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PUC – Pontifícia Universidade Católica 

RDS–Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

RDSM – Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá 

Rebrats – Rede Brasileira de Avaliação 
de Tecnologias em Saúde 

Renorbio – Rede Nordeste de 
Biotecnologia 

SAS/MS – Secretaria de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde 

SCT – Secretaria de Ciência e Tecnologia 

SCTIE/MS – Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde 

SES – Secretaria Estadual de Saúde 

Sesau – Secretaria de Estado da Saúde 

SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

SUS – Sistema Único de Saúde 

SVS/MS – Secretaria de Vigilância em 
Saúde do ministério da Saúde 

TDR/OMS – Programa Especial de 
Pesquisa e Treinamento em Doenças 
Tropicais da Organização Mundial da 
Saúde 

UCDB – Universidade Católica Dom 
Bosco 



 14

UCPel – Universidade Católica de 
Pelotas 

UCS – Universidade de Caxias do Sul 

UECE – Universidade Estadual do Ceará 

UEFS – Universidade Estadual de Feira 
de Santana 

UEL – Universidade Estadual de 
Londrina 

UEM – Universidade Estadual de 
Maringá 

UERJ – Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro 

UF – Unidade Federada 

UFAC – Universidade Federal do Acre 

UFAL – Universidade Federal de 
Alagoas 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

UFES – Universidade Federal do Espírito 
Santo 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

UFMA – Universidade Federal do 
Maranhão 

UFMG – Universidade Federal de Minas 
Gerais 

UFMT – Universidade Federal de Mato 
Grosso 

UFMS – Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul  

UFPA – Universidade Federal do Pará 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

UFPE – Universidade Federal de 
Pernambuco 

UFPEL – Universidade Federal de 
Pelotas 

UFPI – Universidade Federal do Piauí 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

UFRGS – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

UFRN – Universidade do Rio Grande do 
Norte 

UFSC – Universidade Federal de Santa 
Catarina 

UFV – Universidade Federal de Viçosa 

ULBRA – Universidade Luterana do 
Brasil 

UnB – Universidade de Brasília 

Uncisal – Universidade Estadula de 
Ciências da Saúde de Alagoas 

Unesco – Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura 

UNESP – Universidade Estadual Paulista 

Unicamp – Universidade Estadual de 
Campinas 

Unifesp – Universidade Federal do 
Estado de São Paulo 

Unifor – Universidade de Fortaleza 

USP – Universidade de São Paulo 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento mostra um balanço das ações de fomento à pesquisa em 

saúde, de disseminação de resultados e de avaliação de tecnologias em saúde realizadas 

pelo Ministério da Saúde no ano de 2007, por intermédio do Departamento de Ciência e 

Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

(SCTIE).  

Organizado segundo as estratégias da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde, o presente relatório objetiva registrar e sistematizar os processos de 

trabalho do Decit, na perspectiva de subsidiar futuras gestões com as opções técnicas e 

administrativas utilizadas, configurando-se, assim, como uma ferramenta importante 

para o prosseguimento das atividades de fomento à pesquisa em saúde, de 

aprimoramento da capacidade regulatória do Estado e da gestão do conhecimento 

promovidos pelo Departamento. 

Trata-se principalmente de uma prestação de contas à sociedade, à comunidade 

acadêmica, aos gestores do Sistema Único de Saúde e às instituições parceiras quanto à 

utilização dos recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica em saúde. 

É importante destacar dois significantes acontecimentos no ano de 2007: com o 

propósito de fortalecer o sistema nacional de inovação em saúde, a nova gestão da 

SCTIE, iniciada em abril de 2007, passou a dar mais enfoque às políticas referentes ao 

complexo produtivo em saúde e o Decit teve suas ações reorientadas para a priorização 

de projetos mais tecnológicos, com maior componente de inovação; já a renovação do 

acordo de cooperação técnica, no dia 23 de agosto, entre os ministérios da Ciência e 

Tecnologia e da Saúde viabilizou a operacionalização e a continuidade dos principais 

projetos do Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos, que objetivam a indução de pesquisas em áreas 

prioritárias para o SUS. 

Espera-se que este documento possa refletir o empenho das coordenações do 

Decit, tanto em seus processos de trabalho, como na descrição dos resultados 

alcançados e perspectivas futuras dos projetos em andamento. 

 

Suzanne Jacob Serruya 

Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia  
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COORDENAÇÃO-GERAL DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

 

Os gestores em saúde necessitam de informações coerentes sobre os benefícios, 

os riscos e os custos das tecnologias e seu impacto sobre os serviços de saúde, para 

apoiar a tomada de decisão com relação à incorporação ou abandono de tecnologias. 

Neste contexto, para auxiliar os gestores, existe a Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(ATS), processo abrangente que avalia os impactos clínicos, sociais e econômicos da 

utilização das tecnologias em saúde, emergentes ou já existentes, desde a pesquisa e 

desenvolvimento até a obsolescência1,2. Para isso, investiga a eficácia, segurança, 

efetividade e custo-efetividade das tecnologias, entre outros indicadores.  

A Coordenação-Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CGATS), do 

Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, constitui a instância responsável 

pela coordenação, promoção e difusão da Avaliação de Tecnologias em Saúde no 

Sistema Único de Saúde. Além disso, por meio da CGATS, o Decit representa o 

Ministério da Saúde do Brasil como membro da INATHA (International Network of 

Agencies for Health Technology Assessment – Rede Internacional de Agências de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde) desde 2006. 

 O documento normativo para implementação da área de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (ATS) no sistema de saúde é a Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde3 (PNCTIS). Esse documento estabelece os princípios 

e as estratégias que direcionam as ações no campo da ATS. Os princípios são: o respeito 

à vida e à dignidade da pessoa humana, o respeito ao meio-ambiente, a pluralidade 

filosófica e metodológica e a eqüidade em saúde. Entre as principais estratégias dessa 

Política, a que está diretamente vinculada à estruturação da área de ATS é a que se 

refere ao aprimoramento da capacidade regulatória do Estado e criação da rede nacional 

de avaliação tecnológica. 

                                                   
1 GOODMAN, C.S. (1998). Introduction to Health Care Technology Assessment. Disponível em: 
http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta101c1.html, acessado em 01/03/2003. 
2 HUNINK, M.G.M., GLASZIOU, P.P. (2001). Decision making in health and medicine: Integrating evidence and values. 
Cambridge University Press, 1st edition, Cambridge. 
3 BRASIL, 2005. Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 1ª edição. Editora MS, Brasília. 
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Com atividades desde outubro de 2005, a Coordenação trabalha atualmente 

com equipe de dez técnicos e três consultores externos, capacitados a identificar 

prioridades de estudos em ATS, solicitar estes estudos a instituições de pesquisa no 

Brasil e avaliá-los quanto à qualidade de suas evidências. São responsáveis também, 

pela elaboração pareceres sobre a eficácia e custo-efetividade de tecnologias em 

saúde, e pelo gerenciamento das redes de ATS e de pesquisa clínica. 

O papel da área de avaliação de tecnologias em saúde é apoiar o 

desenvolvimento da capacidade reguladora do Estado, realizando o fomento e a 

produção de estudos, a capacitação e a cooperação com instituições de ensino e 

pesquisa e os gestores de saúde. Nosso público-alvo é formado, principalmente, 

pelos gestores do Sistema Único de Saúde, mas também pelos profissionais de saúde, 

o judiciário e o público em geral. 

Neste sentido, a atuação da CGATS em pouco mais de dois anos de 

existência se baseia em:  

 Elaboração de estudos e fomento à pesquisa no campo da ATS, tendo como 

critérios de prioridade a gravidade e prevalência da condição de saúde, o 

potencial dos resultados do estudo em mudar custos e aumentar qualidade da 

atenção, e a necessidade de ação de Estado, dando destaque a novas tecnologias 

com pressões para incorporação e aquelas que necessitam de avaliação de 

efetividade. 

 Produção de pareceres técnico-científicos para a Comissão de Incorporação de 

Tecnologias em Saúde (CITEC) e outras áreas técnicas do Ministério da Saúde e 

das secretarias de saúde. 

 Coordenação do Grupo de Trabalho Permanente de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (GT ATS) do Conselho de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Ministério da Saúde, instituído em novembro de 2003 pelo 

Conselho de Ciência e Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde 

(CCTI/MS) visando definir prioridades na implementação de ATS no sistema de 

saúde.  
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 Projeto de estruturação de uma Rede Brasileira de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (Rebrats) – formada para agregar instituições e 

profissionais de gestão, de pesquisa e ensino para produzir e compartilhar 

estudos de ATS. 

 Implantação de Unidades de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino para 

atuação em rede e para obtenção de infra-estrutura básica no desenvolvimento 

de ensaios clínicos de fármacos, procedimentos, equipamentos e dispositivos 

para diagnósticos, prioritários ao Ministério da Saúde. 

 Coordenação do processo de construção da Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde, a partir da Portaria n° 2.510/GM de 19 de dezembro de 

2005. 

 Participação ativa nas redes internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, 

visando ao intercâmbio de experiências na área. 

As ações desenvolvidas se inserem na estratégia de aprimoramento da 

capacidade regulatória do Estado. Foram distribuídas em três eixos de atuação, a saber: 

(i) institucionalização das ações de ATS no SUS, (ii) articulação e formação de rede de 

apoio ao desenvolvimento da ATS e (iii) estudos em ATS.  
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COORDENAÇÃO-GERAL DE FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE 

 

Em virtude de uma reestruturação interna no Decit, foi criada em abril de 2007 a 

Coordenação-Geral de Fomento à Pesquisa em Saúde (CGFP), a partir da junção de 

duas coordenações do Departamento de Ciência e Tecnolgogia: a Coordenação-Geral de 

Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e a Coordenação-Geral de 

Desenvolvimento Institucional.  

Essa nova Coordenação surgiu com o objetivo de coordenar às atividades de 

fomento à pesquisa em saúde, em âmbito nacional e estadual; articular com as agências 

de fomento do Ministério da Ciência e Tecnologia e Fundações de Amparo à Pesquisa 

(FAP) dos Estados para desenvolvimento de ações no campo de C&T; e coordenar as 

ações voltadas ao campo da bioética e ética em pesquisa com seres humanos. 

Dentre suas atribuições destacam-se: 

I. coordenar às atividades do fomento à pesquisa em saúde, em âmbito nacional, em 

especial a implementação e acompanhamento do modelo de gestão de fomento 

científico e tecnológico do Ministério;  

II. planejar e executar os mecanismos de cooperação interinstitucional para o 

fomento científico e tecnológico em saúde;  

III. coordenar às atividades de fomento à pesquisa em saúde, em âmbito estadual;  

IV. assessorar, implementar e acompanhar as ações de fomento à pesquisa e gestão de 

C&T em saúde no âmbito dos Estados; e 

V. coordenar às atividades no campo da bioética e ética em pesquisa, em especial as 

ações de capacitação nesse campo e as discussões relacionadas ao tema no 

contexto científico e tecnológico;  

 

As ações da CGFP no decorrer do ano de 2007 apresentadas nesse relatório de 

gestão têm como intuito promover a articulação intersetorial no âmbito do Sistema 

Nacional de Ciência e Tecnologia, bem como os gestores do SUS, visando à 

implementação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

(PNCTIS) e da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS). 
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COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em abril de 2007, o Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) criou a 

Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento (CGGC), anteriormente denominada 

de Coordenação-Geral de Comunicação e Informação (CGCI). Tal mudança deu-se em 

função da decisão de focar suas ações na produção e disseminação de informações que 

possam subsidiar os gestores e dirigentes da área de saúde, em todos os níveis de gestão 

do Sistema Único de Saúde (SUS), no acesso a evidências científicas que os auxiliem 

nos processos de tomada de decisão. Na busca de alcançar tais objetivos foram definidas 

as seguintes atribuições: 

 I. Coordenar o processo de promoção à utilização do conhecimento científico e 

tecnológico em todos os níveis de gestão do SUS; 

II. Manter um gerenciamento integrado de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos em saúde; 

III. Coordenar o processo de identificação e produção de evidências para utilização nas 

práticas e na gestão da saúde pública;  

IV. Promover e facilitar o acesso a informações e evidências técnicas e científicas em 

saúde a gestores, gerentes, profissionais de saúde e responsáveis pelo controle social no 

SUS; 

V. Definir estratégias para a sistematização e disseminação do conhecimento científico 

e tecnológico gerado com o apoio da SCTIE, em articulação permanente com os 

gestores do SUS e parceria com as instituições afins, visando à sua utilização nos 

sistemas e serviços de saúde; 

VI. Promover articulação permanente com a direção da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), com os demais departamentos da 

Secretaria e com as demais áreas do Ministério da Saúde; 

VII. Articular e promover a interlocução entre gestores e pesquisadores;  

VIII. Induzir processos de apropriação do conhecimento em todo o território nacional. 

As ações da CGGC descritas neste relatório articulam-se especialmente com as 

estratégias “Sustentação e Fortalecimento do Esforço Nacional em Ciência, Tecnologia 

e Inovação em Saúde” e “Difusão dos Avanços Científicos e Tecnológicos, da Política 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde”, da Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 
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REGIONAIS 
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1.1 PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM 

SAÚDE 

 

1.1.1 Desenvolvimento do Programa Pesquisa para O SUS: gestão compartilhada 

em saúde 2007 

 

Objetivos 

- Apoiar financeiramente o desenvolvimento de pesquisas que visam contribuir para a 

compreensão e resolução de problemas prioritários de saúde da população brasileira e 

fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde; 

- Fortalecer a gestão de Ciência e Tecnologia (C&T) nas Fundações Estaduais de 

Amparo a Pesquisa (FAPs) e Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia e de Saúde 

(SCTs e SES); 

- Reduzir as desigualdades regionais em C&T em saúde; 

- Produzir conhecimento para qualificar as decisões no âmbito da gestão pública em 

saúde, especialmente nos estados; 

- Aprimorar as políticas públicas de saúde por meio do fortalecimento da gestão de 

C&T em saúde na esfera estadual. 

 

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados 
 
- Pactuação dos termos dos convênios com as FAPs e SES para o desenvolvimento 
do PPSUS 2006/2007 

No ano de 2006, 24 convênios foram firmados com as fundações de amparo a 

pesquisa para desenvolvimento da segunda edição do Programa Pesquisa para o SUS: 

gestão compartilhada em saúde (PPSUS), relativa ao biênio 2006/2007. Das 27 

unidades da federação, três não celebraram convênio com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) naquele ano por motivos diversos.  

O convênio com o Distrito Federal foi firmado em 2007, em virtude da 

indisponibilidade financeira da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Distrito 

Federal para cobrir a contrapartida estadual no ano anterior. Não obstante o irregular 

atraso, em dezembro desse ano os recursos financeiros para desenvolvimento do 

Programa foram empenhados e no primeiro trimestre de 2008 o edital do DF deverá ser 

lançado.  
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Da mesma forma, o convênio PPSUS do estado de Rondônia não pode ser 

celebrado, em função da indisponibilidade de recursos financeiros do estado para 

desenvolvimento do Programa. Mesmo sem contar com a contrapartida estadual, em 

2007 o Decit destinou uma verba específica para financiamento do edital PPSUS no 

estado, o qual deverá ser lançado no primeiro trimestre de 2008, por intermédio do 

CNPq. 

