ESF) da Área de Proteção Ambiental (APA) Palmares, realizada no âmbito 
do projeto de pesquisa “Estudos etnobotânicos na APA Palmares”, sob coordenação da Drª Nina C. B. da 
Silva, e detectou uma prática de prescrição e acolhimento das opções terapêuticas dos moradores locais, 
que, no entanto, relatou a demanda por informações científicas sobre plantas medicinais. 

Trabalho Premiado
Introdução da fitoterapia no SUS: contribuindo com a 
estratégia de saúde da família na comunidade rural de 
Palmares, Paty do Alferes, Rio de Janeiro
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Orientadora: Nina Cláudia Barboza da Silva 

Coorientadora: Mara Zélia de Almeida

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
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Apesar de haver vasta bibliografia disponível sobre plantas medicinais, estas por si só não são elementos 
promotores de saúde por não capacitarem as pessoas leigas para o uso seguro das espécies vegetais, 
ao mesmo tempo em que profissionais de saúde não recebem informações sobre o tema durante a 
formação acadêmica, desconhecendo o potencial desse recurso terapêutico. Para atuar nesse segmento, 
o reconhecimento botânico e a administração correta da planta a ser utilizada são imprescindíveis para 
que haja segurança e eficácia no seu uso. Deste modo, é essencial planejar e executar atividades voltadas 
para a valorização dos aspectos culturais envolvidos no uso das plantas medicinais pelos usuários do SUS 
local, de forma participativa e dialógica, para que esse conhecimento seja aproveitado como parte da 
construção do SUS local, fortalecendo os elos entre os profissionais de saúde e a comunidade. Entende-se 
que as plantas medicinais, como agentes de manutenção e promoção de saúde, devem estar inseridas nas 
atividades de pesquisa, ensino e extensão de modo a garantir a geração e repasse de informações seguras 
sobre estas. Para tanto, os hortos de plantas medicinais funcionam como “coleções vivas” de referência 
que propiciam a capacitação para o reconhecimento botânico correto, para orientações gerais de coleta e 
uso, cultivo e processamento pós-colheita. Com relação ao aspecto agronômico, ressalta-se a importância 
da origem das matrizes das espécies vegetais cultivadas nos hortos estaduais/municipais. 

Introdução

Com a adoção de políticas públicas e instrumentos norteadores da fitoterapia e plantas medicinais no 
Brasil, houve um interesse popular e institucional no emprego da fitoterapia na atenção básica do SUS. 
Desde então, foi inaugurada uma nova fase que abriu uma perspectiva de apoio à fitoterapia e às pesquisas 
com plantas medicinais, com a criação de políticas públicas e listas de plantas medicinais de interesse do 
SUS, incentivando à produção e à dispensação de fitoterápicos no SUS, a fim de ampliar o conhecimento 
e o acesso da população a esta opção terapêutica. Junto às inovações nas opções terapêuticas, tornou-se 
necessária uma maior organização da atenção básica à saúde e descentralização política. A descentralização 
de recursos e a transferência dos programas para a área central do Ministério da Saúde criaram condições 
possíveis para que o Programa de Saúde da Família fosse desenvolvido como uma estratégia concreta 
para a reordenação do SUS, fortalecendo a capacidade resolutiva da Atenção Básica como nível de 
atenção e seu papel integrador e organizador no SUS. Sabendo-se que as ações de práticas integrativas 
e complementares inseridas no SUS ocorrem prioritariamente na Saúde da Família, tornou-se necessário 
o fortalecimento da atenção primária através da criação da ESF, como espaço privilegiado de práticas 
integrais em saúde, garantindo a oferta de serviços à população brasileira, centralizando o cuidado na 
família e na comunidade. Assim, surgiu a proposta da equipe de saúde da família, com características 
multiprofissionais, a fim de diluir e fragmentar funções e responsabilidades. Neste contexto, a inclusão da 
fitoterapia e plantas medicinais como opção terapêutica na atenção primária do SUS, devem ser assistidas 
pelas equipes de ESF, de forma a contribuir com a comunidade e estreitar barreiras nas práticas de saúde, 
garantindo a integralidade, segurança e qualidade na utilização destas.
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Objetivos

Mapear o uso de plantas medicinais na ESF como instrumento para a promoção de saúde na comunidade 
rural da APA Palmares, Paty do Alferes, através do conhecimento do uso difuso de plantas medicinais na 
comunidade rural e o estado da arte sobre plantas medicinais e fitoterapia dentre a equipe de profissionais 
da ESF. Realizar o acompanhamento da capacitação dos profissionais da ESF para atuação em plantas 
medicinais, implantar uma horta comunitária de plantas medicinais com caráter sócioeducacional e 
confeccionar um memento fitoterápico de plantas medicinais da comunidade rural de Palmares.

Metodologia

Para o acesso ao conhecimento da comunidade foi realizado um estudo exploratório descritivo de 
abordagem quali-quantitativa, estruturadas com auxílio de formulários face-a-face, com 152 entrevistas, 
sem distinção quanto ao sexo, com abordagem aleatória durante os dias de visitações dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e restrito à maior de 18 anos. As espécies relatadas nas entrevistas foram 
categorizadas conforme a CID-10 e calculado o índice de importância relativa de cada espécie. Já para o 
conhecimento do estado da arte sobre plantas medicinais e fitoterapia dentre os profissionais de saúde, 
foi realizado um estudo exploratório descritivo de abordagem quali-quantitativa com uma amostragem 
intencional, por questionários. As espécies para compor a horta comunitária de plantas medicinais foram 
direcionadas pelo estudo intitulado “Estudos etnobotânicos na APA Palmares”, realizado pela Drª Nina C. 
B. da Silva, que se baseou na importância cultural das plantas medicinais para a comunidade local. Assim, 
foi realizado uma matriz de decisão para selecionar 10 espécies, considerando a ausência e presença nos 
critérios classificatórios: RDC n°10/2010, FFFB e RENAME, com presença obrigatória na mata atlântica, 
utilizando como busca para este dado a Plataforma da Flora Brasileira, do JBRJ. 

As mudas das plantas medicinais foram adquiridas por doações da Fiocruz e da comunidade local. 
Todas as plantas foram determinadas botanicamente, tombadas nos Herbários Farmácias Verdes de 
Farmanguinhos e/ou Herbário da UFRJ. E a horta comunitária foi implantada na AMA Palmares, de 
fácil acesso a toda a comunidade. A capacitação em plantas medicinais teve como público-alvo os 
profissionais que compõem a equipe da unidade de ESF da APA Palmares. Ocorreu no espaço físico da 
própria unidade, com atividades educativas, teórico-práticas, de forma a permitir uma visão ampla sobre 
as espécies vegetais e suas respectivas propriedades medicamentosas. Ao final do curso foi realizada uma 
avaliação. A “hora do chá” foi uma atividade para promoção de saúde através da discussão com todos 
os integrantes sobre plantas medicinais. Foi um espaço para a troca de informações, contribuindo para a 
valorização do saber popular e para o bem estar dos seus participantes. Também foram confeccionados 
materiais didáticos sócioeducativos, através de levantamento de artigos científicos indexados em 
base de dados como Scielo, PubMed, SCOPUS, em cartilhas informativas do MS, Anvisa, Embrapa, 
MAPA, MDA e em livros. Distribuídos para a comunidade como alternativa de ensino, valorizando um 
diálogo entre os profissionais de saúde e a comunidade, pela troca de conhecimento tácito e explícito. 



Como estímulo ao conhecimento e fonte de informação, criou-se o memento fitoterápico de plantas 
medicinais da comunidade rural de Palmares, baseado nas espécies selecionada na matriz de decisão 
para a implantação da horta comunitária na AMA Palmares.

Resultados

A partir do estudo do uso difuso de plantas medicinais na comunidade rural de Palmares, observou-se que 
todos os entrevistados são usuários ativos do SUS e veem os serviços prestados na ESF de Palmares como 
ótimo ou bom (91%). Dos 82% dos entrevistados que utilizam plantas medicinais, 86% aprenderam com 
avós e mães, 71% consomem por ser mais natural e utilizam-nas quando possuem alguma doença (65%). 
Durante as entrevistas foram catalogadas 76 etnoespéies, tendo o boldo como maior número de menções 
(22), sendo a carqueja a espécies com maior multiplicidade de uso (nove qualificações). Entretanto, em 
conformidade com a CID-10, a multiplicidade passa a ser de cinco aplicabilidades, destacando-se a salsa. 
De acordo com o índice de importância relativa, a carqueja apresentou o maior valor (1,8). As doenças do 
aparelho digestivo foram as que apresentaram maior representatividade na comunidade. Foram citadas 13 
formas farmacêuticas de uso de plantas medicinais, destacando-se o chá pelo método de infusão (53%), 
com folhas (53%). 98% dos entrevistados não tinham conhecimento sobre a fitoterapia, 89% gostariam 
desta opção terapêutica na UBS e 85% gostariam de aprender mais com os profissionais de saúde sobre 
plantas medicinais. 

Após a aplicação dos questionários para o conhecimento do estado da arte sobre plantas medicinais 
e fitoterapia dentre os profissionais de saúde da ESF, diagnosticou-se que 80% atuam como ACS e 
20% como técnicos de enfermagem. 57% já haviam participado de algum curso na área, porém 100% 
desconheciam a PNPMF e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). O 
curso de capacitação foi restrito aos profissionais de saúde, executado e planejado em conformidade 
com as atividades desempenhadas dentro da UBS. Ao final foi realizada uma avaliação, constatando 
que todos acharam ótima a clareza na aplicabilidade dos módulos, o conteúdo e materiais didáticos. O 
encontro da “hora do chá” foi realizado na AMA Palmares para o debate sobre comunicação e saúde, 
promovendo articulações para a promoção à saúde através de escutas entre os profissionais de saúde 
e a comunidade rural. Para a construção da horta comunitária de plantas medicinais, foi construída 
uma matriz de decisão selecionando as seguintes espécies: baccharis trimera, bidens pilosa, foeniculum 
vulgare, lippia alba, mentha pulegium, mentha spp, mikania glomerata, schinus terebinthifolia, vernonia 
condensata e vernonia polyanthes. Com a participação da psidium guajava e solidago chilensis. A 
horta comunitária de plantas medicinais foi implantada na AMA Palmares com mudas doadas pela 
Plataforma Agroecológica de Fitomedicamentos, pertencente à Farmanguinhos/Fiocruz, já identificadas 
botanicamente com as devidas certificações. Os materiais didáticos socioeducacionais foram elaborados 
com base nas informações cedidas nas entrevistas realizadas na comunidade de Palmares, disponíveis 
na UBS. Por fim, destaca-se a produção do “Memento Fitoterápico da Comunidade Rural de Palmares, 
Paty do Alferes, Rio de Janeiro” (ISBN 978-85-921305-0-30).
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Conclusão

A introdução da fitoterapia e plantas medicinais como prática terapêutica no SUS requer planejamento e 
execução de atividades voltadas para a educação em saúde, valorizando os aspectos culturais dos atores 
envolvidos, baseados na gestão participativa e inclusão da comunidade e usuários do SUS local no processo 
de construção e fortalecimento pela inserção da comunicação em saúde, favorecendo a interlocução na 
produção e construção de políticas públicas de saúde. Nesse sentido, iniciativas que incentivem a inserção 
de práticas com plantas medicinais voltadas para a educação em saúde, conforme previsto na PNEPS, 
PNPICS e no PNPMF, como desenvolvido neste trabalho, devem ser difundidas em outras UBS. Deve-se 
focar na capacitação de profissionais para atuação em plantas medicinais, aproximando-os da realidade 
cultural da população assistida e integrando o saber popular ao conhecimento científico, permitindo a 
aliança de saberes, de forma participativa e dialógica, para que esse conhecimento seja aproveitado como 
parte da construção desta terapêutica, assim como ocorreu na ESF de Palmares. A efetividade das práticas 
integrativas e complementares na rede de atenção à saúde ainda carece de diretrizes operacionais para sua 
consolidação. Entretanto, a capacitação dos profissionais e a implementação de uma horta comunitária de 
plantas medicinais fortaleceram a inserção desta terapêutica no SUS, pelo desenvolvimento de atividades 
didáticas e socioculturais desenvolvidas para a comunidade neste ambiente, promovendo estratégias de 
implementação para tais ações. Portanto, a estruturação de um serviço voltado para o atendimento com 
plantas medicinais na ESF de Palmares poderá ser consequência deste estudo uma vez que as etapas 
iniciais foram realizadas neste projeto.



Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Este trabalho avaliou questões técnicas associadas à proteção radiológica de estabelecimentos de 
radiodiagnóstico médico, de esferas administrativas pública e privada, situados na cidade de Campinas/
SP, por meio da análise de informações encontradas durante o gerenciamento de risco deste tipo de 
estabelecimento. A motivação da realização desta pesquisa se deu pelo fato de que, nesta área, não há 
grande quantidade de estudos desenvolvidos por parte de profissionais vinculados à vigilância sanitária. 
Além disso, a formação profissional do pesquisador é na área da física médica, realizando, em sua rotina 
de trabalho, gerenciamento de riscos potenciais associados à radiologia. 

Entre os riscos potenciais associados à prática de radiodiagnóstico médico podem-se citar efeitos biológicos 
imediatos, tais como catarata, eritema ou descamação seca da pele; ou tardios, tais como cânceres radio-
induzidos. Além destes, uma imagem com baixa qualidade pode resultar em um diagnóstico inadequado, 
resultando em tratamentos ineficazes ou desnecessários.

Como resultado do gerenciamento, é fundamental haver a comunicação dos riscos e das informações 
encontradas, tais como os resultados divulgados nesta pesquisa. Isso promove embasamento para novas 
políticas públicas de saúde ou revisões de legislação, tal como a portaria SVS/MS nº453, de 1998 – a qual 
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico – e 
que se encontra defasada em relação à tecnologia existente atualmente. Além de avaliar de maneira 
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atualizada aspectos de proteção radiológica dos estabelecimentos de radiodiagnóstico médico na cidade 
de Campinas, foi desenvolvida uma ferramenta de trabalho visando subsidiar a análise dos padrões 
técnicos presentes no controle sanitário da atividade de radiodiagnóstico médico. Tal ferramenta pode 
ser oferecida gratuitamente com a intenção de facilitar o acesso de outras instituições, principalmente 
de serviços de vigilância sanitária, para que realizem estudos como este, aumentando o universo de 
informações existentes.

Introdução

O uso de radiação ionizante com o objetivo de auxiliar em diagnósticos ou procedimentos terapêuticos 
promove benefícios para a saúde pública, porém essa é uma tecnologia que oferece riscos inerentes ao 
seu uso. Em radiodiagnóstico, o entendimento de risco vai além dos efeitos biológicos potencialmente 
causados pela absorção da radiação (como cânceres radio-induzidos) e leva em consideração a realização 
de um diagnóstico correto, com baixas doses de radiação e a custos baixos o suficiente para permitir um 
amplo atendimento populacional. Para minimizar os riscos associados à absorção da radiação, deve-se 
atentar aos níveis de referência de diagnóstico e princípios de radioproteção: justificação, otimização e 
limitação. O gerenciamento destes riscos é papel do Estado, mais especificamente da vigilância sanitária, 
instituição cujas ações incluem-se no campo de atuação do SUS, sendo elas “[...] eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde [...]” (BRASIL, 1990). 