O estado de Goiás não participou do PPSUS 2006/2007, uma vez que não 

cumpriu a clausula sexta do convênio anterior, referente à dotação orçamentária, o que 

inviabilizou a implementação do Programa em 2004/2005.  

 

Resultados 

 A Tabela 1 demonstra o volume de recursos financeiros investidos pelo Decit e 

pelos estados no PPSUS 2006/2007. 

 

Tabela 1 - Demonstrativo dos recursos financeiros investidos no PPSUS por UF no 
biênio 2006/2007. Decit, 2007. 
 
Estado Recurso MS (R$) Contrapartida (R$) Total (R$) 
Região Norte 

AC 200.000 40.000 240.000 
AM 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
AP 200.000 40.000 240.000 
PA 1.000.000 400.000 1.400.000 
RO 0 0 0 
RR 200.000 40.000 240.000 
TO 200.000 50.000 250.000 
Região Nordeste 

PE 500.000 200.000 700.000 
SE 300.000 150.000 450.000 
BA 2.000.000 1.000.000 3.000.000 
PB 400.000 150.000 550.000 
AL 400.000 150.000 550.000 
RN 300.000 150.000 450.000 
CE 1.000.000 500.000 1.500.000 
PI 100.000 20.000 120.000 
MA 300.000 300.000 600.000 
Região Centro-Oeste 

MS 300.000 150.000 450.000 
MT 665.000 335.000 1.000.000 
DF 800.000 800.000 1.600.000 
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Região Sudeste 

MG 4.000.000 6.000.000 10.000.000 
RJ 3.000.000 3.000.000 6.000.000 
ES 400.000 200.000 600.000 
SP 3.000.000 3.000.000 6.000.000 
Região Sul 

SC 1.500.000 1.000.000 2.500.000 
PR 600.000 300.000 900.000 
RS 1.000.000 300.000 1.300.000 
Total 23.365.000 19.275.000 42.640.000 
Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

 

- Revisão do documento de Diretrizes Técnicas e aprimoramento da proposta de 

Acompanhamento e Avaliação do PPSUS 

 

Com o objetivo de conferir qualidade e assegurar o bom desempenho do PPSUS, 

o documento de diretrizes técnicas que normaliza o Programa foi revisado e os 

formulários aprimorados para facilitar o preenchimento pelos coordenadores das 

pesquisas e pelos especialistas que participam do Seminário de Acompanhamento e 

Avaliação (A&A) das pesquisas apoiadas pelo Programa. 

Todas as modificações foram submetidas ao CNPq para análise, pactuação e 

incorporação das contribuições. 

Para o acompanhamento das pesquisas financiadas por meio do PPSUS, definiu-

se no documento de Diretrizes Técnicas do Programa, uma padronização mínima das 

atividades de A&A, visando assegurar certa homogeneidade ao processo de 

acompanhamento e promover a socialização dos resultados/produtos alcançados, bem 

como sua incorporação nas estratégias de intervenção nos problemas de saúde. São 

utilizados dois mecanismos para A&A das pesquisas financiadas: emissão de relatórios 

técnico-científicos (parcial e final) e de execução financeira e realização de Seminários 

de Acompanhamento e Avaliação. 

Resultados 
 

• Documento de Diretrizes Técnicas do PPSUS revisado, com atualização das 

informações relevantes para os atores envolvidos no desenvolvimento do Programa. 
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• Atualização dos formulários a serem preenchidos pelo coordenador da pesquisa e pelo 

especialista nos Seminários de Acompanhamento e Avaliação Parcial e Final. 

 

- Processo de definição de prioridades de pesquisa em saúde para os editais 

estaduais apoiados pelo PPSUS  

 

O incremento no aporte financeiro destinado a pesquisa em saúde foi um dos 

fatores que motivou a intensificação dos esforços para desenvolvimento de mecanismos 

e ferramentas para definição de prioridades de pesquisa em saúde no âmbito do 

Ministério da Saúde. 

Com a utilização de métodos para definição de prioridades, o Decit tem como 

principal objetivo assegurar que a pesquisa em saúde proporcione maior impacto para o 

Sistema Único de Saúde, atingindo um maior número possível de pessoas. 

As diferentes regiões brasileiras, fortemente marcadas por desigualdades 

socioeconômicas, culturais, climáticas e por diferentes perfis epidemiológicos, 

motivaram um movimento de construção de prioridades de pesquisa em saúde em 

âmbito local.  

Nessa perspectiva, o Decit promoverá em 2008 a realização de Oficinas de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde em quase todos os estados brasileiros, tendo como 

base a metodologia elaborada pelo Comitê Ad Hoc de Pesquisa em Saúde para o 

Desenvolvimento da World Health Organization, intitulada processo de cinco passos, 

considerando a eqüidade como valor básico para a priorização. Essa metodologia 

encontra-se descrita no Relatório de Gestão do Decit de 2006 e na Matriz Combinada: 

um instrumento para definição de prioridades de pesquisa em saúde, uma publicação do 

Ministério da Saúde traduzida e adaptada a partir de uma metodologia desenvolvida 

pelo Fórum Global de Pesquisa em Saúde. 

Com base na metodologia proposta, representantes das várias áreas técnicas da 

Secretaria de Saúde, pesquisadores convidados, assim como membros do Decit, 

identificam os principais problemas (gestão/serviços), doenças ou agravos; analisam a 

sua magnitude; identificam seus determinantes; avaliam o conhecimento atual 

disponível e a perspectiva dos impactos de futuras pesquisas sobre uma determinada 

doença, agravo ou problema e o fluxo de recursos para a pesquisa.  

No ano de 2007, somente o estado do Ceará realizou sua oficina de prioridades 

de pesquisa, por meio da qual foram definidos os temas de pesquisa que comporão o 
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edital PPSUS/CE edição 2008/2009. Os demais estados deverão realizar suas oficinas 

no primeiro trimestre de 2008, uma vez que no próximo ano será lançado novo edital 

PPSUS em todos os estados do país.  

Na oficina do Ceará, realizada em dezembro de 2007, a metodologia adotada 

baseou-se em apresentações orais, discussões em grupo e debate em plenária. As 

palestras abordaram os indicadores epidemiológicos do estado, os principais problemas 

da gestão do sistema local de saúde, a capacidade local de pesquisa e a metodologia do 

processo de cinco passos. 

Na plenária final as prioridades de pesquisa identificadas foram pactuadas com 

os demais participantes. Cada grupo selecionou um coordenador e um relator, sendo 

este último responsável pela apresentação das conclusões do grupo na plenária final e 

pela justificativa para a seleção de cada tema e linha de pesquisa.  

Os grupos de trabalho utilizaram a metodologia proposta, com adaptações. Essa 

flexibilidade do uso da metodologia foi uma orientação do próprio Decit. Na plenária 

final, todos os grupos apresentaram as linhas de pesquisa que julgaram como 

prioritárias, alcançando assim os objetivos originalmente propostos na Oficina. 

Vale ressaltar que não foi possível aplicar a Combined Approach Matrix (CAM) 

como ferramenta para a definição de prioridades devido ao limite de tempo para 

sistematização das informações. 

Resultados 

• Realização de uma Oficina para a eleição de prioridades de pesquisa em saúde no 

estado do Ceará e definição dos temas e linhas do edital do PPSUS/CE de 2008/2009. 

• Pactuação com os estados para definição do cronograma de realização das oficinas de 

prioridades de pesquisa em 2008. 

 

 - Revisão dos editais estaduais  

 

O Decit disponibiliza no Documento de Diretrizes Técnicas do PPSUS o edital-

padrão do Programa, elaborado com o propósito de assegurar uma padronização mínima 

na formulação dos editais estaduais, especialmente no que diz respeito aos itens de 

caráter obrigatório, decorrentes de exigências legais do Ministério da Saúde e do CNPq, 

os quais devem ser observados e mantidos no edital a ser publicado. Os termos contidos 

no edital-padrão para seleção de projetos de pesquisa foram elaborados conjuntamente 

pelo Decit e CNPq e pactuados com as FAPs e SES. 
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O edital-padrão do Programa PPSUS é passível de adaptações, a depender das 

necessidades específicas de cada estado, especialmente aquelas de caráter legal e 

normativo de cada FAP. Sendo assim, as eventuais alterações no edital-padrão sugeridas 

pelas FAPs e SES passam por um processo de revisão pelo Decit e CNPq. Os editais são 

submetidos à equipe do Decit que realiza uma primeira revisão. Em seguida são 

encaminhados ao CNPq para apreciação, retornando ao Decit para anuência final. Por 

fim, os editais são encaminhados às FAPs para posterior publicação. 

Resultados 

Revisão pelo Decit e CNPq de quatro editais dos estados de: Roraima, Mato Grosso do 

Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe. As subagendas de pesquisa adotadas nos editais 

desses estados são doenças transmissíveis, doenças não transmissíveis, sistemas e 

políticas de saúde, gestão do trabalho e da educação em saúde, saúde da mulher e saúde 

da criança. 

 

- Realização das reuniões dos comitês gestores e cerimônias de outorga dos estados 

 

O Comitê Gestor é composto de forma paritária por representantes do Decit/MS, do 

CNPq, da FAP e das SES e representa a instância final de deliberação sobre quais 

projetos serão selecionados para obtenção de financiamento por meio do PPSUS. A 

participação de representantes dos sistemas estaduais de saúde e de C&T no processo 

decisório sobre o financiamento assegura a seleção de pesquisas potencialmente capazes 

de intervir nos problemas locais de saúde. 

O Comitê pode ainda, corrigir possíveis distorções que, por ventura, tenham 

ocorrido nas etapas de enquadramento e julgamento dos projetos, além de avaliar 

eventuais divergências entre pareceres. O resultado final da avaliação dos projetos é 

registrado em ata, assinada por todos os participantes. 

 

Resultados 

 

Realização de reuniões de Comitês Gestores 

Em 2007, o Decit participou de 18 reuniões dos Comitês Gestores, referentes aos 

seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul (dois julgamentos), Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins. 
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 Os quadros constantes no Anexo A apresentam os projetos aprovados e seus 

respectivos orçamentos, por UF. 

Realização de cerimônias de outorga de projetos 

Entre os estados que já realizaram a reunião do comitê gestor, 18 realizaram a 

outorga dos projetos em 2007, a saber: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Tocantins. 

O cronograma de lançamento e julgamento dos editais para seleção de projetos de 

pesquisa em saúde e outorga está descrito no Quadro 1. 

Foi investido pelo Decit/SCTIE/MS R$ 2.190.000,00 nos quatro editais lançados em 

2007 para o financiamento das pesquisas do PPSUS, conforme Tabela 2. 

 

Quadro 1 - Cronograma de lançamento e julgamento dos editais do PPSUS 
2006/2007. Decit, 2007. 
 

UF Cronograma dos Editais Data de outorga dos editais 

AC 
Lançamento: 20/09/06 
Encerramento: 15/11/06 
Julgamento: 14 e 15/08/07  
Divulgação dos resultados: Agosto 2007 

previsão Maio de 2008 

AL 
Lançamento: 02/10/06  
Encerramento: 15/11/06  
Julgamento: 03 e 04/05/07 
Divulgação dos resultados: 15/05/07 

Maio de 2007 

AM 
Lançamento: 18/08/06 
Encerramento: 13/10/06  
Julgamento: 13 e 14/02/07 
Divulgação dos resultados: 02/03/07 

Junho, Julho, Agosto de 2007 

AP 
Lançamento: 14/09/06  
Encerramento: 30/10/06  
Julgamento: 27/04/07 
Divulgação dos resultados: 1º Quinzena de Maio 

Novembro de 2007 

BA 

1º Edital:  
Lançamento: 04/09/06 
Encerramento: 20/10/06  
Julgamento: 28 e 29/11/06 
Divulgação dos resultados: 08/12/06  
2º Edital 
Lançamento: 19/12/06 Encerramento: 16/03/07 
Julgamento: 09/05/07 
Divulgação dos resultados: 11/05/07 

Maio de 2007 
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CE 
Lançamento:14/08/06  
Encerramento: 04/10/06 
Julgamento: 08 e 09/02/07 
Divulgação dos resultados: 02/02/07 

Março de 2007 

DF Negociação com o CNPq para lançar edital junto c/ 
Decit Não lançou edital 

ES 
Lançamento : 31/08/06 
Encerramento: 16/10/06 
Julgamento: 12 e 13/12/06 
Divulgação dos resultados:18/12/07 

Junho de 2007 

GO Edital não foi lançado Edital não foi lançado 

MA 
Lançamento : 18/09/06 
Encerramento: 03/11/06 
Julgamento: 27/04/07 
Divulgação dos resultados: 04/05/07 

Outubro de 2007 

MG 
Lançamento: 30/08/06 
Encerramento:02/10/06 
Julgamento: 08/11/06 
Divulgação dos resultados: 02/01/07 

Dezembro de 2007 

MS 

1º Edital: 
Lançamento: 04/04/07 
Encerramento: 30/04/07 
Julgamento: Junho 2007 
Divulgação dos resultados: Julho 2007  
2º Edital: 
Lançamento: 11/09/07 
Encerramento: 25/10/07 
Julgamento:12/12/07 
Divulgação dos resultados: dezembro 2007 

1º Edital: Agosto de 2007 
2º Edital: Janeiro de 2008 

MT 
Lançamento: 30/08/06 
Encerramento: 14/10/06 
Julgamento: 13/04/07 
Divulgação dos resultados: 23/04/07 

Julho de 2007 

PA 
Lançamento: 15/09/06 
Encerramento: 29/10/06 
Julgamento: 23 e 24/05/07  
Divulgação dos resultados: junho 2007 

Não outorgou  

PB 
Lançamento: 13/09/06 
Encerramento: 27/10/06 
Julgamento:14/12/06 
Divulgação dos resultados: 15/12/06 

Junho de 2007 

PE 
Lançamento: 06/09/06 
Encerramento: 31/10/06 
Julgamento: 15/03/07 
Divulgação dos resultados: Junho 2007 

Novembro de 2007 

PI 
Lançamento: 05/10/06 
Encerramento: 19/11/06 
Julgamento: 28 e 29/05/07 
Divulgação dos resultados: Junho 2007 

Julho de 2007 
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PR 
Lançamento: 24/11/06 
Encerramento: 02/02/07 
Julgamento: 25 a 27/07/07 
Divulgação dos resultados: Agosto 2007 

Outubro e Novembro de 2007 

RJ 
Lançamento: 12/09/06 
Encerramento: 20/10/06 
Julgamento: até 30/11/06 
Divulgação dos resultados: 01/12/06 

Julho a Agosto de 2007 

RN 
Lançamento: 30/12/06 
Encerramento: 01/03/07 
Julgamento: até 31/05/07 
Divulgação dos resultados: 11/06/2007 

Dezembro de 2007 

RO O edital não foi lançado O edital não foi lançado 

RR 
Lançamento: 18/01/07 
Encerramento: 05/03/07 
Julgamento: 04/07/07 
Divulgação dos resultados: Julho 2007  

 Março de 2008 

RS  
Lançamento: 19/09/06 
Encerramento: 03/11/06 
Julgamento: 15/01/07 
Divulgação dos resultados: 17/01/07 

Julho de 2007 

SC 
Lançamento: 24/07/06 
Encerramento: 06/09/06 
Julgamento: 20/10/06 
Divulgação dos resultados: 30/10/06 

Julho de 2007 

SE  
Lançamento: 10/10/07 
Encerramento: 30/11/07 
Julgamento: março 2008 
Divulgação dos resultados: Março 2008 

Previsão: Junho de 2008 

SP 
(Fases 
1 de 2) 

Lançamento: 17/10/06 
Encerramento: 15/12/06 
Julgamento Fase 1: 08 e 09 de Agosto de 2007 
Julgamento Fase 2: 26 e 27 de Novembro de 2007

1ª Etapa encerrada  
2ª Etapa – outorga em março e abril 
de 2008 

TO 
Lançamento: 05/09/06 
Encerramento: 23/10/06 
Julgamento: 28/03/07 
Divulgação dos resultados: Abril 2007 

Setembro a Outubro de 2007 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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Tabela 2 - Distribuição dos recursos financeiros investidos em 2007 no PPSUS, por 
UF, segundo fonte financiadora. Decit, 2007. 
 