Há atribuições de competências para as três esferas administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Entre outras, compete à direção nacional definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária; à direção 
estadual coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância sanitária; e à direção 
municipal executar serviços de vigilância sanitária. O gerenciamento e a avaliação de riscos associados aos 
estabelecimentos de radiodiagnóstico médico, realizados pela vigilância sanitária municipal de Campinas, 
envolvem ações de controle sanitário, tais como inspeções sanitárias e avaliação de requisitos técnicos de 
equipamentos por meio de documentação específica. No caso dos equipamentos de raios X, os requisitos 
técnicos são avaliados a partir de: Laudos Radiométricos, Relatório de Teste de Radiação de Fuga, Relatórios 
de Testes de Constância (Controle de Qualidade).

Objetivos

Geral: estudar a radioproteção e os padrões técnicos resultantes do controle sanitário da atividade de 
radiodiagnóstico médico, subsidiando a atuação da vigilância sanitária em Campinas-SP. Específicos: a) 
caracterizar o parque de equipamentos da cidade em função dos tipos, tecnologia, quantidade e local 
de uso; b) identificar a conformidade dos parâmetros de qualidade dos equipamentos; c) descrever os 
exames de radiodiagnóstico médico e determinar as respectivas doses médias absorvidas pelos pacientes; 
d) desenvolver uma ferramenta de trabalho para auxiliar na análise de dados.



Metodologia

Os objetos de estudo desta pesquisa foram estabelecimentos e equipamentos de radiodiagnóstico médico 
situados na cidade de Campinas, de esferas administrativas pública e privada (com ou sem convênio com o 
SUS). Campinas possui população estimada para 2015 de 1.135.623 habitantes em uma área de 796,4km², 
com um grau de urbanização, em 2010, de 98,28%. Para fins administrativos da secretaria de saúde, a 
cidade é dividida em cinco distritos de saúde: Leste, Norte, Sul, Sudoeste e Noroeste. Os equipamentos 
avaliados têm diversas finalidades: diagnóstica, a partir da geração de laudos; auxílio em procedimentos, 
como biópsia ou litotripsia; auxílio na rotina clínica de médicos, tais como ortopedistas; apoio para setores 
hospitalares para ajudar a definir condutas de tratamento, como UTI, Centro Cirúrgico e alas de internação; 
auxílio para realização de procedimentos intervencionistas, tais como angiografia ou angioplastia. Estes 
equipamentos são passíveis de licenciamento no estado de São Paulo e dividem-se em tipos, tais como raios 
X convencionais; raios X para hemodinâmica; raios X para mamógrafo (com ou sem estereotaxia); raios X 
para tomógrafo computadorizado. Foi caracterizado o parque de equipamentos de raios X em função de 
tipos, localização, existência ou validade de seu registro na Anvisa e cobertura populacional. Esta última foi 
avaliada de acordo com a esfera administrativa do estabelecimento em que estavam instalados. 

Para cada tipo de equipamento foi estudada a conformidade dos requisitos técnicos em relação à legislação 
vigente; valores de camada semirredutora e rendimento do tubo. Ainda, foram descritos os tipos de exames, 
técnicas de aquisição de imagens, quantidade de uso dos equipamentos e valores representativos de doses 
para um paciente típico. As informações necessárias foram obtidas a partir do Sistema de Informações em 
Vigilância Sanitária (Sivisa), ferramenta de trabalho e gerência para órgãos de vigilância sanitária do estado 
de São Paulo; laudos radiométricos e relatório de testes de constância (testes de controle de qualidade). A 
ferramenta Consulta de Produtos para Saúde, integrante do sistema de registro de dados e informações sobre 
os produtos e serviços sujeitos ao controle da vigilância sanitária (Datavisa). Os dados foram apresentados 
em forma de tabelas, quadros, gráficos e georeferenciamento a partir de mapas, separados de acordo com 
a esfera administrativa dos estabelecimentos e tipos de equipamentos. A ferramenta que foi desenvolvida 
durante a pesquisa para a análise dos dados consiste em planilhas em Excel® com funções automatizadas, 
tendo aplicabilidades focadas no controle sanitário associadas a questões de radioproteção. Esta ferramenta 
apresenta estrutura de cadastro de informações em três níveis: estabelecimento, equipamento e relatórios. 
Para cada estabelecimento incluído no programa, são cadastrados seus equipamentos e os respectivos 
resultados apresentados pelos relatórios de testes de constância.

Resultados

Em Campinas, há 87 estabelecimentos de radiodiagnóstico médico, sendo oito privados com convênio 
firmado com o SUS, dez públicos e 69 privados que não firmaram convênio com o SUS. Os estabelecimentos 
privados se concentram em sua maioria na região central da cidade, enquanto que os públicos/conveniados 
apresentam maior dispersão para as regiões mais periféricas, principalmente nos distritos com menor 
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renda per capita. Na cidade, há um total de 244 equipamentos, sendo que sua cobertura populacional 
varia até 17 vezes entre os distritos de saúde, sendo, na média, 214,86 para cada 1.000.000 habitantes, 
34% acima da média estadual e 61% acima da nacional. Dos 244 equipamentos, 189 pertencem aos 
estabelecimentos privados, 32 aos públicos e 23 aos conveniados. De maneira geral, aproximadamente 
77,5% dos equipamentos estão disponíveis para população assistida por planos de saúde e 22,5% para 
usuários exclusivos do SUS. Essa diferença se acentua considerando que, no estado de São Paulo, 2/3 da 
população dependem exclusivamente do SUS para assistência direta à saúde. Com isso, estima-se uma 
oferta de 499 equipamentos para cada 1.000.000 de habitantes assistidos por planos de saúde, contra 69 
para os usuários exclusivos do SUS, sete vezes menor. Ainda, a cobertura de equipamentos de tomografia 
computadorizada para o SUS é inferior à mínima estipulada pelo Ministério da Saúde.

Foram encontrados registros na Anvisa, com validade entre 2016 e 2020, para 59 equipamentos, sendo 
que estes podem ser considerados mais modernos. Destes, 21 são públicos/conveniados e 38 privados, 
o que corresponde, proporcionalmente, a 38% do parque de equipamentos dos públicos/conveniados 
e 20% dos privados. Dos 244 equipamentos, foram analisados 174 relatórios de testes de constância 
e 170 laudos radiométricos/testes de radiação de fuga, gerados por oito empresas diferentes. Houve 
variação nos tipos de parâmetros de qualidade avaliados pelos relatórios, havendo testes exigidos pela 
legislação que não são realizados e outros não exigidos que são realizados. Foram observados parâmetros 
de qualidade inadequados para 19 equipamentos, sendo que os estabelecimentos foram notificados a 
proceder sua adequação. 

Para cada tipo de equipamento, foram determinados valores médios e desvio padrão dos parâmetros de 
aquisição de imagens típicos e seus respectivos parâmetros de doses fornecidas para os pacientes. Foram 
encontrados valores adequados de dose, em consistência com os níveis de referência de diagnóstico, 
porém alguns equipamentos de raios X para hemodinâmica apresentaram doses acima do limite estipulado 
por legislação. A maior parte das doses avaliadas correspondia aos exames de equipamentos raios X 
convencionais, e para esses, notou-se doses dois a três vezes maiores associadas aos exames realizados 
em estabelecimentos privados.

Conclusão

Há vantagem na localização dos estabelecimentos para a população atendida exclusivamente pelo SUS, 
uma vez que se encontram melhor distribuídos pela cidade de Campinas. Há necessidade de aumento 
na quantidade de equipamentos no setor público/conveniado, principalmente para equipamentos de 
tomografia computadorizada, que apresentam índice de cobertura menor que o mínimo estipulado 
pelo Ministério da Saúde. Em contrapartida, a alta cobertura de equipamentos do setor privado tende 
a aumentar desnecessariamente a quantidade de exames realizados e, consequentemente, a radiação 
absorvida pela população, sem resultar, certamente, em melhorias dos índices de morbimortalidade. Além 
disso, deve-se incentivar a modernização dos equipamentos existentes, principalmente para o setor privado 



que apresenta maiores porcentagens de equipamentos antigos. O fato de haver baixa porcentagem de 
irregularidades associadas aos parâmetros técnicos dos equipamentos, comparativamente com outros 
estudos, aponta que a implementação da portaria SVS/MS nº453/1998 resultou em melhoria das condições 
de funcionamento dos equipamentos e disseminação da filosofia da proteção radiológica. Em termos de 
saúde pública isso reflete em melhores exames e condições de segurança para os pacientes.

Foi identificado um cenário favorável no que diz respeito às doses absorvidas pelos pacientes, porém, 
há condições de melhorias, principalmente quando comparados os resultados desta pesquisa aos dados 
internacionais. Para viabilizar a realização de estudos como este em outras instituições e a correta utilização 
da ferramenta desenvolvida, é necessário haver uma melhor padronização das informações existentes nos 
bancos de dados utilizados. Para isso, podem ser necessárias melhorias dos sistemas, treinamentos dos 
profissionais envolvidos no seu uso e aproximação entre a vigilância sanitária e as empresas responsáveis 
pela realização dos testes de controle de qualidade.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Na assistência à saúde é fundamental garantir o atendimento integral ao cidadão, logo, é imprescindível a 
organização dos estabelecimentos de saúde de forma regionalizada (SANTOS; ANDRADE, 2011; SANTOS; 
CAMPOS, 2015), conformando uma rede intermunicipal hierarquizada, que articule as unidades mais 
simples às mais complexas, através de um sistema de referência e contrarreferência para diferentes graus 
de complexidade (BRASIL, 2008, 2011). Entretanto, o Sistema Único de Saúde (SUS), que é o sistema 
público de saúde do Brasil, tem como uma de suas características a desigualdade na oferta de internações, 
onde muitos municípios têm baixa oferta destes serviços (PAIM et al., 2011; VIANA et al., 2015). Nesta 
perspectiva faz-se necessário criar mecanismos para avaliar e acompanhar as redes intermunicipais sobre 
o acesso dos usuários aos serviços de saúde, considerando a inter-relação entre os municípios, e assim 
verificar como um local influencia e é influenciado pelos demais que o cercam. Através do Sistema de 
Informação Hospitalar (SIH-SUS), é possível verificar o município de residência e o município de internação 
entre os usuários do SUS (BRASIL, 2015) e assim desenhar o fluxo de origem e destino referente às 
internações. Neste caso, o fluxo de origem e destino do usuário é um fenômeno que pode ser modelado 
como uma rede, e desta forma, verificar como esta rede se organiza.

Em diversas áreas do conhecimento a análise com redes é vastamente aplicada para caracterizar uma gama 
de estruturas na natureza e na sociedade (ALBERT; BARABÁSI, 2002). Na saúde a análise com redes também é 
amplamente empregada (LUKE; HARRIS, 2007), são inúmeros os trabalhos aplicados na epidemiologia para 
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descrever a rede de transmissão de doenças (ALBUQUERQUE, 2009; BARBOSA; BYINGTON; STRUCHINER, 
2000; CARDOSO et al., 2014; CODEÇO; COELHO, 2008; DANON et al., 2011, 2012; SABA et al., 2014), 
também há trabalhos para caracterizar a rede de comunicação na saúde (HARRIS; CLEMENTS, 2007; 
MERRILL-MATZNER, 2006) e para descrever a estrutura organizacional dos sistemas de saúde (BOLLAND; 
WILSON, 1994; GRABOIS; OLIVEIRA; SA CARVALHO, 2013; KWAIT; VALENTE; CELENTANO, 2001; OLIVEIRA; 
CARVALHO; TRAVASSOS, 2004; OLIVEIRA et al., 2011). Em relação a estrutura organizacional do sistema 
de saúde, alguns trabalhos modelam o fluxo de origem e destino do usuário do serviço como uma rede 
(GRABOIS; OLIVEIRA; SÁ CARVALHO, 2013; OLIVEIRA; CARVALHO; TRAVASSOS, 2004; OLIVEIRA et al., 
2011), em todas essas pesquisas, os autores aplicam a metodologia do fluxo dominante (NYSTUEN; DACEY, 
1961) e, posteriormente, classificam a tipologia deste deslocamento (RABINO; OCCELLI, 1997) para fazer 
uma interpretação da hierarquia das redes. No entanto, não foi encontrado trabalhos com a aplicação da 
Teoria dos Grafos para a caracterização da rede sobre os deslocamentos intermunicipais.

Introdução

A Teoria dos Grafos é uma ferramenta matemática aplicada para caracterizar uma rede. Um grafo é 
composto por um conjunto de nós (ou vértices, ou pontos) e arestas (ou links, ou linhas), quando dois 
destes nós são unidos por uma linha significa que estão conectados. Ao realizar o desenho de uma rede, 
é possível estudar as propriedades topológicas e o desenvolvimento temporal e espacial deste conjunto 
de elementos, e assim, investigar os mecanismos de interação entre os componentes que formam esse 
sistema (ALBERT; BARABÁSI, 2002; NETTO, 2012). O sistema de saúde deve ser organizado numa rede 
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos de saúde. Esta organização é importante para 
garantir o atendimento integral do indivíduo segundo sua necessidade de cuidados e atenção em saúde. 
Este atendimento integral é entendido como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços de 
saúde em todos os níveis de complexidade (BRASIL, 1990, 2011). No entanto, os sistemas de saúde estão 
organizados de forma fragmentada, através de um conjunto de pontos de atenção à saúde funcionando 
de forma isolada e incomunicados (MENDES, 2010).

A grande disponibilidade de bases de dados permite a caracterização da topologia de várias redes reais 
(ALBERT; BARABÁSI, 2002) e, com a ampla disponibilização de inúmeras bases sobre os serviços de 
saúde pelo Ministério da Saúde/DATASUS, possibilita a exploração e caracterização de diversas redes 
na saúde. Pelo Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS), disponibilizado pelo DATASUS, é possível 
desenhar o fluxo de origem e destino sobre internações. Este fluxo pode ser modelado como uma rede, 
e assim, realizar uma avaliação do acesso aos serviços no SUS, desta forma, contribuir na melhoria do 
acesso, por meio da reorganização das redes intermunicipais. Neste caso, a teoria dos grafos auxilia na 
avaliação e acompanhamento nessas inter-relações dos municípios que compõe uma rede de serviços 
de internações no SUS.
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Objetivos

A fim de apoiar as tomadas de decisões em saúde, no sentido da avaliação do fluxo intermunicipal dos 
usuários do SUS, essa pesquisa tem como objetivo criar uma metodologia de análise, utilizando a teoria 
dos grafos como uma ferramenta para caracterizar uma rede de internação no SUS. A fim de descrever 
a metodologia, essa foi aplicada em dois tipos de redes de internações, uma por cirurgia cardiovascular, 
representando o serviço de saúde da alta complexidade, e outra na rede de partos normais, representando 
o serviço de saúde da média complexidade.

Metodologia

Trate-se de um estudo quantitativo onde os fluxos de origem e destino de internação, de todos os 
municípios do estado da Bahia, foram modelados conforme redes e sua topologia foi estimada através 
da Teoria dos Grafos. Nesta pesquisa, os nós da rede representam os municípios e as arestas são os 
deslocamentos intermunicipais realizados pelos usuários do sistema de saúde público. A caracterização 
de uma rede pela Teoria dos Grafos pode ser utilizada para quaisquer outras internações. Para facilitar a 
demonstração foram eleitos dois tipos de internações, uma sobre cirurgia cardiovascular e a outra sobre 
parto normal. Os fluxos de origem e destino foram construídos através do programa Tabwin. Para gerar 
os fluxos sobre cirurgia cardiovascular foram filtrados os códigos de procedimentos do SUS relacionados 
na Programação Pactuada e Integrada (PPI) sobre cirurgia cardiovascular, na programação hospitalar da 
alta complexidade. No caso de parto normal, foi selecionado o código 0310010039 da mesma tabela de 
procedimentos do SUS. Para ambos os procedimentos foram considerados o período de 2008 a 2014, 
dos residentes da Bahia. Foram utilizados os seguintes campos da Autorização de Internação Hospitalar 
(AIH): município de residência, município de ocorrência do procedimento e procedimento realizado. Os 
desenhos das redes foram gerados através do programa Gephi®.