Estado Recurso MS (R$) Contrapartida (R$) Total (R$) 
Região Norte 

RR 200.000 40.000 240.000 

Região Nordeste 

RN 300.000 150.000 450.000 
Região Centro-Oeste 

MS 300.000 300.000 600.000 
Região Sul 

PR 600.000 300.000 900.000 
Total 1.400.000,00 790.000,00 2.190.000,00 
Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

- Apoio às FAPs na identificação e distribuição dos projetos aos consultores ad hoc 

para avaliação dos projetos de pesquisa 

O correto enquadramento do projeto na linha temática do edital é fundamental 

para a identificação dos consultores ad hoc. O Decit assume, parcialmente, a 

responsabilidade pela identificação de especialistas para análise dos projetos 

apresentados. 

A busca de consultores ad hoc é feita na Plataforma Lattes do CNPq. São 

selecionados dois consultores para cada proposta. Esses devem apresentar titulação 

mínima de Doutor há pelo menos dois anos e publicar freqüentemente, além de estar 

vinculado a uma instituição fixada em um estado distinto daquele que abriga a 

instituição proponente do projeto. A área de investigação dos consultores deve estar em 

consonância com a linha temática do projeto que irá avaliar. 

O processo de distribuição dos projetos para os consultores ad hoc ocorre por 

meio do Sistema Informatizado do Programa Pesquisa para o SUS: gestão 

compartilhada em saúde (SIS-PPSUS), sendo esta uma etapa que também demanda um 

esforço conjunto das FAPs e da equipe do Decit. Após a identificação dos consultores, a 

FAP envia-lhes um convite solicitando seu aceite como parecerista. Havendo a 

concordância por parte do consultor, são remetidas as instruções para acesso ao Sistema. 

Essa tarefa demanda contato permanente com consultores para que avaliem os projetos 

no prazo pré-estabelecido. 
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Resultado 

Identificados consultores ad hoc na Plataforma Lattes do CNPq para atender às 

demandas dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e Roraima, 

que lançaram edital em 2007. 

Os mesmos quatro estados foram apoiados pelo Decit para distribuição dos projetos 

submetidos aos consultores ad hoc.  

Identificados consultores ad hoc na Plataforma Lattes do CNPq para atender às 

demandas dos estados do Amapá, Acre, Pará, Roraima e Tocantins, que realizaram 

julgamento em 2007. 

Os mesmos estados citados acima foram apoiados pelo Decit para distribuição dos 

projetos submetidos aos consultores ad hoc. 

 

- Acompanhamento das reuniões das Comissões de Especialistas 

As Comissões de Especialistas são constituídas por pesquisadores do campo da 

saúde altamente qualificados nas áreas correspondentes aos temas do edital. A 

Comissão procede coletivamente análise comparativa dos projetos, utilizando como 

critérios o mérito técnico científico e a relevância sócio-sanitária. Ao final, os projetos 

recomendados para obtenção de financiamento são classificados por ordem decrescente 

de prioridade. 

Na maioria das vezes, os técnicos do Decit acompanham as reuniões das 

Comissões de Especialistas, com o objetivo de auxiliá-los no processo de apreciação 

dos projetos de pesquisa, assegurando que a análise ocorra à luz do edital publicado. 

 

Resultado 

Em 2007, o Decit participou de 18 reuniões de Comissão de Especialistas, referentes 

aos estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul (dois julgamentos), Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins. 

 

1.1.2 Acompanhamento e Avaliação (A&A) das pesquisas apoiadas por meio dos 

editais 2004/2005 do PPSUS 

 

 Justificativa 
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As fundações de amparo á pesquisa dos estados utilizam mecanismos e 

instrumentos distintos de A&A de pesquisas. As estratégias de acompanhamento mais 

comumente utilizadas pelas Fundações de Amparo a Pesquisas (FAPs) são: 

apresentação de relatórios parciais e final e realização de seminários para apresentação 

dos resultados das pesquisas. Algumas delas também realizam visitas ao local de 

desenvolvimento das pesquisas e outras instituem comissões de avaliação com o 

objetivo de aprimorar os critérios avaliativos, verificar o andamento das pesquisas e 

emitir pareceres à FAP. 

Para monitoramento das pesquisas financiadas por meio do PPSUS definiu-se 

uma 

padronização mínima das atividades de A&A, visando assegurar um processo 

homogêneo de acompanhamento e promover a socialização dos resultados/produtos 

alcançados, bem como sua incorporação nas estratégias de intervenção nos problemas 

de saúde. Serão utilizados dois mecanismos para A&A das pesquisas financiadas por 

meio do PPSUS: emissão de relatórios técnico-científicos (parcial e final) e de execução 

financeira e realização de seminários de acompanhamento e avaliação. 

 

Objetivo 

Os seminários visam: apresentar os resultados/produtos (parciais e finais) 

alcançados para verificação da sua compatibilidade com os objetivos originalmente 

propostos, bem como constatação do cumprimento do cronograma de execução; 

promover o debate em torno dos principais problemas de saúde da população do estado; 

e promover a aproximação entre os grupos de pesquisas envolvidos no Programa e as 

áreas técnicas da SES, visando favorecer a apropriação dos resultados/produtos pelos 

serviços e obter respostas às necessidades do sistema local de saúde. 

 

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados 

 

- Realização dos Seminários de Acompanhamento e Avaliação (A&A) das 

pesquisas financiadas pelo PPSUS 

A realização dos seminários estaduais de A&A, parciais e finais é uma 

importante ferramenta para a gestão do fomento à pesquisa em saúde no PPSUS e se 

constitui em um espaço de interação entre pesquisadores e gestores do sistema de saúde, 

possibilitando: a difusão de conhecimentos, o aprimoramento dos estudos financiados 
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pelo Programa, a organização de redes de pesquisas e projetos cooperativos em temas 

centrais para o setor saúde e a aproximação entre as universidades e os serviços. 

Além da comunidade científica, participam do seminário representantes das 

secretarias estaduais de saúde, do Decit e do CNPq, e consultores ad hoc, especialistas 

nos temas das pesquisas. Os seminários parciais são realizados ao fim do primeiro ano 

de vigência do edital. 

Nesse momento, os pesquisadores apresentam os resultados alcançados até o 

momento, os avanços e as dificuldades encontradas no desenvolvimento do estudo. No 

final do segundo ano, são realizados os seminários finais, com o objetivo principal de 

divulgar os resultados da pesquisa aos gestores do sistema local de saúde. 

Na maioria dos seminários realizados, as FAPs e SES seguiram a metodologia 

proposta pelo Decit, a qual contempla os seguintes passos: 

• As pesquisas são agrupadas em blocos relacionados aos temas dos editais; 

• São constituídas mesas temáticas compostas por um coordenador e um debatedor para 

cada bloco de pesquisas; 

• O coordenador da mesa é geralmente um dirigente da SES que atua na área 

relacionada ao tema discutido em cada bloco. Da mesma forma, o debatedor também é 

um especialista no tema proposto pelo bloco temático. Cabe ao debatedor realizar 

comentários, sugestões e recomendações relacionados principalmente aos aspectos 

metodológicos e às questões técnicas da pesquisa; 

• Os resumos e objetivos das pesquisas são disponibilizados previamente aos 

coordenadores, debatedores, representantes da SES e equipe do Decit e do CNPq. A 

leitura prévia desse resumo é importante para o conhecimento do desenho do estudo e 

para a verificação da sua adequação aos objetivos e métodos originalmente propostos; 

• As apresentações das pesquisas devem contemplar os seguintes tópicos: título da 

pesquisa, objetivos, métodos, estágio atual e resultados esperados. 

• As sugestões propostas pelo debatedor são encaminhadas aos coordenadores com o 

intuito de possibilitar a correção de distorções e reduzir potenciais vieses presentes em 

algumas pesquisas. Nesse processo, é fundamental a participação da SES na escolha do 

coordenador e do debatedor, pois esses são atores-chave para o sucesso do seminário. 

 Além dos seminários de acompanhamento e avaliação das pesquisas do PPSUS, 

aproveitou-se a oportunidade para avaliar também as pesquisas financiadas por editais 

temáticos lançados pelo Decit. 
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Resultados 

Em 2007, realizaram-se três seminários de A&A parciais e nove seminários finais, 

referentes aos editais de 2004/2005. A Tabela 3 expõe o cronograma de realização dos 

Seminários de A&A e o número de pesquisas avaliadas referentes aos editais do PPSUS 

e aos editais temáticos.  

 

Tabela 3 - Descritivo do cronograma de realização dos Seminários de 
Acompanhamento e Avaliação do PPSUS/2007, por UF. Decit, 2007. 
 

Estado Data 
Avaliação 
Final das 
Pesquisas 

Avaliação 
Parcial das 
Pesquisas 

Número de 
Projetos 
avaliados 
(Editais 
Temáticos) 

Total de 
pesquisas 
avaliadas 
por estado 

Ceará Abril de 2007 29 - - 29 
Espírito 
Santo Maio de 2007 - 19 - 19 

Piauí Setembro de 
2007 13 - - 13 

Mato Grosso 
do Sul 

Setembro de 
2007 15 12 - 27 

Paraná Outubro de 
2007 - 40 - 40 

Alagoas Novembro de 
2007 17 - - 17 

Bahia Novembro -
2007 17 - 24 41 

Pernambuco Novembro de 
2007 24 - 6 30 

Minas Gerais Novembro de 
2007 25 - - 25 

Rio Grande 
do Sul 

Dezembro de 
2007 25 - - 

25 

Maranhão Dezembro de 
2007 9 - - 9 

Total  
9 
seminários 
174 
pesquisas 

03 
seminários  
71 
Pesquisas 

30 Pesquisas  
275 
pesquisas 
avaliadas 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

 Confecção dos relatórios técnicos dos Seminários de Acompanhamento e Avaliação, 

contendo a descrição da metodologia adotada, número de participantes e resumos das 

avaliações de cada pesquisa apresentada. 

Acompanhamento e avaliação dos resultados parciais e finais das 245 pesquisas do 

PPSUS e de 30 pesquisas referentes ao edital temático de Avaliação de Sistemas e 
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Políticas de Saúde como ocorreu nos estados de Pernambuco e Bahia. Os quadros 

constantes no Anexo B apresentam o demonstrativo das pesquisas apresentadas nos 

Seminários Parciais ou Finais de Acompanhamento e Avaliação dos estados de 

Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Paraná, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul.  
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II – SUSTENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO 

ESFORÇO NACIONAL EM CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 
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2.1 REDES DE PESQUISA E ESTUDOS MULTICÊNTRICOS 

 
2.1.1 Estudo Multicêntrico Randomizado de Terapia Celular em Cardiopatias – 
EMRTCC 
 

 Antecedentes 
 Desde o ano de 2004 o Decit avalia as possibilidades de financiamento de 

pesquisas nacionais em terapia celular que têm potencial para incorporação nos 

procedimentos do SUS, em prazo relativamente curto. A partir da discussão sobre a 

técnica em questão, o objetivo dessas pesquisas é assegurar estruturas operacionais e 

procedimentos eficazes capazes de fomentar o conhecimento científico e o 

desenvolvimento da competência tecnológica no Brasil no campo da Medicina 

Regenerativa. 

 Em levantamento realizado sobre os grupos de pesquisa atuantes no país, as 

cardiopatias apresentaram-se como as mais estudadas, revelando a existência de 

competência nacional já desenvolvida. Em vista do grave problema que as cardiopatias 

representam para a saúde pública – o SUS gastou, no ano de 2003, recursos da ordem de 

R$ 774,1 milhões somente com o tratamento de pacientes cardíacos4 –, esse estudo foi o 

primeiro foco de financiamento do SUS para pesquisas sobre o uso de células-tronco. 

A partir de uma reunião com especialistas – pesquisadores da área e gestores de 

saúde–, em 26 de março de 2004, foi delineado um estudo multicêntrico de investigação 

abordando as possibilidades da terapia celular em cardiopatias. 

Objetivo e Instituições Selecionadas 

 

Para a conformação do estudo multicêntrico, foi desenhada chamada pública 

(MS/MCT/FINEP – 01/2004) com o objetivo de, segundo termos da própria chamada, 

qualificar instituições sediadas no território nacional para atuação como centros-

âncora de um Estudo Multicêntrico Randomizado de Terapia Celular em Cardiopatias 

– EMRTCC, para o desenvolvimento de pesquisa clínica de implante autólogo de 

células-tronco da medula óssea para o tratamento de cardiopatias. 

Essa Chamada teve como objetivo específico qualificar as instituições que 

participariam do EMRTCC como centros-âncora, na condução de protocolos de 
                                                   
4 Segundo levantamento de dados secundários realizado pelo Decit para os procedimentos de média e alta 
complexidade das patologias consideradas no EMRTCC, 2004. Fontes: SIM, SIA, SIH. 
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investigação em cardiopatia chagásica, cardiomiopatia dilatada, doença isquêmica 

crônica do coração e infarto agudo do miocárdio, visando: 

a) avaliar o efeito do implante autólogo de células-tronco da medula óssea sobre 

o aumento absoluto da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, em relação ao 

grupo controle de pacientes submetidos ao tratamento medicamentoso adequado, 

em quatro grupos de pacientes acometidos de (1) cardiopatia chagásica; (2) 

cardiomiopatia dilatada; (3) doença isquêmica crônica do coração e (4) infarto 

agudo do miocárdio; 

b) avaliar a alteração da classe funcional, da taxa de mortalidade, da capacidade 

física, da qualidade de vida e da congestão pulmonar nos pacientes referidos na 

alínea a;  

c) prover dados para futuras decisões políticas relativas à disponibilização dessa 

terapia celular no âmbito do SUS; e, 

d) promover a atuação integrada dos hospitais e/ou instituições de pesquisa por 

meio da formação de redes cooperativas em torno do tema de pesquisa. 

O EMRTCC é constituído por um centro coordenador, quatro centros-âncora e 

um grande número de centros colaboradores localizados em diversos pontos do país, 

fato que confirma a ampla rede de pesquisa em terapia celular desse estudo 

multicêntrico.  

O centro coordenador selecionado pelo Ministério da Saúde é o Instituto 

Nacional de Cardiologia Laranjeiras (INCL), unidade pública federal de referência para 

o tratamento de cardiopatias, com vocação de gestão, ensino e pesquisa, que também é 

responsável pelo desenho do estudo, cálculo amostral, randomização dos pacientes, 

organização dos formulários eletrônicos de casos (CRFs), organização e manutenção do 

banco de dados e análise estatística dos resultados. O coordenador geral do estudo é um 

dos representantes do centro coordenador. 

Os centros-âncora, selecionados no processo de seleção pública são hospitais 

que apresentaram as condições necessárias à pesquisa, como serviço de cardiologia 

instituído e infra-estrutura de pesquisa na área, além de profissional com histórico de 

liderança em pesquisa com células-tronco, capacitado a atuar junto aos centros 

colaboradores. Os centros-âncora selecionados, por patologia do EMRTCC, foram: 
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 Infarto agudo do miocárdio: Hospital Pró-Cardíaco e Universidade Federal do Rio 

de Janeiro; 

 Doença isquêmica crônica do coração: Instituto do Coração da Universidade de São 

Paulo; 

 Cardiomiopatia dilatada: Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras; e, 

 Cardiopatia chagásica: Hospital Santa Izabel e Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz 

da Fundação Oswaldo Cruz da Bahia. 

Os centros colaboradores, por sua vez, são hospitais que dispõem de serviço de 

cardiologia instituído, com capacidade para fornecer pacientes corretamente 

diagnosticados e garantir seu segmento durante o estudo. Esse conjunto de instituições 

compõe a rede de pesquisa que vem viabilizando o EMRTCC. Até dezembro de 2007, 

os quantitativos de centros colaboradores por braço do estudo são os seguintes: 

 Infarto agudo do miocárdio: 23 centros colaboradores localizados nos Estados de: 

CE, PE, BA, DF, GO, MG, RJ, SP, PR, RS. 

 Doença isquêmica crônica do coração: 06 centros colaboradores localizados nos 

Estados de: PE, RJ, SP, PR. 

 Cardiomiopatia dilatada: 18 centros colaboradores localizados nos Estados de: CE, 

PE, MG, RJ SP, PR, RS.  

 Cardiopatia chagásica: 19 centros colaboradores localizados nos Estados de: CE, 

PE, BA, GO, DF, MG, RJ, SP, PR. 

 Marcos institucionais e instrumentos de gestão 

 

Um estudo multicêntrico que envolve quatro centros-âncora, vários 

colaboradores, o setor público, o setor privado, instituições de pesquisa, uma agência de 

fomento e um grande número de sujeitos de pesquisa requereram a implantação de uma 

estrutura colegiada de gestão e várias rotinas de monitoramento quanto aos aspectos 

legais, financeiros, operacionais e da qualidade dos dados dos prontuários eletrônicos. 

As principais estratégias de gestão da rede de pesquisa abrangem três aspectos: a 

adoção de um comitê gestor, de um comitê de segurança e a implementação de um 

sistema informatizado criado especificamente para o estudo.  
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O Comitê Gestor – formado por dois representantes do Decit, dois 

representantes da FINEP, dois representantes do Centro Coordenador e dois 

representantes de cada um dos centros-âncora, reúne-se mensalmente, e tem sob sua 

responsabilidade as decisões necessárias ao bom andamento do estudo, sejam de caráter 

científico ou operacional. 

A primeira reunião do Comitê Gestor ocorreu oficialmente no dia 07 de 

dezembro de 2004. Anteriormente a esse encontro, foram realizadas várias reuniões 

técnicas relativas à tomada de decisão para estruturação do estudo e para a solução de 

problemas específicos, como o processo de importação com isenção de impostos dos 

stents doados para o estudo. Excluindo-se esses eventos, o Comitê Gestor realizou uma 

reunião em 2004, cinco em 2005, seis em 2006 e seis em 2007, totalizando 18 

encontros. 

A constituição de um Comitê de Segurança para acompanhamento das 

atividades do EMRTCC é uma estratégia prevista desde o início do estudo, e foi 

instituído pela Portaria Ministerial nº 10, em 09 de agosto de 2007. Trata-se de grupo de 

especialistas sem vínculo com a pesquisa, constituído com a finalidade de avaliar os 

eventos ocorridos durante a realização dos procedimentos previstos no protocolo, tanto 

sob o ponto de vista técnico como ético, no melhor interesse dos sujeitos dessa 

pesquisa. Esse grupo tem a missão de orientar os rumos a serem tomados caso ocorram 

eventos importantes que impliquem na modificação do curso do estudo, tanto no 

aspecto positivo como negativo.  

A primeira reunião do Comitê ocorreu no dia 10 de novembro de 2006 e em 

2007 foram realizadas duas reuniões, para discussão dos eventos adversos identificados 

no estudo. O Comitê é formado por: Evandro Coutinho (Fiocruz), Antonio Carlos 

Chagas, (InCor), Iran Castro (Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul), Gabriel 

Oselka (USP) e Luiz Camacho (Fiocruz).  

A coordenação do EMRTCC criou um site de referência para o estudo. 

Inicialmente utilizado como instrumento informatizado de coleta descentralizada de 

dados de cada um dos pacientes, em tempo real, seu acesso foi ampliado a interessados, 

porem com restrições. O acesso a esses formulários é restrito e somente o pesquisador 

responsável, o hemodinamicista e o hematologista possuem senhas, sendo que cada um 

deles acessa seus próprios formulários. No entanto, algumas informações estão 

disponíveis para acesso ilimitado, como as referentes ao protocolo e ao Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de cada um dos braços – cardiomiopatia 

dilatada, infarto agudo do miocárdio, doença isquêmica crônica do coração e cardiopatia 

chagásica. Essas informações estão disponíveis no site: http://terapiacelular.hcl.gov.br  

Esse sistema permite ao Centro Coordenador e a cada um dos centros-âncora 

acompanharem o desenvolvimento da pesquisa, acessando informações como número 

de pacientes incluídos, resultados dos exames complementares, avaliações clínicas dos 

pacientes, eventos adversos etc. É vedado aos coordenadores, no entanto, o acesso a 

informações sobre a randomização dos pacientes, que só será objeto de análise quando 

cada módulo do estudo tiver incluído metade dos 300 pacientes em cada uma das 

cardiopatias. 

 No final de 2007, com objetivo de avaliar o andamento do estudo foi acordada a 

contratação de um consultor internacional para o EMRTCC, Dr Timothy Henry (EUA). 

Em 23 de setembro de 2007 no Rio de Janeiro, foi realizada a primeira reunião com a 

participação do Centro Coordenador e do Ministério da Saúde, para apresentação do 

projeto e discussão de temas como: revisão do cálculo estatístico da amostra; inclusão 

dos óbitos no cálculo estatístico; violações no protocolo; e alteração do desfecho 

primário em um dos braços do estudo. 

Publicações 
Registro dos protocolos: O centro coordenador registrou os protocolos dos quatro 

braços do EMRTCC no National Institute of Health (NIH). 

Publicação científica: foi elaborado pelo centro coordenador, em parceria com os 

centros-âncora, artigo entitulado “Multicenter Randomized Trial of Cell Therapy in 

Cardiopathies” que faz referencia ao desenho do EMRTCC e o mesmo foi submetido à 

revista Trials. 

 Situação atual 

 Atualmente, o estudo encontra-se na fase de recrutamento dos pacientes, 

revelando um atraso em relação ao cronograma originalmente proposto. Entretanto, com 

a possibilidade de diminuição do tamanho amostral (tema que está sendo discutido com 

o consultor internacional do estudo), em função do desvio padrão da amostra estar bem 

inferior ao previamente estimado, a previsão é que pelo menos dois braços do estudo 

possam terminar dentro do prazo (Cardiopatia Chagásica e Cardiomiopatia Dilatada), 

que é final do 1º semestre de 2008.  
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Como se trata de um estudo duplo cego não há ainda resultados preliminares a 

relatar. No ano de 2007, alguns braços do estudo avançaram mais que outros na 

inclusão de pacientes, em especial Cardiomiopatia Dilatada e Cardiopatia Chagásica. 

Até o momento, a inclusão de pacientes por braço do estudo é a seguinte: 

 Cardiomiopatia Dilatada – 95 pacientes. 

 Cardiopatia Chagásica – 142 pacientes.  

 Cardiopatia Isquêmica – 41 pacientes. 

 Infarto Agudo do Miocárdio – 62 pacientes. 
 

2.1.2 Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA Brasil 

 

Apresentação 

 

O ELSA Brasil é um estudo longitudinal multicêntrico, voltado ao 

acompanhamento de doenças crônicas, principalmente as cardiovasculares e o diabetes, 

em adultos de ambos os sexos, entre 35 e 74 anos. Trata-se de uma coorte de 15 mil 

servidores, envolvendo ativos e aposentados de sete instituições de ensino superior, que 

se submeterão periodicamente a uma bateria de exames médicos. Os resultados dos 

exames serão entregues aos sujeitos da pesquisa, que terão o encaminhamento médico 

necessário.  

 

Os participantes do ELSA Brasil serão submetidos a exames como 

eletrocardiograma; ecocardiograma; ultra-som de carótida que visualiza a 

arteriosclerose antes da ocorrência de um AVC ou evento vascular, como infarto do 

coração; avaliação de retina para diagnóstico de glaucoma, diabetes e tumores oculares, 

entre outras doenças; ultra-som de fígado, que mostra a quantidade de gordura no órgão, 

aumentando a probabilidade de problemas cardiovasculares ou diabetes e pode evoluir 

para a cirrose hepática, mesmo em pessoas que nunca fizeram uso de bebida alcoólica, 

ou ser sinal de hepatites crônicas ou de câncer hepático. Os participantes também farão 

exames laboratoriais de sangue e urina; e físicos com avaliação do índice de massa 

corpórea (IMC); circunferência do pescoço, que se aumentado associa-se com apnéia 

obstrutiva do sono; pressão arterial em repouso e em pé; pressão dos tornozelos, que se 
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alterada indica a existência de doença arterial periférica de membros inferiores por 

arteriosclerose, que pode provocar trombose e levar ao óbito por doença cardiovascular. 

 

Objetivos do Estudo 

 

Principais: 

a) Estimar a incidência do diabetes e das doenças cardiovasculares e estudar sua 

história natural;  

b) Investigar associações entre fatores biológicos, ambientais, psicológicos e 

sociais relacionados a essas doenças e às complicações decorrentes, buscando 

compor um modelo causal que contemple suas inter-relações; 

c) Descrever a evolução temporal desses fatores e os determinantes dessa evolução; 

e, 

d) Identificar modificadores de efeito das associações observadas. 

 

Secundários: 

a) Explorar hipóteses de inter-relações entre os fatores estudados e outras doenças 

relevantes, incluindo neoplasias malignas; 

b) Desenvolver, testar, e validar novos métodos e instrumentos para mensurar 

exposições e desfechos relevantes; 

c) Formar novos pesquisadores, particularmente em epidemiologia e no estudo das 

doenças crônicas; 

d) Estocar material biológico, para estudos futuros com diversos tipos de 

marcadores relacionados à inflamação, coagulação, disfunção endotelial, 

resistência à insulina, obesidade central, estresse e fatores de risco tradicionais, 

bem como prover a extração de DNA, para exames genéticos futuros. 

 

Instrumentos de Gestão do Projeto 

O estudo vem sendo implantado por um consórcio do qual participam sete 

instituições de ensino superior e pesquisa de seis estados das regiões Sul, Sudeste e 

Nordeste do país. Em função dessa diversidade regional, foi desenvolvido um modelo 

de gestão que, ao mesmo tempo, contempla o estabelecimento das diretrizes gerais que 

norteiam o projeto e atende às especificidades regionais e institucionais. A gestão do 

estudo é feita de forma colegiada, com a participação de um representante de cada 
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centro de investigação - CI, tanto nos foros decisórios como consultivos, de elaboração 

científica (Figura 1). 

 

O funcionamento dessa estrutura envolve reuniões periódicas presenciais e de 

forma remota, por meio de áudio conferências, além da criação da Plataforma ELSA 

(https://ppgepi50.famed.ufrgs.br/elsa/default.aspx:), instrumento de gestão que permite 

compartilhar documentos, realizar discussões sobre temas de interesse e monitorar o 

cronograma de atividades e compromissos assumidos.  

 

Figura 1 - Organograma do ELSA Brasil. Decit, 2007. 

 
 

Atividades Desenvolvidas e Resultados Alcançados 

 

 - Reuniões Realizadas em 2007 

No ano de 2007 foram realizadas quatro reuniões do Conselho Diretivo (CDir), 

apresentadas a seguir: 

 

Primeira reunião do Comitê Diretivo em Belo Horizonte/MG: 31 de maio e 01 de 

junho de 2007.  

Comitê Diretivo

Centros de 
Investigação

Centros de 
Leitura

Centro de Dados

Lab
Central

RetinaImagens ECG

UFRGS

Eco-
Cardio

Fisiologia
Humana

USP UERJ
Fiocruz

UFMG UFBAUFES

Comitês 
assessores
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Na reunião foram realizadas discussões centradas em questões conceituais, 

representatividade, generalização, inferência causal e viés. Destacando-se os pontos 

abaixo: 

 

a) O estudo não envolve amostragem, mas metas de número de participantes definidas a 

partir de decisões sobre composição por sexo, idade e segmento ocupacional. 

b) Foi priorizada a necessidade de obtenção do número adequado de desfechos.  

c) Revisão de estudos de coorte para Doença Cárdio Vascular - DCV mostrou 

percentual de aceitação do estudo entre 67% e 98%, mas com raros relatos sobre as 

características das perdas na linha de base. Perdas de seguimento são sempre 

relatadas, variando de 2% (Bambuí) em 6 anos a 33% em 10 anos (Whitehall). 

d) As simulações realizadas pela Dra. Cibele, considerando Isquemia Aguda do 

Miocárdio (IAM) como desfecho, identificaram que o tamanho do viés poderia ser da 

ordem de até 10 vezes. Não foi especificada a magnitude desse vício sobre o risco a 

ser estimado. 

e) Foi pontuado que variáveis não medidas são diferenciais entre os grupos 

populacionais e podem impactar na estimativa e inferência dos riscos encontrados. 

f) Foi pontuado que representatividade em relação à população de origem, em estudos 

de associação, é preocupação secundária em relação a perdas de seguimento. 

g) Foi proposta a realização de um censo nas instituições participantes, para estudo de 

medidas de incidência e também conhecer potenciais vieses da população arrolada em 

função da elegível. 

h) Foi discutido o potencial impacto (positivo ou não) do censo sobre o recrutamento, as 

expectativas e demandas adicionais de exames, além do tempo, custos e pessoal 

envolvido em sua realização. 

i) Foi mencionada a necessidade de garantir a variabilidade nas características dos 

participantes do ELSA Brasil. 