Os índices da Teoria dos Grafos utilizados nesta pesquisa foram: grau de entrada, grau de saída, fluxo de saída 
e tamanho médio da aresta de saída. Neste trabalho, o grau de entrada mensura em quantos municípios 
diferentes houve entrada de pessoas para realização do procedimento. O grau de saída contabiliza para 
quantos municípios diferentes as pessoas tiveram que se deslocar em busca da internação. O fluxo de saída 
mensura quantas pessoas saíram do seu município de residência para realização do procedimento em outro 
município. O tamanho médio da aresta de saída é a média ponderada das distâncias, em linha reta, entre os 
municípios onde houve saída de pessoas. É importante salientar que esta medida de distância representa 
uma medida teórica que indica o menor caminho entre os municípios, sendo que a distância real depende 
do meio de transporte utilizado, sendo maior do que a distância em linha reta. Para a caracterização das 
nove macrorregiões de saúde foram elaborados indicadores baseados nos índices listados, os indicadores 
para caracterização de cirurgia cardiovascular foram: taxa de cirurgia cardiovascular por macrorregião, 
proporção de municípios com grau de saída igual a zero por macrorregião e tamanho médio da aresta de 
saída por macrorregião. Para caracterização sobre a rede de parto normal foram utilizados os indicadores: 



proporção de municípios que não realizaram parto normal, proporção de partos normais realizados fora 
do município de residência, proporção de municípios com grau de saída maior ou igual a cinco e tamanho 
médio da aresta de saída da macrorregião.

Resultados

Os resultados para rede de cirurgia cardiovascular apontaram para uma desconcentração das internações, 
houve aumento da taxa de cirurgia cardiovascular que passou de 1,3 em 2008 para 2,11 por 10.000 
habitantes em 2014. A queda de municípios com grau de saída igual a zero (42,1%) evidencia uma 
diminuição de municípios onde não houve pessoas com registro de cirurgia cardiovascular, as macrorregiões 
que apresentaram as quedas mais acentuadas foram a Sudoeste (78,6%), seguida da Sul (52,8%). Em 
2014, a macrorregião Sudoeste apresentou a menor proporção de municípios com grau de saída igual 
zero (12,33%) e a Oeste apresentou a maior proporção (45,95%). A queda do tamanho médio da aresta 
de saída apontou para um decréscimo entre a distância do município de residência e o município de 
internação no estado (14,5%). Em 2014 este resultado variou de 101,35km para macrorregião Leste e 
603,70km para Oeste.

Já para a rede de partos normais houve aumento de partos realizados fora do município de residência 
(2,8%); esse aumento foi mais acentuado em algumas macrorregiões como a Nordeste (14%), essa 
macrorregião apresentou a maior proporção desde 2011 (40,3%) e em 2014 o indicador cresceu para 
44,8%. Permaneceu a concentração de partos nos municípios polo de Região de Saúde. O grau de saída 
aponta para quantos municípios diferentes houve registro de partos normais de gestantes residentes de um 
certo município; aumentou a proporção de municípios com grau de saída maior ou igual a cinco (6,5%), 
em 2014 a macrorregião Nordeste apresentou a maior proporção para esse indicador (54,5%), seguida 
das macrorregiões Leste (52,1%) e Centro-Norte (44,7%). Aumentou a distância entre o município de 
residência e o município de realização do parto normal (19,9%) no estado, apenas a macrorregião Extremo 
Sul apresentou queda (8,1%). Todas as outras oito macrorregiões apresentaram aumento, a macrorregião 
Centro-Leste foi a que apresentou o maior aumento do tamanho médio da aresta de saída, em 2008 esta 
aresta media por volta de 56,7km e em 2014 esta medida foi para 76,5km. Em seguida, a macrorregião 
Nordeste apresentou o segundo maior aumento deste indicador, passou de 38,6km para 48,1km em 2014, 
seguida da macrorregião Centro-Norte, passando de 49,5km em 2008 para 60,5km em 2014.

Pelos os resultados da pesquisa houve diferentes desenvolvimentos quando comparada a evolução 
topológica da rede de cirurgia cardiovascular e a de parto normal. Na aplicação da metodologia para rede 
de cirurgia cardiovascular, os resultados apontaram para importantes avanços no acesso às internações, 
apesar disso, essa evolução não foi igual para todas as macrorregiões. Quando aplicado na rede de 
internações sobre parto normal, foi averiguado um aumento na desigualdade no acesso ao parto normal 
durante a série histórica, tanto intrarregional, como entre diferentes Regiões de Saúde, apontando que a 
organização da rede de parto normal na Bahia é um desafio a ser alcançado.
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Conclusão

Os resultados da rede de cirurgia cardiovascular evidenciaram que é importante priorizar as macrorregiões que 
apresentaram maiores dificuldades, a fim de garantir que o acesso às internações por cirurgia cardiovascular seja 
realizado de forma equânime, independente da macrorregião que o cidadão resida. Para a rede de parto normal, 
o estudo mostrou a necessidade do desenvolvimento de uma rede regionalizada para atender as demandas das 
gestantes nos territórios. Os resultados evidenciaram que a organização das redes regionalizadas, que garanta 
de forma equânime a integralidade do cuidado às parturientes, ainda é um desafio a ser superado. Assim como 
foi aplicado na rede de cirurgia cardiovascular e parto normal, é possível aplicar esta metodologia para quaisquer 
outras internações no SUS. Para isso, basta ter o município de residência, o município de internação e o(s) código(s) 
de procedimento(s) do SUS para gerar o fluxo de origem e destino para um específico serviço de saúde.

Neste método é possível focar em diferentes unidades de análises, desta forma, um município pode 
investigar especificamente sua rede, bem como é possível trabalhar com unidades menores como distritos 
sanitários, bairros ou uma unidade de saúde, portanto que tenha as suas coordenadas. As duas unidades 
trabalhadas nesta pesquisa foram municípios e macrorregiões de saúde, mas também é possível caracterizar 
a rede entre estados diferentes, inclusive a nível nacional. Por fim, a metodologia de análise de redes pode 
ser utilizada como uma ferramenta de gestão municipal, estadual ou federal. O fluxo de origem e destino 
de internação é um fenômeno que pode ser modelado como uma rede e a sua caracterização realizada 
por meio da Teoria dos Grafos. Esta metodologia auxilia a qualificação do planejamento e diagnóstico 
sobre o funcionamento de uma rede de internação, identificando deslocamentos por longas distâncias, 
possíveis barreiras de acesso e apoiando na organização das referências intermunicipais.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A monitoração das populações de Aedes aegypti por meio de ovitrampas já se mostrou mais sensível e 
com maior poder preditivo para a incidência das doenças transmitidas pelo Aedes do que a metodologia 
atualmente utilizada pelo ministério: o LIRAa. No entanto, a necessidade de infraestrutura laboratorial 
para a contagem manual dos ovos capturados impunha custos elevados para implantação desta 
metodologia de monitoramento a nível nacional. O desenvolvimento do sistema ora apresentado visa 
remover a barreira de custo, associada ao trabalho intensivo exigido pela contagem manual de ovos. Uma 
implantação nacional de malhas de amostragem de ovos por meio de ovitrampas nos permitirá ter uma 
visão completa da dinâmica populacional do Aedes. Outra vantagem da contagem automática é a redução 
do tempo necessário para efetuar a contagem dos ovos. A utilização da contagem automática torna 
possível amostragens semanais ou até mais frequentes. Dada a característica explosiva da reprodução dos 
mosquitos Aedes, uma amostragem mais frequente é imprescindível para compreender a dinâmica das 
populações e assim conseguir traçar estratégias de controle efetivas.
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Introdução

Predominante de regiões tropicais e subtropicais, o Ae. aegypti foi introduzido no Brasil durante o período 
colonial. Há constantes esforços para o controle da sua população, porém, em diversas localidades, o risco 
de surtos das doenças transmitidas por este vetor ainda está presente, como pode ser notado nas recorrentes 
epidemias de dengue e mais recentemente de zika e chikungunya. A predição e a detecção precoce de surtos 
dessas arboviroses são possíveis e uma forma de ampliar essas capacidades é através do fortalecimento da 
vigilância entomológica. O monitoramento de populações de Aedes por meio dos índices de positividade e 
de densidade de ovos, obtidos a partir de ovitrampas, é relativamente recente, mas é um método que tem 
se mostrado eficaz, barato e sensível. As ovitrampas contêm palhetas de eucatex ou de algodão, onde os 
ovos do mosquito são depositados, estes apresentando tamanho aproximado de 1 mm. Sua contagem é 
feita manualmente, trabalho realizado por profissionais qualificados, com conhecimento entomológico e 
de manejo dos equipamentos laboratoriais (lupas do tipo estereomicroscópio e microscópios) necessários 
à identificação da espécie. 

Apesar de ser um monitoramento mais sensível ao Ae. aegypti, o processo de contagem manual de 
ovos coletados através deste método é extremamente custoso em tempo e esforço por ser realizado 
manualmente. Trabalhos recentes sobre contagem automática de ovos mostram que, embora os processos 
propostos tenham trazido avanços na área, ainda não eram intuitivos para a implementação, necessitando 
conhecimento entomológico e muita prática por parte do usuário, ou também poderiam ser otimizados 
quanto a custos e acurácia. Logo, verificou-se a necessidade de um método de contagem automática com 
as seguintes características: intuitivo, de alta acurácia e baixo custo; que possibilite acelerar o trabalho 
feito pelos profissionais no monitoramento entomológico.

Objetivos

A partir da problemática relatada, o objetivo do presente estudo foi o desenvolvimento de uma ferramenta 
intuitiva, de alta acurácia e baixo custo que permitisse, através da análise de imagens fotográficas, a 
contagem automática de ovos coletados nas palhetas de eucatex pelo serviço de vigilância epidemiológica, 
tendo como objetivos específicos: a) a implementação da ferramenta no formato de aplicativo para celular, 
possibilitando a popularização do método; b) desenvolvimento de um protocolo de obtenção das imagens 
para padronização das mesmas.

Metodologia

A pesquisa foi exploratória, tendo como seu objeto de investigação a proposição de um novo modelo de 
contagem automática de ovos de Ae. aegypti. Para a aquisição das imagens das palhetas, foi utilizado um 
aparelho celular e uma caixa de luz construída com o propósito de padronização do procedimento. Com 
estes foram testados três protocolos: o primeiro usou o flash do celular com caixa de luz; o segundo usou 



apenas o flash do celular; e o terceiro usou apenas a luz da caixa. A plataforma Android foi escolhida para 
desenvolver o aplicativo do celular por já estar bem consolidada e ter mais de um bilhão de usuários. Essa 
plataforma é conhecida pela sua flexibilidade, uma vez que permite às empresas sua utilização nos mais 
diversos tipos de hardwares que têm às suas disposições. As amostras de tecido de algodão contendo 
ovos, utilizadas durante os testes do aplicativo, foram oriundas do projeto ‘’Avaliação da eficácia de 
ovitrampas modificadas para o controle de mosquitos vetores’’, desenvolvido pelo aluno do Programa 
de Vocação Científica João Pedro Silva Gomes, em parceria entre o Programa de Computação Científica 
(PROCC/Fiocruz) e o NosMove (Dirac/IOC/Fiocruz), enquanto que as amostras de palhetas de eucatex 
utilizadas foram procedentes do programa de vigilância desenvolvido pela CVAS (SMS/RJ), recolhidas do 
campo em dezembro de 2015. 

O algoritmo de contagem do aplicativo pode ser quebrado em três grandes processos: binarização, 
filtragem das áreas pequenas e contagem. A binarização, que é separar o que é ovo do que não é na foto, 
utiliza regressão logística baseada na cor dos píxeis, uma vez que os ovos possuem píxeis mais escuros 
que outros elementos da foto. Depois da binarização, apesar do objetivo de eliminar objetos não ovos 
na binarização, é ainda possível encontrar pequenos artefatos na imagem, píxeis soltos, onde podem ser 
retirados da imagem por possuírem uma área pequena demais. O cálculo da área mínima ótima necessária 
para ser considerado um ovo foi feito automaticamente verificando o melhor coeficiente de determinação 
do número estimado de ovos com o real. A contagem de cada ovo foi feita a partir da área de cada 
elemento que sobrou do processo anterior. Esta área é analisada e calculada a quantidade de ovos que 
apresenta maior probabilidade de ocorrer a partir de um classificador. Assim, foi montado um algoritmo 
de contagem que tinha as seguintes variáveis: número de clusters antes do processo de filtragem; área 
total antes do processo de filtragem; mediana do canal vermelho, verde e azul; número de clusters após 
o processo de filtragem; área total após o processo de filtragem; e número de ovos contados. A partir da 
análise deste algoritmo verificou-se que as variáveis área total após o processo de filtragem e mediana 
do canal vermelho da palheta ou do algodão apresentaram alta correlação com a quantidade de ovos 
contados, sendo estas duas suficientes para criar um bom algoritmo de contagem, descartando as outras.

Resultados

Como já foi dito, foi experimentado três protocolos de aquisição de imagem. Destes três, o protocolo 
que mais demonstrou consistência e qualidade na retirada de fotos foi o que utilizou tanto o flash da 
câmera quanto a caixa de luz. Isso denota que há a necessidade de um controle na obtenção de fotos. Os 
outros protocolos apresentaram problemas de falta de nitidez ou luz nas fotografias e, por este motivo, 
foram descartados. Depois da tomada de fotos, foi feita a contagem pelo aplicativo. Para a binarização, a 
regressão logística da palheta apresentou coeficiente de determinação igual a 0.9499, o que é ótimo por 
ser acima de 0.9, mostrando que menos de 10% da variância do modelo não consegue ser explicada, o 
que é relativamente pequeno. Já o algodão apresentou coeficiente de determinação igual a 0.7118, o que 
não é bom por estar abaixo de 0.9, mostrando que mais de 10% da variância do modelo não consegue 
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ser explicada. Apesar do pseudo-R² ser relativamente pequeno, na prática a binarização é melhor que a 
da palheta, isso é devido ao fato que os píxeis que confundem ovos dentro do algodão são normalmente 
objetos que se prenderam ao algodão, com um tamanho grande e forma conhecida depois de muita 
prática, logo podem muito bem serem apagados manualmente e facilmente das fotos. Outra forma de 
avaliar o método é usando a curva de ROC, o qual apresentou valores acima de 0.97 tanto para o algodão 
quanto para a palheta, demonstrando que a binarização estatisticamente ocorrerá bem, com quase 0.03% 
de cada pixel sendo falso positivo. 