Sendo acordados os seguintes pontos: 

a) São elegíveis todos os funcionários do quadro permanente, efetivos ou celetistas, em 

atividade ou aposentados, de 35-74 anos. 

b) Arrolamento por temas:  

     Faixa etária: avaliar redimensionamento da faixa de 35 a 45 anos, com possibilidade 

de redução de seu percentual.  
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     Categoria profissional: apoio e técnico (35%) e superior (30%): Pode haver 

flexibilidade na obtenção das metas entre os CIs, evitando-se sobreposição CI/ 

categoria específica. 

c) Voluntários: A população do estudo é formada por trabalhadores. É importante 

entender a motivação do voluntário para participar do estudo (quer fazer os exames 

ou quer aderir ao estudo). Definir perfil do participante ELSA Brasil, a partir de 

grupos focais: participantes dispostos a fazer parte da coorte, não só da linha de 

base. 

d) SIAPE: Fonte de dados a ser utilizada. Avaliar necessidade de nova consulta aos 

Comitês de Ética 

e) Consultoria internacional sobre decisões de estratégia amostral e de logística: Dr. 

Álvaro Muñoz e Joel Hil (J. Hopkins). 

 

Segunda reunião do Comitê Diretivo em Vitória/ES: 12 a 14 de setembro de 2007 

 A discussão foi centrada nas considerações citadas abaixo: 

a) Comitê Avaliativo - CA Exposições - Apresentação da visão geral do conjunto de 

questionários propostos - Objetivos: definir módulos a serem incluídos nas fases 1 

(arrolamento) e 2 (visita clínica). Definir calendário de conclusão desse item para 

programar os pré-testes. 

b) Equipamentos - Apresentação da situação nos Centros de Leituras - Objetivos: 

definir a questão referente à aquisição de acelerômetros, pedômetros etc. Relato da 

situação dos pedidos de autorização de importação ao Decit. Exposição da situação 

atual de ECG e Ultrassom. 

c) Laboratório e Bioteca Fiocruz - Relembrar o protocolo, confirmar a relação de 

exames a serem realizados, atualizar as informações sobre a construção do banco, 

mostrar e discutir os resultados do piloto sobre congelamento de amostras (o piloto foi 

feito para testar o impacto nas dosagens bioquímicas do congelamento das amostras a -

80oC por 20 dias, sendo analisadas, basicamente, as variabilidades inter e intra-

individual, através de exames feitos em triplicata), e fornecer as informações atuais 

sobre o transporte. 

d) Garantia de Qualidade - Todos os procedimentos e testes a serem feitos no ELSA 

Brasil passam por um processo de garantia de qualidade. Para tanto seria necessário: 

a) que cada exame ou questionário tenha uma ficha de qualidade que orientaria as 

ações do comitê; e 
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b) estabelecer um protocolo de garantia de qualidade do teste, dos aferidores e a 

manutenção do controle ao longo do desenvolvimento do ELSA Brasil (garantia 

de que há reprodutibilidade da aquisição dos dados ao longo da execução do 

projeto). 

Para isso pede-se para cada exame/questionário: 

a) a ficha de qualidade que deve ser colocada na plataforma o mais rápido possível; 

b) um protocolo de controle de qualidade que possa ser  acompanhado pelo comitê 

durante a execução do projeto; e 

c) calendário de pré-testes e piloto de cada exame/questionário 

Foi apresentada a proposta de criação de grupos que fariam a gestão da qualidade 

durante o projeto, que seriam transversais aos comitês.  

e) Ecocardiograma:  

a) Os Centros de Investigações (CIs) que acharem conveniente e viável, poderiam 

deslocar o eco para a tarde, facilitando a montagem do fluxograma; 

b) O eco seria feito em todos os participantes por médico ecocardiografista;  

c) Os CIs podem localizar ecocardiografista sênior nas suas próprias instituições, 

que prestaria supervisão aos ecocardiografistas que realizarão o exame, e que poderia 

ser autor em alguns artigos;  

d) O eco da subamostra (1500 da amostra aleatória do coorte mais 3000 

participantes adicionais com >55 anos) seria lido pelo Centros de Leitura (CL) em eco 

(RS) segundo diretrizes do projeto;  

e) Para os demais participantes, apenas caberia ao ecocardiografista da aquisição 

emissão de um laudo padrão a ser entregue ao participante junto com os demais exames; 

f) As imagens dos ecos seriam enviadas para o Centro de Leitura (CL) e sua 

análise ficaria condicionada ao recrutamento de recursos (humanos e materiais) para 

realizar essa tarefa que haverá a partir da existência de subprojetos futuros com 

delineamento de caso-coorte. Nesses, casos serão selecionados do total de exames, com 

os 4500 participantes com o eco lido pelo CL constituindo o grupo coorte. 

f) Situação dos Manuais 

Serão editados volumes com conteúdos específicos, ficando a confecção de cada 

volume sob a responsabilidade de um membro do CDir. 

g) Comitê Avaliativo (CA) Arrolamento - Proposta de novas metas de recrutamento e 

divulgação para adesão de pacientes ao estudo. 

IDADE   35-44 anos – 15% 
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               45-54 anos – 30% 

               55-64 anos – 40% 

               65-74 anos – 15% 

 

h) Entrada de Dados 

Foram propostas formas de se fazer a entrada dos dados, tomando como 

referência o momento do estudo e o local de aquisição desses dados. Preferência será 

dada para coleta on-line em todas as fases, e no papel como segunda opção. Nas 

atividades de adesão e entrevista na fase 1, a possibilidade de uso de palmtops foi 

levantada. Os termos de consentimento, sendo impressos e assinados, deveriam ser 

escaneados para que possam ser arquivados digitalmente. Nas clínicas e nos centros de 

leitura, todos os dados iriam entrar via desktops. Os dados sobre internações e mortes 

serão arquivados com laptops. Para garantir acesso on-line, a possibilidade de conexão 

para transmissão de dados via companhia de celular foi sugerida como opção. 

  

Terceira reunião do Comitê Diretivo em Brasília: 22 a 24 de outubro de 2007 

A terceira reunião teve como objetivo discutir a elaboração dos diferentes manuais que 

farão parte do estudo: 

1 Manual de recrutamento e arrolamento, questões éticas e operacionais. Aprovado de 

forma provisória, no aguardo das seções em desenvolvimento ou revisão. Formulário 

provisório em desenvolvimento no Centro de Dados (CD) para a realização de estudos 

de pré-teste 

2. Manuais de exames clínicos: 

a. Antropometria: Aprovação provisória da versão atual  

- Continuar revisão/discussão sobre melhor(es) maneira(s) de aferir medidas 

da cintura e do quadril 

- Considerar balança de reserva para os períodos de calibração 

b. Mudança postural: Aprovado de forma provisória, mas questionada a 

necessidade de múltiplas medidas de pressão durante a visita. 

c. Pressão arterial: Aprovado de forma provisória. 

3. Manual de operações clínicas: Aprovado de forma provisória. Não chegou a ser 

discutido. 

4. Manual de coleta e processamento de amostras: Devido ao atraso na entrega do 

manual revisado, foi postergada a discussão. 
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5. Manual de aquisição - Eco cardiografia: Aprovado de forma provisória 

6. Manual de apresentação e organização do estudo: Aprovado de forma provisória com 

várias sugestões. A seção sobre a Política de Publicações precisa ser revista referente à 

necessidade de incluir texto específico sobre política de teses e dissertações. O adendo 

ao Estatuto ELSA Brasil não foi discutido. 

 

Quarta reunião ocorrida no Rio de Janeiro 05 de novembro de 2007. 

No encontro a discussão teve como foco o tema sobre e a expansão da bioteca da 

Fiocruz para abrigar as amostras biológicas do ELSA Brasil.  Participaram do encontro: 

• Christian Maurice Gabriel Niel, vice-diretor de Pesquisa do Instituto Oswaldo 

Cruz; 

• Marge Tenório – Assessora Técnica do Decit/ SCTIE/MS 

• Cristina Henriques, Assessora do Instituto Oswaldo Cruz; 

• Leonardo Lacerda, Arquiteto da Diretoria de Administração do Campus Fiocruz. 

O Prof. Christian esclareceu sobre a necessidade de expansão da Bioteca para 

abrigar as amostras biológicas do estudo ELSA Brasil. A obra contará com o aporte de 

recursos concedidos pelo Decit/SCTIE, em torno de um milhão de reais, garantindo a 

aquisição de mais equipamentos e permitindo que a estocagem de amostras aumentem 

de 414.600 para 786.120. Destas 371.520 provenientes do ELSA Brasil, deverão ser 

armazenadas em crio-tanques de nitrogênio líquido. As demais amostras serão 

acondicionadas em freezers com capacidade de -86oC. 

A Bioteca será constituída por escritório, sala de recebimento de material 

biológico, sala de lavagem e esterilização, sala de freezers, sala de crio-tanques de 

nitrogênio líquido e de planta produtora de nitrogênio líquido. O escritório vai abrigar 

computadores com o sistema de gerenciamento informatizado, e pessoal técnico 

capacitado em gestão da qualidade e sobre legislação pertinente a biossegurança, 

ambiente e às questões éticas. A sala para recebimento de material biológico, será 

também o local de entrada e saída das amostras e deverá ter um terminal de computador 

com impressora de etiquetas de código de barras e escaner para rastrear a entrada e 

saída do material biológico que transitem pela Bioteca.  

De acordo com estimativas apresentadas pelo arquiteto do projeto, Leonardo 

Lacerda, por volta do mês de setembro de 2008 a Bioteca estará pronta para operar. 
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- Manuais de campo concluídos 

A - Descrição e Organização Geral do estudo; 

B - Recrutamento e arrolamento; 

C - Coleta de dados: Antropometria e Pressão Arterial; fluxo e procedimentos na 

clínica, entrevista;  

D - Ecocardiografia; 

E - Retinografia; 

F - Ultra-som do fígado; 

G - Aterosclerose carotídea; 

H - Eletrocardiografia; 

I - Fisiologia Cardiovascular; 

J - Coleta e Processamento de Amostras Biológicas; 

K - Geoprocessamento; 

L - Identificação e Classificação de Desfechos. 

- Pre-testes realizados: 

A - Exames antropométricos; 

B - Processamento de amostras biológicas;  

C - Armazenamento em nitrogênio líquido;  

D - Efeito do congelamento por 30 dias em medidas bioquímicas; 

E - Comparação da pressão arterial obtida por equipamento digital e por coluna de 

mercúrio; 

F - Índice do tornozelo braquial obtido por equipamento digital e por coluna de 

mercúrio;  

G - Urina 12 horas; 

H - Leitura de ecocardiogramas offline;  

I - Transmissão de dados; 

J - Questionário: blocos dieta, morbidade referida, álcool, fumo, atividade física. 

- Estudos de apoio em execução 

 

a) Fiocruz:  

1 - Viés de seleção e estratégias de recrutamento de participantes em estudos 

longitudinais;  

2 - Estudo piloto sobre internações e mortalidade de servidores, por meio do 

relacionamento probabilístico de bancos de dados (submetido ao CEP Fiocruz) 
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b) UFBA: Estudo qualitativo para subsidiar a produção de instrumentos e estratégias de 

divulgação com recurso adicional da Fapesb.  

c) UFMG: Estudo qualitativo com 350 participantes para subsidiar estratégia de 

recrutamento e seguimento da coorte.  

d) UFES: Estudo em subamostra de 250 participantes do ELSA Brasil para desenvolver 

algoritmo para o cálculo da pressão arterial central, por meio do uso da derivação da 

onda de pulso medida pela Velocidade de Onda de Pulso.  

O Conselho é composto Composto pelos seguintes membros: 

• José Geraldo Mill – UFES 

• Sandhi Barreto – UFMG 

• Estela Aquino – UFBA 

• Dora Chor – Fiocruz 

• Paulo Lotufo – USP 

• Bruce Duncan – UFRGS 

• Maria Inês Schmidt – UFRGS 

• Representante do Decit 

• Representante do FINEP 

 

2.1.3 Estudo Multicêntrico para Caracterização Molecular das Hemofilias A e B e 

Identificação de Portadoras de Hemofilia no Brasil 

 

 Justificativa 

É um projeto de pesquisa, que terá como desdobramento uma aplicação efetiva 

na política pública nesse campo, uma vez que o Brasil ainda não incorporou a 

determinação genética da hemofilia na Tabela de Procedimentos do Sistema Único de 

Saúde (SUS), tal como já realizado por vários países desenvolvidos. 

A quase totalidade de pesquisadores envolvidos com a caracterização molecular 

das hemofilias no Brasil são coordenadores desse estudo, com destaque ao Professor 

Israel Roisenberg (UFRGS), Professora Suely Meireles Rezende (UFMG) e os Drs. 

Erich Vinicius de Paula e Margareth Ozelo (Unicamp).  

A existência de uma população extremamente miscigenada no Brasil poderá 

proporcionar a descoberta de mutações nunca antes reveladas, em especial aquelas 

relacionadas à colonização por povos indígenas e à migração da população africana 
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durante o tráfico de escravos. O contínuo estudo das alterações moleculares associadas 

às hemofilias é de forte interesse da comunidade científica, por ainda proporcionar 

conhecimentos específicos a respeito da relação estrutural-funcional dos fatores VIII e 

IX. Além disso, é sabido que algumas mutações associadas à hemofilia (grandes 

deleções, mutações frameshit e nonsense), ou mesmo, outros polimorfismos nos genes 

do fator VIII, estão relacionados ao risco do desenvolvimento de inibidores, uma das 

mais temíveis complicações das hemofilias.  

Além disso, grandes deleções e mutações frameshift parecem estar relacionadas 

com a falha na terapia de imunotolerância e persistência de inibidores por longos 

períodos. Pelo exposto, esse estudo torna-se ainda mais importante, uma vez que é 

descrito um risco maior no desenvolvimento de inibidores em populações descendentes 

de africanos e latinos. A causa específica relacionada à maior freqüência de inibidores 

nessas populações ainda não foi totalmente esclarecida, em parte pela falta de dados 

relacionados ao estudo específico destas populações.  