Em relação ao filtro das áreas menores, notou-se que houve um filtro ótimo tanto para o algodão, 
quanto para a palheta. Para a palheta, o filtro ótimo ocorre em grupos com mais de 68 píxeis depois de 
uma binarização no algodão, conseguindo assim um coeficiente de determinação acima de 99%. Para o 
algodão, o filtro ótimo ocorre em grupos com mais de 32 píxeis depois de uma binarização no algodão, 
conseguindo assim, um coeficiente de determinação acima de 99,8%. A contagem veio logo após o 
processo de filtragem. Esta atingiu 6,8703% de erro em relação à média estimada para a média real das 48 
palhetas da amostra e 36,7388% de desvio padrão. Enquanto para algodão, atingiu 0,94355% de erro em 
relação à média estimada para a média real do número de ovos dos 30 algodões da amostra e 19,3279% 
de desvio padrão. Em geral, a média apresentada nos resultados estimados se mostrou muito próxima da 
média real de ovos, isso demonstra que o aplicativo pode ser um bom estimador da quantidade de ovos 
em ovitrampa em uma cidade. Quando compara-se com outros trabalhos já feitos na área, verificou-se 
que o erro médio obtido neste trabalho foi melhor que os outros presentes estudos, mas o desvio padrão 
não. Apesar de o desvio padrão estar longe do ideal, os resultados ainda são uma boa surpresa pelo fato 
que este trabalho se preocupou não apenas com a acurácia do programa, mas também com a facilidade 
no uso e baixo custo.

Conclusão

Há muito tempo que pesquisadores esperam que alguém desenvolva um programa que consiga realizar 
a contagem automática de ovos de Ae. aegypti. Caso este programa entre em prática, a demanda seria 
grande por conta de facilitar o trabalho laboratorial no controle de doenças conhecidas. Espera-se, com 
os resultados alcançados, que se tenha dado um passo em frente a tal programa. Os processos, por 
mais que tenham um fundamento teórico, ainda não se mostraram ótimos, como pode ser visto pela 
diferença dos resultados entre algodão e palheta. O resultado do algodão está mais próximo da realidade 
quando comparado à palheta evidencia que talvez haja um problema na binarização, e esta precisa de 
um algoritmo mais robusto. Como era esperado, o algodão apresentou um bom resultado para média 
amostral. Quando a preocupação do controle entomológico é a média de um bairro, onde pode haver 
mais de dez ovitrampas, este passa a ser um ótimo estimador. 



Outra vantagem do aplicativo, além da facilidade de uso, é o fato que há bastante espaço para melhora 
em todas as etapas da contagem: o aparato para tomada de foto pode se sofisticar, a binarização não 
precisa se prender apenas à logística e o filtro para remover o que não é ovo pode implementar outros 
métodos além de verificar a área. O aplicativo ainda se encontra no começo de vida. Quando se considera 
os erros na contagem, há de se pensar na conjuntura, se o erro é válido ou não. Em contrapartida, temos 
o método de contagem manual, onde há a necessidade de equipamentos caros, tempo e profissionais 
qualificados, enquanto para o uso do aplicativo há a necessidade de um aparelho de celular moderno, de 
montar o equipamento para tirar as fotos e aceitar que haverá um erro na contagem. Por mais que haja 
um erro, a possibilidade de se tornar cada vez menor e poder ser estatisticamente calculado são razões 
para investir tempo e trabalho aperfeiçoando este aplicativo.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A tuberculose continua sendo um grande problema de saúde pública no Brasil. A distribuição da doença, 
no entanto, não é homogênea, e segmentos mais desfavorecidos da população, como os indígenas, são 
mais acometidos, refletindo desigualdades sociais em saúde. A Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(Sesai) é a área do Ministério da Saúde responsável por coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde 
dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A atenção à saúde indígena está organizada na forma de 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que são unidades operacionais cuja definição territorial 
considera não só critérios técnico-operacionais e geográficos, como também procura respeitar a cultura, 
as relações políticas e a distribuição populacional ancestral dos povos indígenas. O presente estudo 
foi desenvolvido no DSEI do Mato Grosso do Sul, estrutura de saúde na qual está cadastrado o maior 
contingente populacional indígena e é registrada a maior quantidade de casos de tuberculose (TB) entre 
esses povos no Brasil. Os resultados obtidos têm o potencial de contribuir para o aperfeiçoamento da saúde 
pública no país à medida que analisa a atenção à saúde de indígenas diagnosticados com tuberculose e 
as condições socioeconômicas dessa população, fornecendo evidências que podem subsidiar a elaboração 
de estratégias para o fortalecimento das ações de vigilância e controle da tuberculose e para reduzir 
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as desigualdades sociais e em saúde identificadas entre esse grupo vulnerável da população. Por essas 
razões, nosso estudo tem um caráter inédito e uma dimensão social.

Introdução

O Brasil está entre os 22 países que somam cerca de 80% dos casos de TB no mundo. Em 2014, 67.966 
novos casos foram diagnosticados no país (BRASIL, 2015). A distribuição da doença, no entanto, não é 
homogênea. Populações vulneráveis apresentam índices desfavoráveis se comparadas à população geral, 
refletindo importantes desigualdades sociais em saúde (BRASIL, 2014a). Em 2010, a incidência entre os 
indígenas foi de 94,9 por 100.000 habitantes, 2,5 vezes a incidência na população geral (37,6/100.000) 
(BRASIL, 2014b). No Mato Grosso do Sul, entre 2001 e 2009, os indígenas, que representam 3,0% da 
população, foram 15,6% dos casos de TB, com uma incidência média de 209,0/100.000, mais de seis 
vezes a média geral do estado (BASTA et al., 2013). O tratamento da TB é capaz de curar praticamente 
100% dos casos novos sensíveis aos medicamentos de primeira linha, desde que o esquema da terapia seja 
correto e obedecido (BRASIL, 2011). Porém, a longa duração do tratamento (de pelo menos seis meses) e 
a toxicidade dos medicamentos utilizados podem levar ao abandono do tratamento, que está associado 
a desfechos desfavoráveis da TB (ZUMLA et al., 2014; BRASIL, 2011; DOMINGOS; CAIAFFA; COLOSIMO, 
2008). O tratamento diretamente observado (TDO) é uma importante estratégia para o acompanhamento 
dos pacientes, reduzindo os casos de abandono e aumentando a probabilidade de cura (BRASIL, 2011). A 
realização do TDO entre os indígenas passou de 58,1% em 2007 para 72,0% em 2012. Ainda em 2012, os 
indígenas apresentaram índices de cura e abandono melhores do que a população geral (76,2% e 6,2%, 
respectivamente, comparados com 70,6% e 10,5%) (BRASIL, 2014a, 2014b). Dada a grave situação da 
TB entre os indígenas e a carência de estudos sob o tema, o presente estudo objetiva entender de que 
modo a ocorrência de reações adversas aos medicamentos (RAM) e características da assistência prestada 
à saúde influenciam no desfecho do tratamento da TB nessa população.

Objetivos

Analisar a atenção ao paciente indígena com TB, explorando fatores associados ao relato de RAM e 
ao abandono do tratamento no Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-MS). Os 
objetivos específicos incluíram o delineamento dos perfis socioeconômico e epidemiológico, a estimação 
dos indicadores do controle da TB, a caracterização das RAM e a verificação da possível associação entre 
o relato de RAM e abandono do tratamento da TB.

Metodologia

O estudo aqui descrito foi pautado em análises de dados coletados previamente no projeto “Desigualdades 
sociais e tuberculose: distribuição espacial, fatores de risco e farmacogenética na perspectiva da 
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etnicidade”. Trata-se de um estudo longitudinal descritivo e analítico, onde houve monitoramento de 
casos novos de TB em indígenas. A população do estudo incluiu os indígenas diagnosticados com TB e 
que iniciaram o tratamento no período de março de 2011 a dezembro de 2012, em quatro Polos-Base do 
Mato Grosso do Sul: Amambai, Aquidauana, Caarapó e Miranda. Foram excluídos das análises pacientes 
com situação de encerramento “mudança de diagnóstico”. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) foi lido e explicado, sendo assinado por aqueles que aceitaram o convite para participar da pesquisa 
após o esclarecimento de dúvidas. Em um período máximo de 30 dias após o início do tratamento, 
um entrevistador (pertencente à equipe multidisciplinar de saúde indígena) treinado pela equipe de 
coordenação realizou as entrevistas utilizando um questionário padronizado para a coleta dos dados. 
Também foram consultados os dados disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) e os dados populacionais por aldeias da Sesai. Foi realizada análise descritiva dos dados coletados 
e com a distribuição dos casos de TB estimou-se a incidência por 100.000 habitantes em cada aldeia. 

Com a intenção de elucidar as condições socioeconômicas da população em estudo foi utilizada a análise 
de componentes principais (ACP) para um conjunto de variáveis relativas a bens duráveis e características 
estruturais do domicílio. Baseado no primeiro componente, um índice de condição socioeconômica foi 
calculado para cada domicílio através da soma da contribuição de cada item (ou seja, de cada variável 
incluída na ACP) presente naquele domicílio. Posteriormente, os domicílios foram classificados em tercis 
(sendo o 1º tercil o que corresponde à situação socioeconômica mais desfavorável), de acordo com a 
metodologia apresentada por Coimbra e colaboradores, no 1º Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição 
dos Povos Indígenas (COIMBRA et al., 2013). Também foi utilizado um indicador de acompanhamento 
dos casos baseado na realização de baciloscopias no 2º, 4º e 6º mês de tratamento, exame de contatos 
e TDO. Os casos que não atenderam a nenhum ou apenas um dos critérios foram classificados com 
acompanhamento “insuficiente”. Os que atenderam a duas, como “regular”, três como “bom”, e os que 
atenderam a quatro ou cinco, como “excelente”. O software IBM SPSS Statistics versão 20.0 foi utilizado 
para realização das análises estatísticas dos dados.

Resultados

Entre 2011 e 2012, 168 indígenas iniciaram o tratamento anti-TB nos Polos-Base estudados. Destes, dois 
tiveram situação de encerramento “Mudança de diagnóstico” e foram excluídos das análises, resultando 
numa população de 166 indígenas (nove em Miranda, quatro em Aquidauana, 39 em Caarapó e 114 em 
Amambai). A incidência por 100.000 habitantes foi de 309,6 em 2011 e 189,4 em 2012. Predominaram 
homens (61,4%) e adultos entre 20-44 anos (56,0%). Em Caarapó, 20,6% dos casos foram detectados em 
indígenas	com	idade	≤14	anos,	comparado	com	6,2%	em	Amambai.	Apenas	68,5%	apresentavam	cicatriz	
vacinal para BCG, com menor proporção em Amambai (63,7%). Miranda e Aquidauana tiveram maior 
proporção de domicílios no 3º tercil de condição socioeconômica (88,9% e 100,0%, respectivamente), e 
Amambai, no 1º tercil (38,6%). A principal explicação para o adoecimento foi a fome (32,5%). O tempo 
para conseguir consulta após o início dos sintomas de TB, na maioria dos casos, foi de até sete dias 



(60,2%). Este tempo foi menor em Caarapó e Aquidauana (mediana um a dois dias) e maior em Miranda 
(mediana uma a três semanas). O tempo para diagnosticar a TB após o início dos sintomas foi de cinco 
semanas ou mais em 41,0% dos casos. Miranda e Aquidauana tiveram maior tempo para diagnóstico de 
TB, com mediana de cinco semanas ou mais (Caarapó e Amambai, de uma a duas semanas). No SINAN, 
95,2% dos casos foram notificados como novos. 

A forma pulmonar foi a mais prevalente (85,5%). A localização extrapulmonar mais comum foi a miliar 
(79,2%). Dentre os 24 casos extrapulmonares, seis não possuíam cicatriz vacinal para BCG (todos com forma 
miliar e de Amambai). O acompanhamento foi melhor em Caarapó (87,2% excelente), seguido de Amambai 
(71,9% excelente). Aquidauana e Miranda tiveram maior proporção de casos com acompanhamento regular 
(75,0% e 66,7%, respectivamente). Pelo menos uma RAM foi relatada por 28,3% dos casos. Houve um total 
de 129 queixas, significando uma incidência de 77,7 relatos de RAM por 100 pacientes em tratamento. Os 
relatos de RAM foram registrados principalmente em Amambai, em mulheres, naqueles com 15-19 anos, 
com comorbidades, com história de TB, com falta de medicamento, em esquema RHZE, que fizeram TDO 
pelo menos nos dias úteis da semana, que não receberam explicações sobre os medicamentos e RAM, que 
não sabiam tratar a TB, e atendidos por um médico. Pessoas que relataram não consumir bebidas alcoólicas 
e classificadas no 1º tercil de condição socioeconômica relataram menos frequentemente pelo menos uma 
RAM. Dos 166 casos, 157 (94,6%) evoluíram para cura, dois (1,2%) abandonaram o tratamento, três (1,8%) 
faleceram por outras causas, três (1,8%) foram transferidos, e um (0,6%) evoluiu para TB multirresistente 
(MR). Os abandonos e o caso de TBMR foram registrados em Amambai, todos casos novos, sem relato de 
RAM. Dos casos que abandonaram, um teve acompanhamento regular e o outro bom. O caso de TBMR 
foi classificado no 1º tercil de condição socioeconômica e teve acompanhamento excelente.

Conclusão

A implementação do TDO entre os indígenas contribuiu para aumentar a adesão ao tratamento e, 
consequentemente, diminuir a mortalidade e a TBMR (CRODA et al., 2012; MARQUES; CUNHA, 2003). 
Apesar das altas proporções de cura, a TB continua sendo um grave problema de saúde pública entre os 
indígenas. Acredita-se que a busca ativa de pacientes sintomáticos respiratórios, melhoria dos exames de 
contatos e início rápido do tratamento teriam maior impacto na redução na transmissão e na incidência 
da TB (DYE et al., 2009). Acima disso tudo, é importante que os indígenas façam parte da construção do 
serviço de saúde como parceiros e não como tutelados. A promoção do diálogo com lideranças e reuniões 
comunitárias para discussão de planos, avaliação de atividades e conhecimento dos problemas, é benéfica 
para todas as partes (PONTES; GARNELO; REGO, 2014). O diálogo é o melhor caminho para entender as 
percepções, as dificuldades e os motivos que levam à falta de confiança ou aceitação do serviço de saúde 
pelos indígenas. 