 Objetivos 

a)  Caracterizar as bases moleculares das hemofilias A e B;  

b)  Determinar a condição de portadora de hemofilia em mulheres relacionadas aos 

pacientes; 

c)  Estimar as taxas de mutações de novo na população estudada; 

d)  Subsidiar implantação de programa nacional de aconselhamento 

genético/orientação familiar em hemofilia; 

e) Implantar infra-estrutura nos centros regionais para diagnóstico e pesquisa na 

área; e, 

f)  Treinar recursos humanos em diagnóstico e pesquisa a área. 

 Metas 

a) Caracterizar, do ponto de vista molecular, as hemofilias A e B no Brasil em mais 

de 90% dos participantes do estudo;  

b) Determinar a condição genética para hemofilia em mais de 90% das mulheres 

relacionadas aos pacientes com hemofilia, que participarem do estudo; 

c) Determinar o percentual de mutações de novo nas famílias estudadas, quando 

possível; 

d) Propiciar, através da caracterização molecular das hemofilias, criação de 

programa de aconselhamento genético/orientação familiar, quando possível; 
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e) Criar laboratórios de referência regionais descentralizados com capacidade para 

caracterização molecular das hemofilias; 

f) Qualificar recursos humanos treinados para o desenvolvimento dos itens acima 

descritos. 

 

Contribuição do projeto para a área de conhecimento e relação com outros 

projetos semelhantes realizados no país e no exterior 

 

A possibilidade de se determinar as bases moleculares das hemofilias A e B em 

cerca de 8.000 pacientes com hemofilia em um único projeto de pesquisa é única no 

mundo. É evidente e esperado que nem todos os 8.000 pacientes com hemofilia 

participarão do estudo, uma vez que sua a participação será voluntária. Entretanto, não 

temos conhecimento de que número superior a algumas centenas de indivíduos tenha 

sido estudado em um único projeto de pesquisa. Além disso, o mérito científico da 

proposta torna-se ainda mais significativo diante do crescente reconhecimento, por parte 

da comunidade científica internacional, da relevância do diagnóstico molecular da 

hemofilia tanto para a compreensão dos mecanismos da doença destacando-se a questão 

do desenvolvimento de inibidores e possivelmente a resposta à terapia de indução de 

imunotolerância, quanto para seu próprio tratamento, na medida em que tratamentos 

direcionados a alterações moleculares específicas têm o potencial de se tornar realidade 

ainda nesta década.  

Em um estudo dessa dimensão, aspectos ainda controversos da relação entre 

alterações moleculares x fisiopatologia da hemofilia, de interesse capital para a 

comunidade científica, podem ser comprovados ou refutados com poder estatístico que 

confere ao estudo mérito científico adicional e sem precedentes na literatura.  

A população de pacientes com hemofilia vem crescendo no Brasil. Entre 2002 e 

2007 houve um aumento na prevalência da hemofilia A e B de 21.4% e 31.4%, 

respectivamente (Ministério da Saúde, 2007, dados não publicados). Embora o estudo 

não tenha como objetivo reduzir a incidência das hemofilias no Brasil, o conhecimento 

da condição genética de mulheres potencialmente portadoras de hemofilia é 

fundamental para um correto aconselhamento genético/orientação familiar. Muitas 

mulheres portadoras de hemofilia, cientes de sua condição genética, podem reavaliar a 

sua opção de planejamento familiar diante de um diagnóstico preciso dessa condição. 

No Brasil, mulheres portadoras de hemofilia continuam sem o diagnóstico de sua 
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condição genética, o que as impede de decidir sobre seu próprio futuro e o futuro de 

suas famílias. Esse projeto poderá reduzir o abismo da ignorância relacionada ao 

desconhecimento da condição de portadora dessas mulheres.  

Reunião realizada  

Em 1º de junho de 2006 foi realizada, na Faculdade de Medicina da UFMG, 

reunião com representantes do Decit, Márcia Luz da Motta e Marge Tenório, da 

Coordenação do Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Eliane Cardoso 

Vieira, com a coordenadora geral do estudo: Suely Meireles Resende, com a finalidade 

de discutir sobre o estado da arte da rede e seus principais gargalos. 

Foi confirmado pela Coordenação do Sangue e Hemoderivados que o estudo é 

de máximo interesse para área técnica do MS uma vez que não existe nenhum programa 

junto às famílias dos hemofílicos, o que possibilitará maior controle e possível 

prevenção por parte dos portadores a partir do aconselhamento genético.  

Situação Atual  

O estudo piloto para testagem da viabilidade de uso do material de consumo para 

o seqüenciamento foi concluído com êxito e suas etapas estão descritas na Figura 2. Um 

banco de dados está sendo criado por uma equipe de Bioinformática do Laboratório 

Nacional da Computação Científica (LNCC, Petrópolis, Rio de Janeiro), sob a 

coordenação da Dra. Ana Tereza Vasconcelos, coordenadora do Projeto Genoma 

Nacional, para abrigar todos os dados referentes ao projeto. A página que servirá de 

acesso ao banco de dados já se encontra acessível pela web, nos endereços 

www.hemofilia.lncc.br (versão em português) e www.hemophilia.lncc.br (versão em 

inglês). Esse banco poderá ser usado como plataforma para o estudo de outras doenças 

genéticas no futuro. 

O projeto encontra-se em fase de análise por pareceristas ad hoc, especialistas 

no tema. Todos os Hemocentros já receberam parecer favorável dos Comitês de Ética 

em Pesquisa (CEPs) de suas instituições. A FINEP inep será a agencia responsável pela 

execução técnico-financeira do estudo. 
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Figura 2 - Esquema estratégico das etapas do Estudo Multicêntrico para 
Caracterização Molecular das Hemofilias A e B e Identificação de Portadoras de 
Hemofilia no Brasil. Decit, 2007. 

 
Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

2.1.4 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 

2006 

 Antecedentes 

A Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN-89), realizada em 1989 pelo 

Ministério da Saúde (MS) em parceria com o IBGE tem sido uma das fontes de dados 

usada como “linha-base” para o acompanhamento de alguns dos indicadores de saúde e 

nutrição das crianças brasileiras.  

Com o objetivo de promover uma série histórica de dados sobre saúde e 

nutrição, em 2006 o Decit, por meio de edital de seleção pública, contratou o Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) para realização da Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS. A pesquisa coordenada pelo 

CEBRAP é desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), 

Centro de hemofilia

Centro coordenador

Laboratório de Seqüênciamento

Banco de Dados

Participante 

Resultado Resultado

Centro de hemofilia 
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Universidade Federal de Ribeirão Preto; Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em São Paulo, tendo o 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) como executor do trabalho 

de campo. Participa do grupo também uma representação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). O orçamento aprovado foi de R$ 7.772.744,57, com 

adicional de recursos no valor de R$ 384.590,00.  

 
Objetivos 
 
Geral 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 

tem como objetivo principal coletar informações que possibilitem elaborar indicadores 

demográficos, de saúde e de nutrição para mulheres em idade fértil e crianças menores 

de cinco anos de idade, para subsidiar a avaliação dos avanços alcançados nessas áreas, 

na última década, e auxiliar a formulação de políticas e estratégias de ação. A PNDS é 

comparável a duas pesquisas nacionais anteriores (Pesquisa Nacional de Saúde e 

Nutrição - PNSN-89 e PNDS-96).  

Específicos  

a) Identificar as características demográficas e os perfis econômicos e culturais da 

população em estudo, levando em conta a mobilidade espacial da população. Estes serão 

os primeiros marcadores na busca de eventuais diferenciais nas análises de cada um dos 

tópicos subseqüentes, além de seus determinantes específicos.  

b) Identificar perfis reprodutivos: níveis, padrões e tendências da fecundidade e da 

contracepção.  

c) Identificar padrões e tendências de conjugalidade, de parentalidade e de orientações e 

práticas sexuais.  

d) Avaliar o acesso a contraceptivos e à assistência durante a gestação, o parto e o 

puerpério. Tendências e determinantes.  

e) Identificar perfis de morbi-mortalidade na infância: níveis de mortalidade infantil e 

na infância, prevalência de diarréias e doenças respiratórias.  

f) Avaliar padrões e tendências de amamentação: freqüência, duração do aleitamento 

exclusivo e misto.  

g) Avaliar a cobertura vacinal e o acesso de crianças menores de 5 anos a serviços de 

saúde.  
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h) Avaliar perfis de nutrição e deficiência de vitamina A e ferro em mulheres em idade 

fértil e em crianças menores de 5 anos.  

i) Identificar a prevalência de deficiência de Vitamina A, anemia e hemoglobinopatias 

em mulheres em idade fértil e crianças menores de 5 anos  

j) Avaliar os padrões de segurança/insegurança alimentar e adequação do teor de iodo 

no sal no âmbito do domicílio.  

k) Avaliar o acesso a medicamentos de mulheres na idade fértil e crianças menores de 5 

anos 

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados 
 

Em 2007, o Decit realizou duas reuniões com a Comissão de Acompanhamento 

da PNDS onde foram apresentados e discutidos o 2º e o 3º relatórios do 

desenvolvimento da pesquisa. A reunião teve início com o relato da Coordenadora de 

Fomento, Marcia Motta, sobre os assuntos constantes do 2º relatório da pesquisa, 

apresentado em novembro de 2006, que foi basicamente do treinamento das equipes de 

campo, o estudo – piloto e a divulgação da pesquisa junto aos Secretários de Saúde dos 

Estados e Municípios. O 3º relatório apresentado pelo CEBRAP, em maio de 2007, diz 

respeito ao monitoramento e avaliação do trabalho de campo: processamento de dados, 

principais etapas do processo de coleta, registro das informações realizadas na PNDS, 

modulo de antropometria e de micronutrientes. O 4º e último relatório da pesquisa foi 

enviado ao Decit em novembro e, na seqüência, encaminhado à Comissão para análise. 

A segunda reunião com a Comissão aconteceu em outubro, por ocasião do 

Seminário Pesquisa para Saúde, realizado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e 

Insumos Estratégicos. Um representante do CEBRAP e um representante da USP 

apresentaram o desenvolvimento da pesquisa.  

Com o objetivo de acompanhar e avaliar as análises laboratoriais das amostras 

de sangue para dosagens de Vitamina A (retinol), hemoglobina e determinação de 

hemoglobinopatias, realizadas pelo Laboratório de Nutrição da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, o Departamento de Ciência e Tecnologia convidou três consultores 

para realizar visita ao Laboratório.  

A reunião em Ribeirão Preto foi bastante produtiva, dela decorreu a proposição 

de que houvesse uma avaliação das análises de sangue por um consultor internacional, 

uma vez que o método (gota seca) estava sendo realizado pela primeira vez no Brasil, e 
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pelo fato dos pesquisadores não terem, até aquele momento, publicado uma validação 

do método executado por eles. Foram selecionadas 30 amostras de diferentes regiões do 

Brasil e enviadas para um consultor no exterior para avaliação.  

O consultor chegou aos mesmos teores em todas as amostras que a equipe de 

Ribeirão Preto analisou, considerando-as, portanto, como amostras adequadas do ponto 

de vista da coleta. Ele indicou que havia amostras com um halo plasmático ao redor do 

círculo com hemácias e que isto prejudicava a análise. Coincidentemente, em todas as 

vezes que esse halo existia a dosagem de vitamina A era inferior ao intervalo de 

normalidade. Isto posto foi sugerido ao Laboratório de Ribeirão Preto que desprezasse 

todas as amostras com esse halo. 

 Em 15 de junho de 2007 foi realizada, no Hemocentro da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, reunião com consultores / hematologistas para definir os 

laudos dos exames de sangue realizados nos participantes da pesquisa com anemia 

falciforme. Participaram da reunião os coordenadores da pesquisa da Universidade 

Federal de Ribeirão Preto, a consultora da USP de São Paulo, o consultor da Fundação 

Hemocentro de Ribeirão Preto e um consultor do Decit. 

A finalização da pesquisa está prevista para o final de fevereiro de 2008, quando 

os resultados serão divulgados pelo Decit. 

2.1.5 Rede de Pesquisa em Métodos Moleculares para o Diagnóstico de Doenças 

Crônicas, Degenerativas, Infecciosas e Parasitárias 

Antecedentes 

A proposta da implantação de uma Rede de Pesquisa em Métodos Moleculares 

Para o Diagnóstico de Doenças Crônicas, Degenerativas, Infecciosas e Parasitarias foi 

submetida em resposta ao Edital FAPERJ/MS/CNPq Nº 04/2004 – Seleção pública de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento prioritários para o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

O edital N° 04/2004 teve por objetivo apoiar atividades de pesquisa, mediante o 

aporte de recursos financeiros a projetos que visavam promover o desenvolvimento 

científico, tecnológico e de inovação na área de saúde, no estado do Rio de Janeiro.  
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Contemplou diversos temas envolvendo projetos de pesquisa, estudos e 

desenvolvimento, em especial, o tema 5 do edital de implantação de uma rede de 

pesquisa em métodos moleculares para o diagnóstico de doenças crônicas, 

degenerativas, infecciosas e parasitárias. 

Na versão do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde 

(PPSUS) no biênio 2006/2007 ficou decidido que seria apoiada a manutenção da rede e 

sua extensão às doenças neuro-degenerativas. Foi lançado, então, em 18 de setembro de 

2006 o Edital MS/CNPq/FAPERJ Nº 07/2006 – Seleção pública de projetos de pesquisa 

e desenvolvimento prioritários para o Sistema Único de Saúde. 

O edital Nº 07/2006 convocou, então, grupos de pesquisas associados aos 

hospitais para se incorporarem a rede cooperativa de pesquisa em métodos moleculares 

para o diagnóstico de doenças cardiovasculares, infecciosas e parasitárias, bem como 

implantação de um novo componente de doenças neuro-degenerativas. 

Nessas duas versões do Programa foram investidos R$ 2.300.000,00, sendo R$ 

1.000.000,00 no edital Nº4/2004 e R$ 1.300.000,00 no edital Nº7/2006.  

Objetivo e instituições envolvidas 

O objetivo dessa iniciativa foi instituir uma rede onde grupos com diferentes 

experiências pudessem trabalhar projetos cooperativos buscando ter excelência no 

diagnóstico de doenças neuro-degenerativas, cardiovasculares, infecciosas e 

parasitárias. 

A coordenação da rede ficou a cargo do Dr José Mauro Peralta, do Instituto de 

Microbiologia da UFRJ, e a vice-coordenação da Dra Leila Lopes de Bezerra.  