Além disso, a incorporação da participação da comunidade e de lideranças indígenas na construção do 
serviço de saúde é um passo importante para a efetividade do mesmo. E ainda que o sistema de saúde 
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funcione de forma boa ou excelente, na maioria dos casos essas pessoas vivem em condições muito 
vulneráveis, grande parte em extrema pobreza e passando fome. A redução das desigualdades sociais é, 
então, essencial no combate à TB. Apesar das limitações do estudo (qualidade dos dados do SINAN, viés 
de informação e de memória nas entrevistas, pequenos números de casos em algumas aldeias e Polos-
Base, e falta de um algoritmo para avaliar as RAM), o presente estudo foi capaz de gerar importantes 
resultados, alguns inéditos, que contextualizam a realidade socioeconômica, epidemiológica e de cuidado 
do serviço de saúde dos indígenas em tratamento para TB de Amambai, Caarapó, Aquidauana e Miranda, 
Mato Grosso do Sul.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A implementação de programas de rastreio de lesões precursoras reduziu a mortalidade por câncer cervical 
(CC) em países desenvolvidos nas últimas décadas. No entanto, a infraestrutura inadequada e dificuldades de 
financiamento para essa estratégia de controle do CC é limitada em países em desenvolvimento (FONSECA; 
FERREIRA; BALBINOTTO NETO, 2013). No Brasil, o CC representa um importante problema de saúde pública. 
Estimou-se 16.340 novos casos de CC para o ano de 2016, que corresponde a uma taxa bruta de incidência 
de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres. Na Amazônia brasileira, o problema é ainda mais grave. Devido 
a uma baixa cobertura de rastreio do CC na população alvo, uma alta incidência da doença foi estimada 
(23,97 casos/100.000 mulheres) (BRASIL, 2016a). Atualmente, existe um consenso na literatura especializada 
de que o exame citopatológico não é a ferramenta mais completa para o rastreio do câncer do colo do 
útero, podendo ser substituída com enorme ganho de eficiência e menores custos, por testes moleculares 
detectando DNA de Papilomavírus de alto risco ou a expressão de oncoproteínas, como marcadores de lesão 
avançada (NASCIMENTO, 2010; SCHIFFMAN et al., 2011). A triagem é fundamental para a detecção precoce 
de lesões pré-cancerosas. O acesso a informações sobre saúde e serviços médicos preventivos pode ser um 
desafio para mulheres dessas comunidades rurais e remotas onde o transporte é um fator limitante e os 
serviços educacionais e a saúde no local podem ser inadequados (ROCHA et al., 2013). 
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Ante ao exposto, admite-se que o rastreio utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) das lesões precursoras 
ou neoplásicas cervicais permanece com importantes limitações no Brasil. Destaca-se a dificuldade no 
acesso à saúde pública, a baixa abrangência do rastreio oportunístico, além da exposição da genitália. 
Entre as alternativas para o enfrentamento dessas limitações, o uso do dispositivo de autocoleta cervical 
seguido de testes de triagem alternativos vem apresentando resultados promissores (BHATLA et al., 2009). 
O estado do Amazonas apresenta uma imensa população ribeirinha, vivendo em condições bastante 
remotas e de difícil acesso, onde os programas de rastreio não foram capazes de superar o isolamento 
geográfico e as barreiras culturais significativas existentes. Por isso, o SUS enfrenta o desafio de diminuir 
o número de mortes por esta neoplasia que ainda representa para o Amazonas, uma média de 45 mortes 
por mês (de janeiro a maio de 2016 já foram notificadas 212 mortes por CC) (BRASIL, 2016b). Assim, 
o rastreio por autocoleta seguido de testes rápidos e moleculares apresenta-se como uma inovação no 
processo atraente apresentando novas tecnologias e de enorme valor regional, que precisam ser avaliadas 
e possivelmente implementadas no SUS, permitindo a redução da incidência desta neoplasia, que é passível 
de detecção precoce e tratamento, portanto erradicável. Desta forma, poderá garantir a equidade, a 
universalidade e a integralidade do sistema. 

Introdução

O câncer cervical figura no Brasil como a terceira neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, 
sendo o tipo mais comum em algumas áreas menos desenvolvidas do país. No estado do Amazonas, o 
CC ocupa o primeiro lugar entre as neoplasias malignas em mulheres (BRASIL, 2016a). O prognóstico 
no câncer de colo uterino depende da extensão da doença no momento do diagnóstico, estando sua 
mortalidade fortemente associada ao diagnóstico tardio em fases avançadas e o Papilomavirus Humano 
(HPV) é considerado o agente etiológico do CC (CORNALL et al., 2014). A citologia oncótica é o principal 
método para o diagnóstico precoce das lesões cervicais, mas é vulnerável a erros de coleta e de preparação 
da lâmina e a subjetividade na interpretação dos resultados (NASCIMENTO, 2010). 

Novas tecnologias têm sido somadas para detecção do CC, entre as quais estão a citologia em meio líquido, 
os testes para detecção do HPV por meio da autocoleta e outros. A autocoleta é uma alternativa que 
permite aumentar a cobertura do exame em regiões de difícil acesso, pois não demanda o deslocamento 
das pacientes e nem o enfrentamento de condicionamentos sociais e culturais (LORENZI et al., 2013). A 
autocoleta consiste na introdução de um dispositivo estéril no canal vaginal tomados pela própria mulher 
com o objetivo de obter amostras para avaliar a presença do HPV (ZHAO et al., 2013). A Amazônia é 
uma região desafiadora do ponto de vista de logística para gestão de saúde pública e os programas de 
rastreio do CC não foram capazes de superar o isolamento geográfico e as barreiras culturais significativas 
existentes. A cobertura do programa de rastreio no Amazonas está longe de atingir a meta do SUS que 
seria de 80% da população alvo. Diante disso, o estudo busca avaliar as estratégias que auxiliem o rastreio 
e diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e subsidiar discussões que reduzam a morbimortalidade 
pela neoplasia com a ótica de descentralização e regionalização do SUS.
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Objetivos

Objetivo geral: analisar a estratégia de rastreio do câncer do colo do útero por autocoleta e teste rápido 
para HPV em mulheres ribeirinhas do município de Coari/AM. Objetivos específicos: a) caracterizar o 
perfil socioeconômico e comportamental das mulheres infectadas com HPV; b) verificar a aceitação 
do uso do dispositivo da autocoleta; c) descrever a frequência da proteína E6 na população estudada; 
d) descrever a frequência da infecção por HPV na população estudada; e) descrever os genótipos do 
HPV encontrados na população estudada; f) associar a presença do HPV com os achados citológicos, 
colposcópicos e histológicos. 

Metodologia

Tratou-se de um estudo transversal com coleta de dados prospectiva realizado no período de agosto de 
2014 a fevereiro de 2015 no Município de Coari, localizado a 363 km do município de Manaus-AM. O 
deslocamento da equipe foi totalmente fluvial. Foram estudadas 412 mulheres da área rural de Coari, 
com idade igual ou superior a 18 anos e excluídas as que apresentavam contraindicação médica de coleta 
de material cervical, as grávidas, menstruadas ou fazendo uso de medicamento endovaginal. O estudo 
teve aprovação do comitê de ética da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCECON) 
e as mulheres eram convidadas a participar do estudo e assinar um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Para caracterização do perfil socioeconômico e comportamental, utilizou-se um questionário 
padrão sobre informações clínicas, epidemiológicos, socioeconômicas e comportamentais de risco para a 
infecção pelo HPV. Em seguida as mulheres foram orientadas acerca da técnica de autocoleta utilizando 
a escova em forma cônica (Evalyn Rovers®). As escovas foram conservadas em temperatura ambiente 
e levadas ao laboratório de Genética do Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari, onde o ensaio de 
detecção da proteína E6 foi realizado utilizando o kit Onco E6™ (Arbor Vita Corporation – AVC). 

De forma inovadora foi testada a combinação das duas tecnologias: a realização do ensaio de detecção 
da oncoproteína E6 a partir de material cervical autocoletado. O DNA foi extraído a partir da amostra 
que foi retirada da solução lise do Teste Onco E6TM. O processo de extração foi realizado utilizando-se o 
kit da Qiagen (Qiagen, Gaithersburg, Germany). A PCR foi feita com os iniciadores PGMY09/11 genéricos 
(Life Technologies, São Paulo, Brasil) que amplificam um fragmento de 450pb abrangendo a região L1 da 
maioria dos tipos de HPV de mucosa. Foi realizada também a amplificação do gene da b-globina humana, 
por PCR e obtenção de fragmento de 268pb que foi utilizado como controle interno da reação. Os produtos 
da reação em cadeia da polimerase (PCR) foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 1,5% em 
tampão TEB. Para a genotipagem, as amostras foram submetidas a PCR em tempo real desenhado para 
detectar os HPV 16 e 18, e as amostras negativas neste ensaio foram submetidas ao teste PapilloCheck® 
(Greiner Bio-One, Germany). O teste PapilloCheck® permite a detecção e identificação simultânea de 24 
genótipos do HPV (HPV – 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 
68, 70, 73 e 82). As mulheres com testes positivos foram recrutadas e encaminhadas à consulta médica 



ginecológica na cidade de Coari para avaliação, acompanhamento dos casos e realização da colposcopia 
quando necessário. Nesse momento foi realizada também uma coleta por citologia líquida para análise 
de alterações citológicas. As mulheres com colposcopia alterada foram submetidas à biópsia dirigida para 
exame histopatológico e depois seguidas para tratamento quando necessário.

Resultados

A idade das mulheres variou de 18 a 81 anos, com uma idade média de 36 ± 13,2 anos. A maioria 
apresentou baixo grau de escolaridade (53,4%) eram agricultoras (78%). A maioria tinha iniciado atividade 
sexual por volta dos 15 anos (60,7%), uma média de quatro (SD=3,1 filhos), e 41% possuía de dois a cinco 
filhos, relatando ter tido mais de um parceiro sexual durante a sua vida (60,1%). Um percentual de 26,7% 
(n=110) nunca havia participado do rastreio e dentre os motivos, a dificuldade de acesso foi o mais citado 
por essas mulheres (n=56,3). A maioria (97,8%) mostrou aceitação da autocoleta sendo uma ferramenta 
considerada fácil por 95,4% das participantes. Das 412 amostras, seis (1,4%) foram positivas para o Teste 
Cervical Onco E6™, sendo três positivas para o HPV do tipo 16 e três para o HPV 18. A prevalência da 
infecção pelo HPV foi de 18,7% (n=77). As 77 mulheres com HPV positivo foram recrutadas e 55 (71,4%) 
compareceram para a coleta da citologia em meio líquido. Observou-se 41 (74,5%) de achados normais 
e 14 (25,5%) apresentaram achados alterados nas quais o DNA do HPV foi detectado em 100% dos 
casos. Das 56 colposcopias realizadas, 47 (83,9%) apresentaram achados normais e nove (16,1%) achados 
alterados. A concordância entre o resultado citopatológico e o histológico foi de 70%. Observou-se 2,2% 
(n=9) de alterações histopatológicas. Dessas, cinco apresentaram neoplasia intraepitelial cervical de grau 
I (NIC I), duas neoplasia intraepitelial cervical de grau III (NIC III) e duas mulheres apresentaram carcinoma 
invasor. Portanto, a prevalência de NIC III+ foi de 0.97% (4/412) e de carcinoma invasor foi de 0,48%. 

Todas as pacientes com alterações NIC III+ no exame histopatológico foram encaminhadas à Fundação 
Centro de Controle de Oncologia do estado do Amazonas em Manaus. Os dois casos de NIC III foram 
acompanhados e realizada a conização. Quanto aos casos de carcinoma invasor, ambas foram submetidas 
à histerectomia total e estão em tratamento. O HPV de alto risco foi detectado em 37 amostras (9%) e foi 
negativo em 375 (91%) amostras. O de baixo risco foi detectado em 17 (4,1%) amostras e negativo em 
395 (95,9%) amostras. O HPV 51 foi o mais frequente, sendo encontrado em oito amostras (1,94%), HPV 
16 em sete (1,7%), HPV 53 em cinco (1,2%) e HPV 18 em quatro (1%). O estudo contou com a inclusão de 
parceiros como a Arbor Vita Corporation que cedeu os testes Onco E6, a Rovers Medical Devices que doou 
os dispositivos de autocoleta, a Becton Dickinson que cedeu os insumos para citologia líquida, o IMT/USP 
na realização da genotipagem e a FAPEAM com apoio financeiro. O estudo despertou o interesse de uma 
empresa brasileira que produziu em planta nacional um dispositivo de autocoleta, sendo um resultado 
de inserção de produto no mercado nacional. Além disso, há a perspectiva real de desenvolvimento do 
kit nacional de detecção da proteína E6 utilizando genótipos de importância regional. O estudo recebeu 
prêmio de melhor trabalho no 32º Congresso Internacional de HPV em Lisboa em setembro de 2015. 
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Conclusão

A estratégia de rastreio do câncer do colo o útero por autocoleta seguido de teste rápido para HPV 
(Onco E6™) mostrou-se como um algoritmo aplicável e possível de ser utilizado em áreas remotas e de 
difícil acesso como em mulheres ribeirinhas. A sensibilidade do Onco E6™ realizado a partir de amostras 
autocoletadas para detecção de neoplasia intraepitelial cervical grau III ou lesão mais severa (NIC III+) foi 
de 50%. A especificidade para NIC III+ foi de 40% e para qualquer NIC 60%. A concordância entre o teste 
Onco E6™ e o exame citopatológico foi de 80%. A detecção da Oncoproteína E6 é útil para identificar 
mulheres que possuem lesões pré-cancerosas assim como as que possuem câncer invasor causado por 
HPV do tipo 16 ou 18. A autocoleta foi uma ferramenta aceita em 97,8% das mulheres entrevistadas e 
considerada fácil por 95,4% das participantes. A expressão da oncoproteína E6 foi observada em seis 
(1,4%) casos das amostras cérvico-vaginais autocoletadas. 

A prevalência da positividade do DNA HPV na população estudada foi de 18,7% (n=77) para qualquer 
tipo de genótipo. Os genótipos mais prevalentes detectados pelas técnicas de PCR em tempo Real e 
PapilloCheck® foram: o HPV 51 (1,94%), HPV 16 (1,7%), HPV 53 (1,2%) e HPV 18 (1%).

Das cinco mulheres positivas no teste Onco E6™ que compareceram ao exame citopatológico, quatro 
(28,57%) apresentaram alterações citopatológicas (dois LSIL e dois HSIL). O resultado colposcópico 
dos cinco casos positivos no Onco E6™, três apresentaram alterações. Das três amostras analisadas no 
histopatológico, uma apresentou NIC I e dois carcinoma invasor. A utilização da estratégia analisada é 
aplicável no SUS e tem potencial de ser implementada valorizando a indústria nacional (para produção do 
dispositivo de autocoleta) e os centros de pesquisa instalados na Amazônia (para desenvolvimento de kit 
de detecção da E6) gerando novos produtos e processos que possam reverter o quadro da epidemiologia 
do CC no Brasil, especialmente na Amazônia.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A Atenção Primária à Saúde (APS) faz parte da construção de uma nova lógica de atendimento aos usuários 
com sofrimento psíquico. Ela estabelece o primeiro contato dentro do sistema de saúde, caracterizando-se, 
principalmente, pela continuidade e integralidade da atenção, a atenção centrada na família, na educação 
em saúde e participação comunitária.

Introdução

As ações de saúde mental necessitam de uma atuação transversal com outras políticas públicas, buscando 
o estabelecimento de vínculo e acolhimento. Para constituir uma rede de terapia comunitária integrativa e 
potencializar a atenção em saúde todos os recursos (afetivos, econômicos, sociais, culturais e espirituais) 
devem ser convocados, sendo fundamental intensificar processos de educação permanente que permitam 
a equipe modificar processos de trabalho de maneira integrativa aos saberes populares.

Objetivos

O presente trabalho visa analisar a implementação da rede de atenção em saúde mental no município 
de Santa Terezinha de Itaipu à luz dos fundamentos do planejamento estratégico em saúde identificando 
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os processos de educação permanente na gestão da elaboração e implementação do Plano Municipal de 
Saúde (2014-2017), nas diretrizes referentes à Saúde Mental e Educação Permanente em Saúde.

Metodologia

O processo foi desenvolvido através da implementação das seguintes ações: a) identificar e cadastrar 
equipamentos que possam ser utilizados como rede de apoio na atenção aos usuários com transtorno 
mental; b) identificar e cadastrar os usuários com transtorno mental na área de abrangência; c) realizar 
atividade comunitária em grupo para os usuários identificados e seus familiares; d) realizar, prioritariamente, 
atendimento individual para os usuários com transtorno mental identificados avaliando com estratificação 
de risco; e) acompanhar através de psicoterapia individual os usuários identificados com transtornos 
mentais de maior risco; f) identificar o processo de educação permanente dos atores envolvidos através 
da lógica do pensamento estratégico em saúde.

Resultados

O processo realizado em Santa Terezinha de Itaipu através das Rodas de Terapia Comunitária Integrativa 
teve por objetivo desencadear uma forma de educação permanente que seja inclusiva no sentido dos 
saberes populares ao saber institucional e dessa forma permitir uma atuação transformadora no serviço 
de saúde, ampliando o conceito de educação permanente citado no marco teórico.

Conclusão

As Rodas de Terapia Comunitária Integrativa (TCI) devem ser compreendidas como um processo que 
expande o diálogo e a capacidade de transformar, através da troca de conhecimento entre população 
usuária do serviço e equipe de saúde, a qualidade de vida dos que habitam um determinado território. 
Cabe aqui um alerta: é importante salientar que apesar das Rodas de TCI permitirem sua condução por 
membros da equipe de saúde treinados para esse objetivo, a estratificação de risco e o diagnóstico em 
saúde mental devem ser feitos por profissionais com formação específica nesta área, a fim de evitar 
equívocos que possam agravar os quadros clínicos. Em nenhum momento essa metodologia pode ser 
utilizada como uma forma de apenas diminuir a demanda represada e os custos do sistema, transformando 
a atenção em saúde mental em uma forma pobre de produzir saúde para pobres. Para tanto, é essencial 
que a educação permanente faça parte intrínseca do processo de trabalho em saúde mental e que a 
disponibilidade de metodologias pedagógicas participativas conste da programação para o ano de 2016 
na Secretaria Municipal de Saúde.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A paralisia cerebral (PC) é definida como um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do 
movimento e da postura, causando limitações nas atividades funcionais (ROSENBAUM et al., 2007). No 
Brasil, estima-se em torno de 17 a 20 mil novos casos ao ano, sendo uma das formas mais encontradas a 
diparesia espástica em 10 a 30% dos casos (REBEL et al., 2010). Muitas vezes, os serviços de reabilitação 
conveniados à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) não estão focados no objetivo funcional e estas 
crianças permanecem por um longo período de reabilitação não cedendo a vaga para outras crianças. 
Pensando nesse fator, estipulamos um protocolo específico para o controle de tronco focado em 16 sessões 
de terapias a fim de contemplar um maior número de crianças de forma efetiva, atendo às expectativas 
das crianças e pais, tornando o processo menos oneroso para a rede SUS.

Introdução

 A PC é definida como um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e da 
postura, causando limitações nas atividades funcionais e é atribuída a transtornos não progressivos que 
ocorrem no encéfalo em desenvolvimento ou imaturo (ROSENBAUM et al., 2007). As desordens motoras 
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da PC geralmente são acompanhadas de alterações de sensibilidade, percepção, cognição, comunicação, 
comportamento e sistema musculoesquelético (ROSENBAUM et al., 2007). No Brasil, estima-se em torno 
de 17 a 20 mil novos casos ao ano, sendo uma das formas mais encontradas a diparesia espástica em 10 a 
30% dos casos (REBEL et al., 2010). O controle de tronco é essencial para proporcionar estabilidade durante 
a movimentação de MMSS e MMII, podendo ser citada a participação ativa do tronco durante atividades 
funcionais, dentre elas o alcance e a marcha (HEYRMAN et al., 2013). O sinergismo de tronco apresenta-
se prejudicado, especificamente a ativação da musculatura abdominal que é evidentemente pobre nas 
crianças com PC classificadas de severo a moderado, sendo muitas vezes acompanhada por uma lordose 
lombar excessiva e inclinação pélvica anterior. Se a pelve não está estabilizada, a ação muscular ao redor 
do quadril é dificultada pela relação de comprimento-tensão (UNGER; JELSMA; STARK, 2013). A alteração 
do controle de tronco limita a independência nas atividades diárias e sociais, sendo o tronco muitas 
vezes o principal foco na abordagem da fisioterapia, em indivíduos com PC (KARABAY et al., 2012; SILVA; 
BRANCO, 2011). A fisioterapia aquática é uma das principais abordagens na reabilitação das crianças com 
PC, pois o ambiente aquático diferencia-se pelas suas propriedades hidrodinâmicas, que podem facilitar 
ou dificultar a execução dos movimentos (CARREGARO; TOLEDO, 2008) com o objetivo de que as tarefas 
funcionais treinadas no ambiente líquido possam aprimorar o desempenho da função realizada em solo 
(SILVA; BRANCO, 2011). Na literatura há uma escassez de estudos que utilizam protocolo de controle de 
tronco em ambiente aquático em PC diparético espástico que apresentam comprometimento de severo a 
moderado (GORTER; CURRIE, 2011; VERSCHUREN et al., 2011).

Objetivos

Avaliar os efeitos do protocolo de controle de tronco em ambiente aquático em indivíduos com PC 
diparético espástico classificados no nível IV do GMFCS.

Metodologia

Ensaio clínico controlado, randomizado, estratificado e duplo-cego, de caráter descritivo-analítico, 
quantitativo. Os participantes foram selecionados por meio de triagem do banco de dados da clínica de 
paralisia cerebral da AACD. Entre os 92 indivíduos recrutados para o presente estudo, 64 não cumpriram os 
critérios de elegibilidade e quatro se recusaram a participar do estudo. Assim, a amostra foi composta por 
24 crianças com PC, que obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: pacientes com diagnóstico clínico 
de PC do tipo diparesia espástica, classificados nos níveis IV do GMFCS, com idade entre quatro a 10 anos e 
11 meses. Os critérios de exclusão se restringiam a pacientes não colaborativos, incapazes de compreender 
as atividades propostas, submetidos à cirurgia ortopédica a menos de 12 meses e a bloqueios periféricos a 
menos de seis meses. Após este procedimento foi realizada a randomização. Os indivíduos foram alocados 
aleatoriamente de forma estratificada para os diferentes grupos. As condições para um estudo cego foram 
satisfeitas e os pacientes foram distribuídos em grupo controle (GC=13) e grupo intervenção (GI=11). 
Após a finalização do estudo, o GC teve a oportunidade de receber o mesmo protocolo de intervenção, 
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seguindo as normas éticas. Uma foi excluída do GC por falta de adesão e outra do GI por impossibilidade 
de continuar as terapias, totalizando 22 crianças (GC=10 e GI =12). Duas avaliações foram realizadas: 
a) anteriormente ao início das intervenções; b) após finalização das intervenções. Os instrumentos de 
avaliação foram selecionados para embasar as alterações nos componentes da CIF (OMS, 2003) pré e pós as 
intervenções: Trunk Control Measurement Scale (TCMS) (HEYRMAN et al., 2011), medida da função motora 
grossa (GMFM-88) (RUSSELL et al., 2000), mapeamento do ponto de pressão de membro inferior direito 
(MID) e esquerdo (MIE) (LEIGH; SPRIGLE, 2008), eletromiografia de superfície (EMG) dos músculos grande 
dorsal (GD) e reto abdominal (RA) (HERMES; FRERIKS; MERLETTI, 1999), escala visual analógica (EVA) do 
tronco (PARKIN; DEVLIN, 2006), Pediatric Reach Test (PRT) (BARTLETT; BIRMINGHAM, 2003), flexômetro de 
Wells (ESPINDULA et al., 2010) e o Child Health Questionaire (CHQ, PF-50) (MORALES, 2005). O desfecho 
primário deste estudo foi o controle do tronco. O cálculo do tamanho da amostra foi realizado pelo teste 
de t Student. Foram também analisadas as principais variáveis relacionadas à funcionalidade (EMG, PRT e 
ponto de pressão) deste estudo e itens da TCMS (equilíbrio estático sentado; equilíbrio dinâmico sentado, 
reações	de	equilíbrio).	Foi	considerado	que	24	pacientes	apresentam	um	poder	de	75,2%,	e	p≤0,05.	Para	
comparar as variáveis não paramétricas e quantitativas foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, e 
após a constatação da não normalidade, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney para a 
análise intragrupo e o teste de Wilcoxon para análise intergrupo. A correlação de Spearman foi utilizada 
para observar o grau de associação entre duas variáveis. Para análises dos testes foi considerado um 
intervalo	de	confiança	(IC)	de	95%,	o	nível	de	significância	de	p≤0,05.

Resultados

A amostra final foi composta por 24 crianças que atenderam aos critérios estipulados desta pesquisa. Uma 
foi excluída do GC por falta de adesão e outra do GI por impossibilidade de continuar as terapias, totalizando 
22 crianças (GC=10 e GI =12). No equilíbrio de tronco (TCMS) na análise intragrupo constatou-se melhora 
nas duas subescalas de equilíbrio estático sentado e reações de equilíbrio para ambos os grupos, porém 
ao analisar os dados separados, observou-se que na reação de equilíbrio o GI (p=0,019) melhorou 30% a 
mais em relação ao GC (p=0,004). O mesmo fato é notado na pontuação total, o GI (p=0,034) melhorou 
5,2% em relação ao GC (p=0,006). 

Para a análise intragrupo da atividade muscular realizada através da EMG, foi observado melhora da 
ativação muscular do reto abdominal no item sete da TCMS do GI (p=0,047) após a realização do 
protocolo, com aumento médio de 2,3 microvolts (μV), notou-se tendência de ativação do músculo grande 
dorsal (p=0,059), no item 13 da TCMS, não foi possível observar alteração do sinal na análise intragrupo 
para GI e GC. Na análise intergrupo observaram-se tendências em ambos os grupos nos itens da TCMS. 
Analisando a distribuição da pressão da região pélvica e membros inferiores durante os itens sete e 13 da 
TCMS através do Mapeamento de Pressão, notamos que o GI no item 13, diminui a pressão na região de 
MID de 58 mmHg para 35 mmHg (p=0,005) e em MIE de 53 mmHg para 36 mmHg (p=0,037). No item 
sete, houve diminuição da pressão em MIE no GI (p=0,032) e em MID no GI (p=0,037) GC (p=0,010). 



Durante as análises intra e intergrupos da função motora grossa (GMFM), o GI obteve aumento da 
pontuação nas dimensões A (deitar e rolar) (p=0,044) e B (sentado) (p=0,008), assim como no escore 
total (p=0,008). No GC houve aumento somente na dimensão A (p=0,050). Comparando os grupos na 
análise intergrupo da PRT que visa o deslocamento do membro superior na postura sentada, observa-
se que no deslocamento anterior (p=0,010) e no deslocamento à esquerda (p=0,039) o GI apresentou 
maiores valores em relação ao GC no momento pré-protocolo. Na análise intragrupo, o GC apresentou 
um aumento do deslocamento do membro superior no pós-intervenção no alcance à frente (p=0,006), à 
direita (p=0,029) e à esquerda (p=0,037). Houve melhora da flexibilidade de cadeia posterior do tronco e 
membros inferiores no GI e GC. No GI, a diferença em centímetros da avaliação inicial para a avaliação final 
foi crescente no decorrer das três tentativas: 7 cm (p=0,019), 10,5 cm (p=0,008) e 14 cm (p=0,005). Já no 
GC esse padrão não pôde ser observado embora também se tenha observado aumento da flexibilidade: 6 
cm (p=0,023), 6 cm (p=0,015) e 5 cm (p=0,047). 

Na avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50, notou-se uma melhor coesão familiar no GC no momento 
da primeira avaliação em relação ao GI (p=0,008). Na análise intragrupo, o item “avaliação global de 
saúde” apresentou melhora na avaliação final no GI (p=0,047). Outros aspectos não sofreram alterações 
de suas pontuações. 

Conclusão

No presente estudo, observou-se que a fisioterapia aquática trouxe resultados positivos e ganhos motores 
para crianças PC diparéticas espásticas GMFCS nível IV, sendo que 16 sessões de terapia voltada para o 
controle de tronco foram suficientes para melhora deste nas atividades funcionais.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Em 1991 foi publicado o relatório “Errar é humano”, que sintetizou dados alarmantes sobre a frequência 
de eventos adversos a medicamentos (EAM) e erros de medicação (EM) de estudos primários realizados a 
partir de 1984 e concluiu que a segurança do paciente é um problema de saúde pública mundial, sendo 
sugeridas ações para alterar o sistema de cuidado à saúde. Recentemente, pesquisadores da Universidade 
Johns Hopkins calcularam uma taxa de 251.000 mortes por ano nos Estados Unidos, mostrando que 
as taxas de ocorrência de EM eram subestimadas e que EM representam a terceira principal causa de 
morte nesse país. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um programa que incentiva 
os países membros a adotarem medidas que garantam a qualidade e segurança da assistência prestada 
em unidades de saúde denominada Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Neste contexto, por 
meio da Portaria nº529/2013 do Ministério da Saúde do Brasil (MS), que institui o Programa Nacional 
de Segurança do Paciente (PNSP) e da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº36/2013 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foram instituídas ações para promoção da segurança do paciente 
e para melhoria da qualidade nos serviços de saúde, de forma a reduzir o risco de danos desnecessários 
associados ao cuidado de saúde. 

A partir disso, a Anvisa e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desenvolveram o Protocolo para Segurança 
do Paciente, que inclui o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, 
integrante do PNSP, que visa promover a implantação da farmácia clínica e da conciliação medicamentosa 
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(CM) em instituições de saúde. Atualmente, no Brasil, há poucas instituições de saúde que realizam 
funções relacionadas à farmácia clínica, principalmente a CM. Essa atividade pode ser desenvolvida 
por qualquer profissional de saúde com conhecimentos em medicamentos – farmacêutico, médico ou 
enfermeiro. Contudo, estudos apontam o farmacêutico como o profissional capaz de colher o histórico 
medicamentoso mais preciso. Este trabalho buscou, por meio da CM, avaliar o perfil da ocorrência de 
discrepâncias entre listas de medicamentos – uso contínuo domiciliar, prescrições hospitalares e receita de 
alta hospitalar – de pacientes internados em uma instituição pública. Ainda, possibilitou um levantamento 
dos principais problemas encontrados em receitas de alta hospitalar, incluindo inconformidades com 
legislações sanitárias vigentes quanto à dispensação de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Por meio dos resultados deste projeto, o processo de CM foi sistematizado em uma das unidades de 
internação de um hospital escola público de média complexidade. Desta forma, a implantação da CM em 
outras unidades de internação foi facilitada, contribuindo positivamente para a promoção do uso correto 
de medicamentos e para a segurança do paciente – tanto neste hospital quanto em outras instituições 
hospitalares que visem realizar as atividades de farmácia clínica.

Introdução

Os EAM podem ser qualquer ocorrência médica indesejável que aconteça a um paciente após receber 
um produto farmacêutico, sem que haja relação causal estabelecida com o tratamento. Muitos EAM 
não podem ser evitados, por se tratarem de eventos intrínsecos ao paciente e/ou ao medicamento. 
Por outro lado, aqueles causados por EM podem ser evitados. No Brasil, adicionalmente, observa-se 
um envelhecimento populacional e o aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis – 
atualmente, as principais causas de morbimortalidade no mundo. Por isso, é crescente o número de 
pacientes com várias comorbidades e em uso de muitos medicamentos, tornando necessária uma maior 
atenção aos efeitos indesejáveis que podem advir dessa polifarmácia, visando reduzir EAM causados por 
EM. As principais causas relacionadas aos EM são: falhas na comunicação durante a transferência do 
paciente entre unidades de saúde e na comunicação entre a equipe multidisciplinar, e coleta ineficiente da 
história medicamentosa do paciente. 