Além da instituição coordenadora, participam da rede: o Instituto de Biofísica 

Carlos Chagas Filho (UFRJ), Instituto Oswaldo Cruz, Instituto de Bioquímica Clínica 

(UFRJ), Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes (UERJ), Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF/FRJ), Hospital universitário Antonio Pedro (UFF), 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (UERJ), Policlínica Piquet Carneiro (UERJ), 

Instituto Evandro Chagas (Fiocruz), Departamento de Clínica Médica/Cardiologia 

(Faculdade de Medicina – UFRJ) e Faculdade de Ciências Médicas (UERJ). 
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Situação atual 

Resultados Parciais e Avanços Alcançados 

O projeto da rede está baseado em três pontos principais: padronização e 

transferência de novas tecnologias para os hospitais da rede pública, desenvolvimento e 

validação de novos ensaios, e realização de prestação de serviços. 

Os resultados obtidos até o momento estão descritos de acordo com as três 

grandes áreas de atuação do projeto, ou seja, (I) diagnóstico laboratorial de doenças 

infecciosas e (II) estudos de marcadores de doenças cardiovasculares e (III) neuro-

degenerativas.  

I) Diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas: 

Com relação ao item de diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas podemos 

destacar o diagnóstico das doenças infecções bacterianas, parasitárias, virais e fúngicas. 

No caso das doenças infecções bacterianas - meningites bacterianas, 

nosocomiais e tuberculose - os principais resultados até o momento dizem respeito ao 

desenvolvimento de um ensaio para a detecção simultânea de Neisseria meningitidis, 

Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae; desenvolvimento de um ensaio 

para a detecção de S. aureus, S. epidermidis e S. hemoliticus, além dos genes de 

resistência a oxacilina e mupiricina; e desenvolvimento de um kit diagnóstico para 

tuberculose.  

Para o diagnóstico das infecções parasitárias, destacam-se os resultados no 

diagnóstico da criptosporidiose, amebíase e leishmaniose. Com relação ao diagnóstico 

da Criptosporidiose, algumas etapas já foram realizadas, entre elas: genotipagem de 

isolados clínicos de Cryptosporidium spp. de 3 grupos distintos e caracterização 

molecular de isolados de Cryptosporidium spp. Para amebíase já foi realizada a 

transferência da técnica de diferenciação do complexo entamoeba histolytica/entamoeba 

dispar para o Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF. No caso do diagnóstico da 

leishmaniose foram desenvolvidos metodologias e kits experimentais para o diagnóstico 

e a tipagem de leishmania.  
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Já para as infecções virais - encefalites virais, infecções pelo HTLV, viroses 

entéricas e hepatite - estão em desenvolvimento ações como, sistemática para coleta, 

transporte e armazenamento de amostras, padronização de técnicas para o diagnóstico e 

padronização de metodologia para determinação da carga viral.  

E por fim, para as infecções fúngicas, os resultados obtidos estão voltados para o 

diagnóstico das infecções fúngicas sistêmicas, candidíase, preparo e validação de um 

teste de aglutinação em látex para a detecção de antígenos de C. neoformans e 

diagnóstico da esporotricose e da aspergilose. 

II) Estudos de marcadores de doenças cardiovasculares: 

Os resultados parciais no campo das doenças cardiovasculars estão relacionadas 

ao estudo da correlação entre polimorfismos gênicos com o grau e a precocidade de 

lesões ateroscleróticas encontradas em indivíduos autopsiados de até 30 anos de idade; 

aos polimorfismos genéticos envolvidos no prognóstico e na resposta terapêutica em 

pacientes com insuficiência cardíaca, a influência das trombofilias em pacientes com 

distúrbios trombóticos em uso de anticoagulante oral e ao diagnóstico molecular das 

doenças tromboembólicas. 

III) Estudo de marcadores de doenças neurodegenerativas: 

 Nesse grupo da rede os principais resultados obtidos estão relacionados à 

investigação de polimorfismos gênicos acentuadores da deposição cerebral de beta 

amilóide e redutores da biodisponibilidade do folato na Doença de Alzheimer; ao papel 

do gene LRRK2 na etiologia da Doença de Parkinson (DP) e a detecção imuno-

bioquímica de marcadores moleculares de doenças neuropsiquiátricas degenerativas. 

 

2.2 EDITAIS NACIONAIS LANÇADOS EM 2007 

 
2.2.1 Edital MCT-CNPq / MS-SCTIE-Decit / CT-Saúde – nº 022/2007 -  Saúde 
da Mulher 

Objetivo 
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Apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mediante o apoio 

financeiro a projetos que visem suprir lacunas do conhecimento no tema Saúde da 

Mulher. 

Atividades Desenvolvidas 

 

- Elaboração do Edital 

A construção do edital de Saúde da Mulher ocorreu em dois momentos distintos, 

reunindo especialistas da academia e da gestão pública de saúde que formaram dois 

grupos segundo suas especialidades: grupo I - aborto e grupo II - gravidez na 

adolescência. 

A dinâmica das oficinas incluiu a apresentação e discussão de Indicadores de 

C&T e prioridades de pesquisa em saúde da mulher; revisão e seleção dos temas da 

Subagenda Saúde da Mulher; Defesa dos temas selecionados pelos dois grupos para 

hierarquização segundo os critérios descritos a seguir: 

a) Relevância epidemiológica – refere-se à magnitude, a transcendência do problema 

ou a carga de doença e os fatores de risco relacionados. 

 

b) Relevância para os serviços/políticas - refere-se à importância da pesquisa para 

fornecer respostas aos programas e ações executadas, às possíveis alterações de 

aumento ou redução nos custos de procedimentos ou intervenções, às mudanças no 

aumento de acesso aos serviços, etc. 

c) Estado atual do conhecimento - suficiente disponibilidade de evidência científica, 

analisando-se com base na experiência dos participantes os estudos de qualidade na área 

e as necessidades de realização de novos estudos. 

d) Demanda social/judicial – refere-se à exigência de ações do Estado analisando-se as 

pressões sociais e as ações judiciais relacionadas às intervenções ou tecnologias ou 

doenças e agravos.  

e) Viabilidade operacional – refere-se à análise dos recursos financeiros, humanos e de 

infra-estrutura disponíveis para operacionalização da pesquisa. 

 

- Linhas Temáticas  

A. Gravidez na adolescência; 

A.1. Determinantes biopsico-sociais e repercussões da gravidez na adolescência. 
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• Fatores associados à ocorrência e recorrência de gravidez na adolescência; 

• Violência sexual e doméstica; 

• Reprodução e projetos de vida na adolescência; 

• Situações de vulnerabilidade (adolescentes com deficiência, usuárias de drogas, 

em situação de conflito com a lei ou exploração sexual, moradoras de rua, 

prostituição ou jovens institucionalizadas); 

• Maternidade e paternidade na adolescência: papel dos parceiros, da rede social e 

familiar de apoio e repercussão na vida e saúde dos pais e crianças; 

• Aborto na adolescência; 

• Idade da menarca e gestação na adolescência; 

• Determinantes sociais e biográficos da gravidez e maternidade na adolescência 

em municípios de pequeno porte e em áreas rurais. 

A.2. Direitos sexuais e reprodutivos na adolescência: prevenção à gravidez não desejada 

• Anticoncepção:  
o Acesso e qualidade da atenção;  

o Anticoncepção de emergência: acesso, padrão de uso, eficácia, efeitos 

adversos à saúde;  

o Corpo, saúde, sexualidade e trajetórias contraceptivas na adolescência;  

o Sexo seguro: prevenção da gravidez não desejada, das DSTs/Aids e do 

câncer de colo uterino; 

• Iniciação sexual e relações de gênero na gestação na adolescência 

• Rastreamento, diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis 

• Educação sexual nas escolas e nos serviços de saúde 

• Estratégias de comunicação em saúde  

A.3. Atenção ao ciclo gravídico-puerperal na adolescência 

• Intercorrências clínicas e obstétricas: prevenção, ocorrência, diagnóstico, 

tratamento de complicações na gravidez de adolescentes;  

• Fisiopatologia das síndromes metabólicas, diabetes e pré-eclâmpsia em 

adolescentes; 

• Marcadores biológicos para prevenção, diagnóstico e tratamento das 

intercorrências clínico-obstétricas; 

• Nutrição e nutrigenômica; 
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• Complicações da gravidez, parto e puerpério em jovens entre 10 e 14 anos; 

• Rastreamento, diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis 

na prevenção de complicações maternas e neonatais; 

• Depressão, suicídio e outros agravos à saúde mental; 

• Tipos de parto: indicações e repercussões maternas e fetais; 

• Morbidade materna grave (near miss mortality); 

• Acesso, qualidade e humanização da atenção ao pré-natal, parto, puerpério e 

abortamento; 

• Estudos de custo-efetividade. 

B. Aborto  

B.1. Aborto e morbidade. 

• Morbidade relacionada ao aborto provocado 

• Abordagens terapêuticas das complicações do aborto provocado 

• Repercussões psíquicas do aborto provocado 

• Relação entre violência doméstica e aborto 

• Magnitude do aborto induzido 

B.2. Avaliação de políticas e práticas de atenção e cuidado. 

• Acesso e qualidade da atenção ao aborto inseguro 

• Avaliação do uso de tecnologias na prática do aborto 

• Avaliação dos serviços de aborto legal 

• Violência institucional e aborto 

B.3. Determinações sociais e culturais do aborto. 

• Trajetórias contraceptivas, aborto e esterilização.  

• Participação masculina e arranjos familiares na decisão pelo aborto 

• Percepção das usuárias e dos profissionais de saúde sobre a atenção ao aborto. 

• Percepção do tema do aborto entre profissionais e gestores 

B.4. Desenvolvimento e validação de técnicas e metodologias para estimar e analisar a 

questão do aborto inseguro. 
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Participantes dos Grupos I e II: 

Grupo I - Aborto 

A oficina de prioridades de pesquisas ocorreu no Rio de janeiro nos dias 23 e 

24/08/200: 

Ana Maria Costa - DGEP/MS 

Antônia Angulo-Tuesta - SCTIE/MS 

Débora Diniz Rodrigues - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (Anis)  

Elaine Reis Brandão - UFRJ  

Estela Maria G. P. Cunha - Unicamp  

Estela Maria L. de Aquino - UFBA  

Greice Maria S. Menezes - UFBA 

José Guilherme Cecatti - Unicamp 

Lena Vânia Carneiro - DAP/MS  

Margarete Martins Oliveira - Decit/SCTIE/MS  

Maria Luiza Heilborn - UERJ 

Regina Maria Barbosa - Unicamp 

Simone Monteiro - Fiocruz  

Suzanne Jacob Serruya - Decit/SCTIE/MS 

Suzana Marta Cavenagui - ENCE/IBGE  

Wilza Vieira Villela - Unifesp 

 

Grupo II - Gravidez na Adolescência 

 Na oficina de prioridades de pesquisas ocorrida em Brasília em 27 e 28/08/2007, 

participaram: 

Alexandre Oliveira - CNPq 

Antônia Angulo-Tuesta - SCTIE/MS 

Cristina Parada - UNESP 

Edison Capp - UFRGS 

Elizabeth Vieira - USP/ Ribeirão Preto 

Greice Menezes - UFBA 

Iane Almeida - CNPq 

Janine Schirmer - Unifesp 

Marge Tenório - Decit/SCTIE/MS 
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Marilza Rudge - UNESP 

Tamara Goldberg - UNESP 

Seleção dos Projetos 

Nos dias 26 a 27 de novembro de 2007, reuniram-se em Brasília, para avaliação 

quanto ao mérito das propostas submetidas ao edital em epígrafe, os seguintes 

especialistas:  

Alexandre Martins Valença - UFRJ  

Bernardo Lessa Horta - UFPEL  

Eddie Fernando Candido Murta - Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM) 

Edison Capp - UFRGS  

Lavínia Schuler Faccini - UFRGS  

Luis Guilherme Bahamondes - Unicamp 

Marcos Felipe Silva de Sá - USP/ Ribeirão Preto  

Maria Antonieta Rubio Tyrrel - UFRJ  

Poli Mara Spritzer - UFRGS  

Virginia Torres Schall - Fiocruz  

 

Os membros do Comitê Temático (CT) elegeram o Dr. Edison Capp como 

coordenador desse evento. 

O CT utilizou, para avaliação das propostas, os seguintes critérios: 

A - Adequação da proposta aos termos do edital 

B - Adequação do orçamento apresentado 

C - A experiência do pesquisador na área do Edital 

D - A produção científica (CV Lattes), com ênfase nos últimos 5 anos 

E - Análise da proposta considerando mérito, pertinência, viabilidade da execução, 

relevância para o avanço do conhecimento científico; relevância considerando os 

resultados esperados; adequação do desenho metodológico; caráter interdisciplinar 

e/ou interinstitucional. 

Estes critérios foram pontuados e o valor final lançado em planilha específica para 

ranqueamento das notas dos projetos avaliados. 

Resultados 
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Foram apresentadas 223 propostas a saber: 

Linha 1: Projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nos temas “gravidez na 

adolescência” e “aborto” – 198 propostas 

Linha 2: Pré-projetos nos temas “gravidez na adolescência” e “aborto” – 25 propostas. 

 Do total de 198 propostas da linha 1 do Edital, 64 não se enquadraram no item 

1.5.3. do edital, referente aos recursos financeiros solicitados em desacordo com o valor 

máximo ou mínimo estipulado. 

O CT procurou atender ao item 1.5.7 do edital, que diz “Preferencialmente 30% 

(trinta por cento) do valor global será destinado a projetos desenvolvidos por 

pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior ou de pesquisa, sediadas nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, caso haja demanda qualificada”. 

 

 

Foram recomendadas 40 propostas, que resultou num montante de R$ 5.770.970,50 

(cinco milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e setenta reais e cinqüenta 

centavos), provenientes do Departamento de Ciência e Tecnologia/ SCTIE/ MS e do 

Fundo Setorial de Saúde CT/ Saúde - MCT.  

 
2.2.2 Edital MCT/FINEP/MS/SCTIE/DECIT – CT-Saúde e FNS – Fatores da 

Coagulação Sanguínea – 01/2007 

Antecedentes 

Dado que o país não produz os fatores de coagulação sanguínea nem pelo 

método tradicional e nem por engenharia genética, o gasto anual com a importação dos 

mesmos é considerável, de aproximadamente US$ 80 milhões. 

Tendo em vista a existência de competência de grupos de pesquisa no país e o 

fato de fatores de coagulação ser insumos estratégicos, de interesse científico, 

tecnológico, econômico e social, priorizou-se o apoio à constituição de uma rede para 

desenvolvimento da tecnologia de obtenção destes fatores por DNA recombinante. 

Foi criada uma rede de pesquisa de desenvolvimento de fatores da coagulação 

sangüínea, tendo como objetivo o desenvolvimento da tecnologia de produção de Fator 

VIII e IX da coagulação sanguínea por engenharia genética, visando à obtenção dessas 

proteínas essenciais para o tratamento dos hemofílicos. 