A CM é a atividade clínica que tem como objetivo reduzir o número de EM aos quais os pacientes são 
expostos durante as transições de cuidado. Ela é constituída por cinco etapas: desenvolvimento da lista de 
medicamentos em uso antes da transição de cuidado; desenvolvimento da lista de medicamentos prescritos 
após a transição; comparação das duas listas; tomada de decisões clínicas com base nessa comparação; 
e comunicação da nova lista, com as devidas adequações, para o paciente e cuidadores. Outra função 
importante da CM é a detecção e correção de inconformidades nas receitas de alta hospitalar, garantindo 
o acesso pelo paciente aos medicamentos disponibilizados pelos Componentes Básico, Estratégico e 
Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS, bem como por outros programas de medicamentos, 
como a Farmácia Popular e o Dose Certa.
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Objetivos

Este trabalho teve como objetivos: realizar CM de admissão e alta hospitalares, analisando as discrepâncias 
encontradas entre as listas de medicamentos; avaliar as inconformidades das receitas de alta em relação às 
legislações relativas à obtenção de medicamentos pelo SUS; analisar o perfil de aceitação das intervenções 
farmacêuticas junto à equipe médica; quantificar as orientações realizadas aos pacientes e cuidadores 
sobre o uso correto e acesso aos medicamentos e as orientações aos médicos sobre a prescrição correta 
de receitas de alta hospitalar.

Metodologia

Este trabalho foi um estudo longitudinal prospectivo realizado em um hospital universitário público e de 
média complexidade com capacidade de 230 leitos. Ele presta serviço ao SUS por meio do atendimento de 
pacientes do Distrito de Saúde do Butantã, além de docentes, discentes, servidores da universidade e seus 
dependentes. Foram incluídos pacientes internados na clínica médica com mais de 18 anos de idade, com 
capacidade de comunicação ou na presença de cuidador capaz de informar sobre o uso de medicamentos. 
Os pacientes que receberam alta ou foram a óbito antes da entrevista de admissão foram excluídos. O 
levantamento dos dados foi realizado por meio de um instrumento de coleta validado em um estudo 
anterior realizado na mesma instituição. Na admissão, foram coletadas informações sobre o paciente (como 
sexo, idade) e seus medicamentos de uso domiciliar (incluindo fonte de aquisição e lista de medicamentos 
de uso crônico). Esta lista foi confrontada com a prescrição médica hospitalar. Semelhantemente, no 
momento da alta, a lista dos medicamentos em uso hospitalar foi confrontada com a receita de alta. 
Cada diferença identificada entre as listas foi considerada uma discrepância, classificadas em: omissão; 
duplicidade; dose inferior; dose superior; reação adversa prévia; substituição dentro da mesma classe 
farmacológica e medicamento não padronizado na instituição. Elas também foram classificadas de acordo 
com a intencionalidade (intencional ou não) do prescritor. 

Também foram analisadas as inconformidades das receitas médicas de alta de acordo com a Portaria 
nº338/2014 da SMS, RDC nº20/2011 da Anvisa e Portaria nº344/1998 do MS. Foram realizadas intervenções 
junto à equipe médica para cada inconformidade ou discrepância não intencional identificadas (sendo 
classificadas como aceitas ou não aceitas), além de orientações quanto à disponibilidade de medicamentos 
no SUS, documentação para Componente Especializado, Portaria nº344/1998 do MS, RDC nº20/2011 da 
Anvisa e documentação para retirada de sinvastatina na Rede Básica. Ainda, foram realizadas orientações 
de alta hospitalar aos pacientes e/ou cuidadores. As atividades supracitadas foram realizadas por alunos 
de um programa de residência farmacêutica. Os dados foram apresentados em frequência e porcentagem 
(variáveis categóricas) e média, mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo (variáveis numéricas contínuas). 
As variáveis quantitativas não paramétricas pareadas e não pareadas foram analisadas estatisticamente pelos 
testes de Wilcoxon e de Mann-Whitney, respectivamente. As correlações foram analisadas pelo método de 
Spearman. Os testes foram realizados pelo programa GraphPad Prism 6, com nível de significância a=0,05. 



Resultados

Foram incluídos 77 pacientes na CM de admissão hospitalar, dos quais 43 foram avaliados na CM de 
alta hospitalar. Dentre os pacientes incluídos no estudo, 46,8% eram do sexo feminino e 53,2% do sexo 
masculino. A média de idade foi de 63,6 ± 16,4 anos, sendo a maioria composta por idosos. Em relação 
à fonte de aquisição dos medicamentos, verificou-se que 63,6% os obtiveram exclusivamente por meio 
de programas do SUS, 19,5% compraram em drogarias e 10,4% os obtiveram por meio das duas formas. 
Comparando-se o número de medicamentos de uso contínuo antes da internação de acordo com a faixa 
etária, observou-se que idosos possuem uma lista de medicamentos mais numerosa do que adultos 
(P<0,01), o que não foi observado na alta hospitalar. Analisando apenas pacientes que participaram da 
CM na admissão e alta hospitalares foi observado um aumento significativo (P<0,05) entre o número de 
medicamentos utilizados antes e os prescritos depois da internação. Em 93,2% (68/73) das prescrições 
analisadas na admissão hospitalar foi encontrada ao menos uma discrepância, sendo que 35,6% (26/73) dos 
pacientes apresentavam discrepâncias não intencionais. Já em relação às receitas de alta, em 88,4% (38/43) 
foi encontrada ao menos uma discrepância, sendo que em 9,3% (4/43) das receitas havia discrepâncias 
não intencionais. Ainda, observou-se que os idosos estão mais propensos a apresentarem discrepâncias 
entre as listas de medicamentos no momento da admissão hospitalar do que os adultos (P<0,01). 

Também, encontrou-se que há uma correlação positiva entre o número de medicamentos utilizados pelos 
pacientes e a incidência de discrepâncias na admissão (r=0,6758, P<0,0001), o que não é observado 
na alta hospitalar (r=0,06977, P=0,6566). Tanto na admissão quanto na alta hospitalares, a maioria 
das discrepâncias ocorreu devido à omissão de medicamento ou a diferenças em relação à dosagem 
dos medicamentos. As discrepâncias não intencionais foram submetidas à confirmação ou intervenção 
junto ao prescritor e foram todas satisfatoriamente aceitas. Em relação às inconformidades identificadas 
nas receitas de alta, foi observada uma média de 0,6 ± 0,7, sendo que na maioria das receitas havia ao 
menos uma inconformidade às políticas do SUS, em geral devido à prescrição de medicamento ou forma 
farmacêutica não disponibilizada no SUS, ou por inconformidades com as Portarias nº338/2014 da SMS 
e nº344/1998 do MS e RDC nº20/2011 da Anvisa. As principais orientações realizadas à equipe médica 
foram relacionadas à disponibilidade de medicamentos na Atenção Básica, bem como a disponibilidade 
e documentação requerida para a obtenção de medicamentos pelo Componente Especializado. Já em 
relação às orientações aos pacientes, 93% (40/43) foram orientados quanto à forma e horário de uso dos 
medicamentos e 90,7% (39/43) receberam orientações sobre os locais de obtenção medicamentos.

Conclusão

A maioria das prescrições apresentou discrepâncias na admissão e na alta hospitalares. Contudo, 
a proporção de discrepâncias não intencionais na admissão (35,6%) foi maior do que na alta (9,3%). 
Todas as intervenções farmacêuticas realizadas para as discrepâncias foram aceitas pela equipe médica. 
Observou-se um número maior de medicamentos crônicos utilizados pelos idosos, em comparação aos 
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adultos, no momento da admissão hospitalar. Interessantemente, este dado foi diretamente proporcional 
à ocorrência de EM em idosos. Em relação às inconformidades com as políticas do SUS, verificou-se que a 
maioria dos pacientes tinha receita de alta hospitalar apresentando alguma inconformidade, ou seja, pelo 
menos algum medicamento não conseguiria ser obtido pelo paciente, culminando, assim, na interrupção 
de seu tratamento. Também neste caso, todas as intervenções junto aos médicos foram aceitas. Quanto 
às orientações à equipe médica, as informações mais requeridas foram em relação à disponibilidade de 
medicamentos nos Componentes Básico e Especializado do SUS. Já em relação às orientações quanto ao 
acesso e uso de medicamentos, a grande maioria dos pacientes e cuidadores envolvidos neste estudo 
foi orientada. Com a grande incidência de inconformidades das receitas de alta hospitalar, é de suma 
importância que o farmacêutico participe do processo de alta de todos os pacientes, verificando receitas 
de alta. Contudo, a disponibilidade de um profissional farmacêutico para realizar a CM é uma grande 
limitação para as instituições públicas de saúde, o que dificulta a realização dessa atividade de forma 
sistemática. Porém, a priorização de grupos de risco – como pacientes idosos na CM de admissão – 
pode ser uma forma mais eficaz para a minimização de EM. Por fim, a orientação de médicos, pacientes 
e cuidadores pelos farmacêuticos constitui uma ferramenta efetiva para a promoção da segurança do 
paciente, seja no momento da prescrição, no acesso ou no uso racional dos medicamentos.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

É preciso que os modos de produzir saúde sejam vivenciados como “práxis”, e não apenas como práticas 
isentas de direcionalidade e de aprimoramento teórico-metodológico – quer na dimensão humana, quanto 
na dimensão técnico-científica. Esta “dimensão humana” também é incutida de dimensões científicas e 
tecnológicas; e estas, por sua vez, também agregam em seu produto final as inferências da dimensão 
humana. Assim, ao adotar como objeto de pesquisa as experiências formativas e os processos metodológicos 
que foram ativados na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em Palhoça. Em alguma medida, este trabalho 
de pesquisa não se restringe apenas à dimensão humana das experiências vivenciadas pelas engrenagens 
do Projeto Percursos Formativos na RAPS. Ao contrário, também associa de forma simbiótica a dimensão 
científica e tecnológica, tanto pelas pioneiras engrenagens mobilizadas nas redes formativas, quanto 
pela intencionalidade e direcionalidade de novas práticas e ferramentas tecnológicas que passaram a ser 
incorporadas em diversos níveis da rede local. Como autor, atuante enquanto assistente social em equipe 
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e como membro titular do Núcleo de Educação Permanente 
em Saúde (NEPS) no município de Palhoça/SC – foi vivenciada a experiência formativa de intercâmbio 
profissional in loco, na Rede Preceptora (Recife/PE), atuando-se também nos processos de planejamento 
das fases do projeto, no desenvolvimento de engrenagens de Educação Permanente em Saúde (EPS) e na 
articulação de redes – a nível local. 
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Assim, este trabalho de pesquisa-ação discorre sobre o pioneirismo metodológico deste projeto, associado 
ao registro das experiências formativas e dos processos científicos e interlocutórios de formação, 
qualificação e desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas, na direção do cuidado em saúde 
com foco na linha de formação: “Demandas associadas ao uso de Álcool e outras Drogas” - ativadas, 
na RAPS de Palhoça/SC, a partir das ações desencadeadas pelo Projeto Percursos Formativos na RAPS. 
É preciso ressaltar que, a formação concomitante no curso de especialização em EPS – em Movimento 
(UFRGS/EducaSaúde), contribuiu para que a experiência nas vivências do projeto pudessem alcançar, com 
maior amplitude, a indução de novos processos e articulações na RAPS/Palhoça, resultando em avanços 
sanitários, sociais e científicos – tanto em nível intrasetorial quanto intersetorial. Assim, este trabalho 
científico discorre sobre a experiência de desenvolvimento e aplicabilidade exitosa de engrenagens de 
EPS que não se limitaram às rodas de educação continuada em que trabalhadores de saúde saem do 
serviço para ouvir sobre um tema. Portanto, propõem-se aqui, o relato da imersão com intencionalidade e 
direcionalidade que pode desencadear ações de EPS em movimento, na direção do trabalho vivo em ato, 
e numa direção metodológica propositiva.

Introdução

Em novembro de 2013, o Ministério da Saúde lançou por chamada pública o edital “Seleção de Projetos de 
Percursos Formativos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)”, direcionado aos municípios que desenvolvessem 
projetos de Educação Permanente em Saúde. Concorreram, nesta seleção nacional, dezenas de municípios das 
cinco regiões do país, destes, apenas 85 foram selecionados no certame na condição de “redes preceptoras” 
ou de “redes em formação”. Dentre estes selecionados, o projeto da RAPS de Palhoça/SC foi habilitado para 
participação como “rede em formação”, recebendo incentivo financeiro para custeio das etapas do projeto. 
Cabe mencionar que o projeto aprovado pela RAPS/Palhoça foi executado localmente por meio do Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde (NEPS/Palhoça). Assim, o município de Palhoça como “rede em formação” 
foi vinculado à respectiva “rede preceptora” tendo a RAPS de Recife/PE como rede receptora para formação 
“in loco” na linha de ação “Demandas associadas ao Álcool e Drogas”. Esta rede preceptora por sua vez, 
durante julho/2014 a novembro/2015, recebeu de forma simultânea duplas de trabalhadores intercambistas 
oriundos das “redes em formação” para a realização do intercâmbio profissional na linha de ação habilitada, 
advindos de seis municípios diferentes: Palhoça/SC; Vila Velha/ES; São Carlos/SP; Ouro Branco/MG; Itajaí/SC e 
Bajé/RS. É a partir dessa experiência formativa, como articulador local de redes e intercambista da primeira 
dupla de percurssistas da RAPS/Palhoça junto à RAPS/Recife, que surgiu a motivação dessa pesquisa/relato. 
Portanto, este trabalho científico discorre sobre os processos de EPS desencadeados na RAPS local a partir 
das ações e engrenagens fomentadas a partir do Projeto Percursos Formativos na RAPS.

Objetivos

Fortalecer a RAPS local, promovendo a discussão e o aperfeiçoamento da Política de Saúde Mental, Álcool 
e Drogas, imbricada com a Política de EPS. Disseminar as experiências exitosas desdobradas na RAPS/



Palhoça, a partir das engrenagens do Projeto Percursos Formativos na RAPS. Constituir e fortalecer o uso 
de ferramentas tecnológicas de gestão do cuidado e de ativação de redes, na direção da EPS. Apoiar 
e subsidiar as equipes locais na construção de uma linha de cuidado que transversalize os dispositivos 
intersetoriais e da atenção psicossocial, no território de referência.

Metodologia

As engrenagens matriciais do projeto Percursos Formativos na RAPS nortearam-se sob quatro ações 
interligadas, as quais este trabalho científico discorre na sua íntegra: o intercâmbio de trabalhadores 
das “redes em formação para imersão na rede preceptora”; as oficinas de formação em “Saúde mental 
e demandas associadas ao uso de álcool e outras drogas”, na rede intersetorial de Palhoça/SC; o Plano 
de Educação Permanente em Saúde, desenvolvido na linha de ação do projeto; e, os processos de 
Ativação de Redes, estruturados na direção da mobilização, fortalecimento e articulação intrasetorial e 
intersetorial. A etapa de intercâmbio dos trabalhadores das “rede em formação” para imersão junto à 
rede preceptora, iniciou em julho de 2014, transcorrendo-se até outubro de 2015 (pela RAPS/Palhoça). 
Nesta etapa do projeto, incumbiu-se às “redes em formação” o envio de dois trabalhadores por mês 
para imersão durante quatro semanas consecutivas na rede preceptora, tendo o envolvimento de 
vinte profissionais intercambistas nesta etapa dos percursos formativos. Por sua vez, a realização das 
oficinas de formação na linha de ação do projeto propiciou o intercâmbio reverso. Na execução destas, 
uma dupla de técnicos da rede preceptora (RAPS/Recife) atuou como facilitadores em ações de EPS 
desenvolvidas na RAPS/Palhoça com metodologias de oficinas de formação, durante o desenvolvimento 
desta segunda engrenagem formativa. Já como terceira etapa, iniciada no ano 2014 e com planejamento 
programático para execução até o final de 2016, o Plano de Educação Permanente da RAPS/Palhoça foi 
elaborado pelo NEPS/Palhoça com a ativa participação dos intercambistas e representantes da RAPS, 
projetando diversas ações de EPS, envolvendo técnicos, gerências e serviços da RAPS local. Por fim, a 
metodologia da quarta engrenagem matricial do Projeto Percursos Formativos na RAPS – os processos 
de Ativação de Redes – foi delineada na segunda metade do período de execução do projeto. Nesta, 
as redes participantes submeteram um projeto de ação de “ativação de redes”, em um novo processo 
de seleção, com a finalidade de habilitar o custeio para o desenvolvimento desta etapa. O processo de 
planejamento do plano de ação de ativação de redes ocorreu concomitante com a definição do objeto de 
pesquisa, como requisito obrigatório para obtenção do título de especialista em Educação Permanente 
em Saúde (pela UFRGS). De forma que, tanto o conhecimento obtido durante o curso de especialização 
agregou habilitação técnico-científica para que esse autor fosse elencado pela RAPS/Palhoça como o 
interlocutor técnico para atuar como Ativador de Redes, como também, agregou-se direcionalidade e 
intencionalidade nas engrenagens desdobradas na rede local, desencadeando processos de articulação 
intrasetoriais e intersetoriais, na atenção aos usuários com demandas decorrentes do uso de álcool e 
outras drogas na RAPS/Palhoça.
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Resultados

Além das experiências formativas e do intercâmbio profissional, o Projeto Percursos Formativos na 
RAPS desdobrou-se em diversas engrenagens na RAPS/Palhoça. Com isso, as ferramentas tecnológicas 
desencadeadas localmente fomentaram processos de ativação de mudanças, resultando em avanços 
sanitários, sociais e científicos. Em síntese, os principais resultados desencadeados durante o processo 
de pesquisa-ação, discorridos no trabalho de especialização e apresentado neste certame, foram: o 
intercâmbio formativo por vinte profissionais da RAPS/Palhoça junto à rede RAPS/Recife, considerando-
se critérios como: interdisciplinaridade, participação de diferentes dispositivos, com vínculo estatutário 
e outras condicionalidades propositivas; a formação do grupo de trabalho Percursos Formativos, com 
regularidade de encontros, considerando-se a longitudinalidade e intencionalidade nas ações promovidas 
na RAPS local; a realização de oficinas de formação em álcool e drogas pela rede preceptora, mobilizando-
se diversos trabalhadores e usuários da rede local; a articulação integrada com o NEPS/Palhoça, na 
elaboração e execução do plano local de EPS com ênfase na linha de formação do projeto, realizando-se 
dentre as ações: duas edições, a oficina de formação em “Prevenção ao uso problemático de álcool e 
drogas na adolescência” (24h); a oficina de formação em “Fundamentos básicos para o cuidado em Saúde 
Mental na área de álcool e drogas” (32h); a oficina de formação em “Abordagens em Saúde Mental, álcool 
e drogas na Atenção Básica” (32h); e outras ações formativas. 

A implantação do Fórum de Articulação Intersetorial na RAPS/Palhoça, com encontros mensais e participação 
de diversos representantes da rede, com inferências propositivas e ativando-se processos de desburocratização 
de fluxos. O desenvolvimento de estratégias técnico-gerenciais na RAPS/Palhoça, mediadas pelo articulador 
de redes (e autor deste trabalho), e voltadas para a superação de nós críticos que foram identificados 
localmente, tais como: as barreiras de acesso aos serviços de saúde, pelas pessoas em situação de rua; o baixo 
envolvimento integrativo dos serviços especializados em Saúde Mental com a Atenção Básica; a incipiente 
adoção de práticas de Redução de Danos, nas abordagens e intervenções técnicas nos diferentes dispositivos 
da RAPS/Palhoça; a inexistência de planejamento programático voltado para o desenvolvimento de ações 
preventivas na área de álcool e drogas; e afins. A implantação do Ciclo de Roda de Conversa temática 
em Saúde Mental, álcool e drogas, legitimando-se um espaço formativo para desenvolvimento de novos 
saberes, aprimoramento do trabalho em rede e troca de experiências. Elaboração e desenvolvimento de um 
plano programático de ação em Redução de Danos, incutindo-se esta abordagem no desenvolvimento das 
ações do PSE 2015-2016 e em inúmeras outras ações educativas nos territórios. 

Conclusão

É reconhecido que, na construção de práticas no campo da saúde mental, as necessidades relacionadas 
aos usuários de drogas muitas vezes se apresentam de forma acentuada, apontando situações diversas 
de vulnerabilidades. Estas relações, por sua vez, acabam por demandar políticas públicas que sejam 
capazes de garantir ações resolutivas e integrais. É neste contexto de desafio posto que este trabalho de 



conclusão discorre sobre as engrenagens de Educação Permanente em Saúde na operacionalização das 
etapas do Projeto Percursos Formativos na RAPS. A partir da vivência deste autor evocam-se reflexões 
sobre os processos inovadores e de dinâmicas técnico-metodológicas, que foram desenvolvidos na RAPS 
de Palhoça/SC, decorrentes dos movimentos de intencionalidade no cuidado, na área de álcool e drogas. 
Neste cenário de práticas e ações pioneiras, o projeto Percursos Formativos na RAPS demonstrou que 
pode reverberar para além das vivências interculturais e da troca de experiências formativas. Antes de 
tudo, foi capaz de desdobrar a interlocução de diversas engrenagens de EPS, voltadas para a gestão do 
trabalho, melhoria da atenção, qualificação técnico-operativas para o cuidado e intervenções em saúde, 
difusão de conhecimentos teórico-metodológicos, e, transformações dos paradigmas ético-políticos nas 
redes de atenção, fortalecendo o protagonismo dos sujeitos, na construção e fortalecimento destas redes. 
Com isto, pode-se concluir que não é preciso sair do lugar para experimentar a EPS, mas, certamente, ao 
experimentar a EPS saímos do “lugar” que inicialmente se estava. É essa a principal engrenagem da EPS: 
propiciar novas alternativas, mesmo quando os problemas parecem ser os mesmos. Dessa forma, como 
pode ser percebida, a EPS não está restrita aos manuais, protocolos, oficinas ou seminários – pois embora 
possa ser fomentada por estes recursos – possui potencial para extravasá-los.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O implante coclear (IC) é um dispositivo de alto custo, fornecido pelo SUS desde 1993. Considerando a 
população pediátrica, o papel ativo da família é determinante para o sucesso do processo reabilitativo. 
Para tal, faz-se necessário fornecer suporte aos pais ao longo do tratamento. Barreiras geográficas e 
econômicas dificultam o estabelecimento de programas presenciais desta natureza. A rede social online 
é um recurso para fornecimento de apoio, com potencial para promover a equidade, universalidade do 
acesso e desenvolvimento de um processo reabilitativo humanizado, centrado na família. Também é 
consonante com as propostas do Programa Telessaúde Brasil Redes.

Introdução

A deficiência auditiva atinge 360 milhões de pessoas no mundo (WHO, 2015). No Brasil, cerca de 14 
milhões de pessoas apresentam deficiência auditiva incapacitante, necessitando de tratamento (BÉRIA 
et al., 2007). O Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) do Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais (HRAC-USP), desde 1990, desenvolve o programa de implante coclear para o tratamento 
da surdez. O implante coclear (IC) é uma prótese, parcialmente implantável, indicada para pessoas 
com deficiência auditiva neurossensorial severa a profunda bilateral, sem benefícios com o aparelho de 
amplificação sonora individual. No caso de crianças, havendo indicação da cirurgia de IC pela equipe 
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profissional, cabe aos pais a decisão sobre a realização ou não da mesma – as considerações acerca 
dessa decisão geram sentimentos contraditórios de ansiedade, esperança, incerteza e medo, o que torna 
imprescindível que os pais tenham informações e apoio neste período. Quando a família recebe suporte 
durante o processo de diagnóstico e intervenção, há a diminuição do estresse vivenciado por eles (VOHR 
et al., 2008), com consequente melhora do tratamento. Entretanto, barreiras geográficas, econômicas e 
disponibilidade de recursos humanos dificultam o estabelecimento de programas de suporte presenciais. 
Diante disto, a rede social online “Portal dos Bebês” foi criada e sua eficácia avaliada quantitativamente 
no que se refere ao manejo do estresse parental e natureza das mensagens postadas por seus integrantes 
(AIELLO; FERRARI, 2015). Entretanto, houve a necessidade de analisar qualitativamente os relatos dos 
membros desta rede social, com o intuito de conhecer a experiência sob a ótica destes participantes. 
É importante considerar que o modo como os pais pensam e se sentem pode interferir no processo de 
aceitação da deficiência auditiva, na habilitação/reabilitação, relacionamento familiar e nas decisões 
que irão tomar em relação aos filhos.

Objetivos

Identificar e analisar os aspectos psicológicos, especialmente em relação aos pensamentos, sentimentos, 
emoções e experiências significativas relatadas pelas mães de crianças com indicação e usuárias de implante 
coclear participantes da rede social online “Portal dos Bebês”.

Metodologia

A rede social: foi desenvolvida na plataforma Ning, apresentava ferramentas de comunicação 
assíncrona, sendo possível compartilhar mensagens de texto, fotos e vídeos e participar de fóruns de 
discussão. Os participantes poderiam criar os tópicos de discussão que julgassem necessários, sendo 
estimulada a comunicação direta entre elas. Quatro fonoaudiólogas e duas psicólogas atuaram como 
moderadoras da rede. 

Participantes: onze mães de crianças com indicação e usuárias de implante coclear matriculadas no CPA 
do HRAC. No decorrer do trabalho, cada mãe será identificada pela inicial do seu nome. 

Procedimentos: foram analisadas as mensagens postadas durante o período de março a novembro de 
2012 nos ambientes da rede: fórum (sete tópicos), postagem de fotos, status, comentários e publicações 
no “blog” (espaço dentro da rede em que as mães poderiam escrever livremente sobre suas vivências, 
como um diário). 

A análise de conteúdo temático-categorial foi realizada por duas psicólogas conforme etapas propostas por 
Bardin (2011): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e por fim, a interpretação. 
Como propõem Caregnato e Mutti (2006), na pré-análise houve a organização dos materiais da pesquisa, a 
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formulação de hipóteses e de objetivos; na segunda etapa, os relatos das mães foram desmembrados em 
unidades de registro (palavras ou frases) codificadas por uma expressão que as representava; na última etapa 
essas expressões representativas foram alocadas em categorias de acordo com a equivalência de temas. As 
postagens das mães foram analisadas e codificadas separadamente por cada psicóloga, em seguida, essas 
codificações foram comparadas e a partir das expressões criadas por ambas foi realizada a formação de 
categorias temáticas, sendo possível assim, analisar os aspectos mais significativos dos relatos das mães. 

Resultados

As categorias temáticas representativas dos pensamentos, sentimentos, emoções e experiências 
significativas relatadas pelas mães em cada área da rede foram: 

Fórum 
Falando um pouco sobre nós: neste tópico as mães se apresentaram, foi o tópico de maior participação. 
As temáticas emergentes foram: felicidade, alegria, desejo de vínculo, gratidão, satisfação, ansiedade, 
conflito, frustração, dificuldade com adaptação e troca de experiências. 

Dúvidas sobre o implante coclear: foi solicitado às mães de pacientes que já haviam realizado a cirurgia 
de implante que compartilhassem as experiências com as mães dos pacientes que estavam no processo de 
avaliação para a cirurgia. As temáticas foram: felicidade, gratidão, angústia, tensão, medo, preocupação, 
religiosidade e alívio. 

Informações básicas sobre a ativação do implante coclear: foram dadas informações sobre o dia da 
ativação do implante e foi questionado se os pais tinham alguma dúvida sobre este dia ou alguma dica 
para compartilhar. As temáticas presentes foram: satisfação, ansiedade e expectativas com a ativação do 
implante dos filhos. 

O que os pais esperam do atendimento? Foi questionada a opinião das mães sobre o atendimento 
recebido no CPA e suas expectativas. As mães elogiaram o serviço e relataram: satisfação, informação, 
acolhimento, apoio, respeito, troca de experiências, amizade e superação das expectativas. 

Uma base familiar: este foi o único tópico do fórum proposto por uma mãe, que perguntou a opinião das 
outras participantes sobre como a família poderia ajudar nos cuidados com os pacientes com deficiência 
auditiva, pois em suas viagens para Bauru, percebia que muitas mães que enfrentavam sozinhas esta 
jornada, sentiam-se frustradas. Os temas identificados nos relatos das mães foram: apoio e falta de apoio, 
expressão, coragem e segurança dos pais. 

Dicas de estimulação: foram questionadas sobre as possíveis dificuldades de estimulação e necessidade 
de dicas. Sem respostas. 



Informações sobre o dia da cirurgia: foram dadas informações sobre a rotina cirúrgica. Sem comentários. 

Blog: esta área era aberta para as mães contarem suas vivências com os temas que lhes interessassem. 
Duas mães publicaram neste espaço e as temáticas observadas foram: apoio a outras famílias, felicidade, 
gratidão, satisfação/realização, dificuldades e superações, expectativa, decepção, esperança, empatia, 
adaptação, informações/solicitação de informação. 

Comentários e Status: assim como no blog, eram espaços onde as mães podiam postar o que quisessem. 
Status eram os sentimentos que as mães postavam em sua página e que apareciam para outras mães, os 
comentários eram descrições de fotos, comentários feitos em fotos e status de outras mães, perguntas 
realizadas no perfil de outras participantes e respostas a essas perguntas. As principais temáticas descritas 
nas postagens foram: felicidade, gratidão, solicitação de informação, desejo de vínculo/fazer amizade e 
apoio/empatia.

Conclusão

Percebeu-se que tal qual um grupo presencial, as participantes expressaram sentimentos, pensamentos e 
emoções positivas e negativas com relação às experiências vivenciadas. Houve ainda relatos de experiências 
significativas, que aumentaram as expectativas positivas de outras mães e favoreceram o suporte mútuo. 
Foi possível perceber também o fortalecimento do vínculo entre as mães e com os profissionais, o que 
demonstra a rede como um ambiente favorável a expressão de pensamentos e sentimentos. Dessa forma, 
nota-se a importância das novas formas de relacionamento social no apoio às famílias de pacientes com 
deficiência auditiva desde a avaliação para o implante coclear até o processo de habilitação/reabilitação; 
acredita-se que se esse apoio for estendido até o momento de diagnóstico, as famílias terão condições de 
lidar com este momento com menos sofrimento. A análise qualitativa dos relatos mostrou a importância 
de compreender a experiência dessas mães em uma rede social online, segundo a perspectiva delas, a 
importância e o significado atribuídos por elas nessa experiência. Revelou como se sentiram acolhidas e 
fortalecidas, indicando que a rede social online pode ser uma ferramenta de auxílio benéfica, contribuindo 
para uma prática assistencial acolhedora e humanizada, possibilitando o fortalecimento do apoio integral 
e ampliação das estratégias de apoio presencial, somadas ao apoio online.
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