Essa rede foi composta por quatro grupos de pesquisa que desenvolveram 

projetos complementares, a saber: 
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A - Hemocentro de Ribeirão Preto/FMRP/USP – grupo coordenador da rede; 

B - Instituto de Química – USP 

C - Centro de Biotecnologia – UFRGS 

D - Laboratório de Biologia Molecular – UnB  

O projeto que iniciou nos anos de 2000 e 2001 recebeu cerca de R$ 

9.000.000,00, e envolveu, além dos recursos iniciais do PPA de Biotecnologia e Saúde, 

recursos do CT-Saúde e do Decit em 2004, e também uma contrapartida das instituições 

envolvidas de aproximadamente R$ 4.750.000,00. 

Objetivo 

Obtenção de fatores VIII e IX da coagulação sanguínea por DNA recombinante 

em escala suficiente para atender as necessidades do país e adequada em qualidade e 

custo. 

Reunião de acompanhamento 

Em 16 de maio de 2007, o Decit realizou reunião com as instituições envolvidas 

no projeto com a finalidade de verificar a situação atual, os resultados alcançados e 

avaliar a possibilidade de continuidade no financiamento do projeto. 

Participaram da reunião como representantes do Ministério da Saúde: Márcia 

Luz da Motta – coordenadora da área de Fomento à Pesquisa em Saúde (Decit), Itajaí de 

Oliveira Albuquerque - Assessor Técnico da Coordenação-Geral de Avaliação de 

Tecnologia em Saúde (Decit) e Mônica Alves de Azevedo - Assessora Técnica da 

Coordenação-Geral de Fomento à Pesquisa em Saúde (Decit); representantes da UnB: 

Marcelo de Macedo Brígido e Andréa Queiroz Maranhão; representantes da USP: 

Marcos Demasi, Newton Valério Verbisck e o representante da USP/ Ribeirão Preto 

Dimas Tadeu Covas. 

Embora os resultados alcançados demonstrassem que o projeto foi bem 

conduzido, verificou-se que não havia interação entre as instituições no 

desenvolvimento do projeto. 

Resultados  

• Clonagem do Fator VIII recombinante contendo um domínio B reduzido e a 

caracterização do fator recombinante produzido em cultura; 

• Demonstração de atividade biológica do fator recombinante produzido em 

células do tipo CHO e 

• Desenvolvimento de vetores alternativos para melhorar a produção heteróloga e 

estabilizar o transgene. 
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Justificativa para continuidade do projeto 

 Apesar dos avanços no desenvolvimento das pesquisas o objetivo final não foi 

alcançado e ainda será necessário investimento com vistas à obtenção de um clone 

capaz de produzir as proteínas (fator VIII e IX) em quantidades suficientes para 

justificar sua exploração numa segunda etapa de desenvolvimento tecnológico. 

 O projeto gerou células para produção de fator VIII recombinante, e potenciais 

vetores para serem utilizados em expressão de recombinantes, inclusive do fator VIII. 

 Estes reagentes têm potencial para serem utilizados em projetos de 

desenvolvimento industrial, sendo uma conquista significativa, isto é, fatores de 

coagulação sangüinea (VIII e IX) recombinantes podem ser feitos no Brasil. 

 Considerando o investimento já feito na rede e que os resultados alcançados, são 

promissores em termos do domínio da tecnologia com vistas à produção, no país, dos 

fatores da coagulação sanguínea por DNA recombinante concluiu-se que o ciclo de 

desenvolvimento no âmbito acadêmico foi cumprido e que deveria seguir o 

desenvolvimento industrial com o envolvimento de setores além da Universidade. 

 Desse modo deliberou-se por um aporte de recursos para uma chamada pública 

objetivando a interação de Institutos de Ciência e Tecnologia e empresas visando o 

desenvolvimento de projetos para a obtenção desses produtos. 

 

Objetivo da Chamada Pública 

- Selecionar uma proposta para apoio financeiro a projeto cooperativo de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, com vistas à obtenção de fatores VIII e IX da coagulação 

sanguínea por DNA recombinante em escala piloto.  

A Chamada pública para seleção das propostas foi lançada em 06/08/2007.  

Objetivos Específicos 

- Promover a cooperação de instituição pública ou privada sem fins lucrativos e 

instituição produtiva do setor público ou privado com vistas à transposição da escala de 

bancada à escala piloto de produção dos fatores VIII e IX da coagulação sanguínea e  

- Produzir os fatores VIII e IX com eficiência, eficácia e de acordo com as Boas Práticas 

de Fabricação – BPF e as Boas Práticas de Laboratório – BPL, em quantidade suficiente 

para realização dos ensaios necessários à obtenção do registro. 

Atividades Desenvolvidas 

- Processo de Seleção 
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O processo de seleção das propostas para o apoio financeiro foi realizado em 04 etapas: 

Pré-qualificação, Avaliação de Mérito, Análise Técnico-jurídica e Deliberação. 

- Avaliação de Mérito 

O comitê utilizou os seguintes critérios para avaliação de mérito das propostas: 

• Grau de compatibilidade da proposta com os objetivos estabelecidos pela 

Chamada Pública; 

• Qualificação da equipe executora e sua adequação às necessidades da proposta; 

• Adequação da infra-estrutura física; 

• Clareza, coerência e adequação da metodologia, cronograma físico e indicadores 

de progresso; 

• Adequação do orçamento e cronograma de desembolso e 

•  Domínio tecnológico em escala de bancada 

- Reunião de Julgamento 

Nos dias 29 e 30/10/07 foi realizado o julgamento das propostas no Rio de Janeiro e 

contou com a presença dos seguintes participantes: 

Consultores especialistas: 

- Beatriz Mac Dowell Soares – Anvisa 

- Luciano Vilela – BIOMM S.A. 

- Sergio Schenkman – Unifesp 

- Silvia Rabenhorst – UFC 

Representante do MCT: 

- Guilherme Eduardo Quintas 

Representante do MS/SCTIE/DECIT: 

- Mônica Alves de Azevedo 

Representantes da FINEP: 

- Maura Pacheco 

- Maurício França 

- Sandra de Almeida Carvalho 

 

Resultado do julgamento 

 A comissão julgadora debateu os pontos fortes e fracos de cada proposta e após 

avaliar cada um dos quesitos do item 9.2.2 do Edital (avaliação de mérito) recomendou 
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a aprovação da proposta apresentada pela Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, com 

as seguintes recomendações: 

1) A FINEP constitua um grupo consultivo para acompanhamento das diversas 

etapas do projeto vinculado à liberação dos recursos. 

2) Para a liberação da segunda parcela, o proponente estabeleça parceria com 

empresas ou instituições com experiência em biotecnologia para os processos de 

transferência da tecnologia. 

3) Ainda para a liberação da segunda parcela, o proponente apresente estratégias 

para a obtenção do registro dos produtos finais a partir de clones originários de 

células humanas e vetores retrovirais. 

4) Ainda para a liberação da segunda parcela, o proponente apresente estratégias 

para a obtenção do registro dos produtos finais a partir de clones originários de 

células humanas e vetores retrovirais. 

 

2.2.3 EDITAL MS/FUNASA – MS/SCTIE/Decit – OPAS – Seleção pública de 

propostas avaliativas do Subsistema de Saúde Indígena 

 

Objetivo 

 

         O edital, lançado em 06/08/2007, tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa 

mediante o aporte de recursos financeiros a projetos que visem avaliar o Subsistema de 

Saúde Indígena, com ênfase nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – Dsei, assim 

como, na articulação com a rede de referência do Sistema Único de Saúde – SUS, com o 

intuito de prevenir, minimizar ou sanar agravos à saúde, contribuindo para a melhoria 

das condições de saúde e vida das populações indígenas. Elaboração do Edital 

Linhas Temáticas 

  O edital em questão contempla as seguintes áreas temáticas, envolvendo 

projetos de pesquisa avaliativas do Subsistema de Saúde Indígena:  

• Materno – infantil 

• Satisfação do usuário e conselheiro de saúde 

• Endemias 
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• Estudo de caso em realidade local e repercussão da implantação do subsistema 

nas estratégias de autocuidado e medicinas tradicionais indígenas. 

• Gestão, planejamento e impacto do Subsistema de Saúde Indígena 

• Modelo da atenção à saúde dos povos indígenas 

 

       O edital prevê a submissão e julgamento das propostas em duas etapas, com 

vistas a incentivar a cooperação entre instituições e/ou a formação de redes de pesquisa. 

As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global estimado de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), aplicados em capital e custeio, 

oriundos da Fundação Nacional de Saúde - Funasa/MS e repassados à Organização Pan-

Americana da Saúde – OPAS. 

 

 Seleção de Projetos e Resultado da 1ª Etapa de Julgamento 

 

      A primeira etapa de julgamento ocorreu nos dias 16 e 17 de outubro de 2007 e 

o Comitê Temático avaliou 32 propostas consideradas enquadradas (foram 

desenquadradas 3 propostas, por não apresentarem descrição do projeto) , sendo 

recomendadas com parecer favorável (FV) 27 delas. Cinco propostas receberam parecer 

desfavorável (DF). As recomendações feitas pelo Comitê Temático, aos projetos pré-

selecionados, foram enviadas aos coordenadores dos projetos, a fim de propiciar as 

adequações necessárias e a submissão à segunda etapa.  

 

     A segunda etapa de julgamento acontecerá nos dias 29 e 30 de janeiro de 2008, 

e serão submetidas à avaliação por parte do Comitê Temático 23 propostas (houve a 

fusão de dois projetos, conforme recomendação do Comitê Temático e 3 projetos pré-

selecionados não se reapresentaram para a segunda etapa). A divulgação do resultado 

final está prevista para fevereiro/2008. 
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2.3 PROJETOS CONTRATADOS DIRETAMENTE  
 

2.3.1 Construção do Inquérito Nacional de Saúde no Brasil 
 

Justificativa 

 

A sociedade brasileira vem passando por grandes transformações demográficas, 

sociais e econômicas com impacto nas condições de vida e saúde da população. Essas 

transformações geram novas demandas para o sistema de saúde do país, pressionando-o 

no sentido de adaptar-se ao novo perfil de necessidades. 

 

A realização de inquéritos sobre saúde, com periodicidade definida, é um 

recurso utilizado em grande parte dos países que monitoram o desempenho dos sistemas 

de saúde como no Canadá, Reino Unido, México e Estados Unidos, para citar alguns. 

Esse monitoramento é feito através de inquéritos domiciliares que geram informações 

de base populacional necessárias para avaliar o desempenho dos sistemas de saúde do 

ponto de vista de sua acessibilidade, eficiência e continuidade do cuidado, 

desigualdades sociais na procura e na utilização dos serviços de saúde, financiamento, 

sustentabilidade, adequação, preservação dos direitos dos usuários, morbidade e fatores 

de risco referidos pela população, entre outras dimensões. 

 

Organização do Estudo 

 

Para a construção da proposta de um Inquérito Nacional de Saúde (INS) 

periódico é importante considerar aspectos relacionados às necessidades identificadas 

pelos gestores, pesquisadores e outros segmentos organizados da sociedade civil, de tal 

forma que o INS gere as informações necessárias para as três vertentes de atuação da 

política da saúde: prevenção, promoção e atenção. 
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Figura 3 - Temas para o Inquérito Nacional de Saúde e articulação dos órgãos e 
Secretarias do MS. Decit, 2007. 
 

 

POMOÇÃO DA SAÚDE                                                         ATENÇÃO À SAÚDE 

 

 

 

 

VIGILÂNCIA À SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere aos aspectos relacionados à construção metodológica da 

proposta do INS e sua execução, cabe lembrar que ao longo do ano de 2006 foram 

criadas duas instâncias que serão envolvidas no processo: 

a) Criação da Comissão Interministerial, por meio da Portaria Ministerial nº. 3.175, 

composta por várias secretarias do ministério da Saúde (MS) e coordenada pela 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Essa comissão visa 

articular a demanda o MS junto ao IBGE e o planejamento dos conteúdos da 

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) e da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), além da discussão quanto ao encaminhamento do 

INS. 

 

b) A criação do Comitê Temático Interdisciplinar no âmbito da Rede Interagencial 

de Informações para a Saúde (RIPSA), que reúne profissionais de instituições de 

ensino e pesquisa e gestores, com o objetivo de sistematizar a discussão sobre 

condução de inquéritos populacionais no país, proporem possíveis metodologias, 

tendo em vista a experiência nacional e internacional e o potencial de recursos 

humanos existentes no país. 
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Situação Atual 

Em reunião ocorrida em 26 de novembro de 2007, com representantes da 

SCTIE, SVS e SAS/MS ficou acordado o estabelecimento de um Comitê de 

Especialistas, formado pela Dra Rita Barata, Dr. Francisco Viacava, Dra. Marilisa, Dra. 

Gulnar, Dra. Elza Berquó, Dra. Célia Landmen, um representante do IBGE (a ser 

indicado), além de outros especialistas em inquérito domiciliar e populacional e 

demografia em saúde (definidos pela SCTIE), para elaboração das diretrizes gerais do 

inquérito. Dois desses especialistas serão contratados pela SCTIE com objetivo de 

elaborar documento contendo: as lacunas existentes, temas já abordados em outros 

inquéritos realizados, escopo do Inquérito Nacional de Saúde e metodologia a ser 

adotada. Foi acordado ainda que os eixos orientadores do Inquérito serão: uso de 

serviços, desigualdades e promoção da saúde. 

2.3.2 Estudo da Carga Global de Doença em 2005 

Justificativa 

  A transição demográfica e epidemiológica que o país vivencia, combinada aos 

avanços tecnológicos realizados na área da saúde, têm resultado em um crescente 

aumento nos gastos desse setor. Faz-se, assim, mister para um planejamento adequado, 

o acompanhamento sistemático dos indicadores de saúde e identificação das principais 

doenças e agravos. 

 

No campo das políticas na área de saúde, o planejamento tem sido realizado com 

base nas informações sobre mortalidade. No entanto, medidas de mortalidade são 

insuficientes para avaliar o estado real de saúde de uma população uma vez que 

indicadores de saúde precisam capturar ganhos não apenas na quantidade, mas também 

da qualidade de vida. A qualidade de vida necessita de uma definição mais ampla, que 

permita o reconhecimento das doenças físicas e psicológicas, assim como das 

incapacidades que impõem sofrimento e limitações aos indivíduos, restringindo, no 

âmbito coletivo, seu desenvolvimento e desempenho social e econômico. Nesse 

contexto, medidas sintéticas de saúde devem integrar informações de mortalidade e 

morbidade. 

 

O Estudo da Carga Global de Doença, por meio de seu indicador, o DALY 

(disability-adjusted life years), tem por objetivo quantificar, simultaneamente, o 
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impacto da mortalidade e dos problemas de saúde que afetam a qualidade de vida dos 

indivíduos. A mensuração dos eventos não-fatais é feita com base em informações sobre 

doenças específicas, ao invés de estados de saúde, o que pode ser de grande valia para o 

desenvolvimento e implantação de políticas públicas na área da saúde. 

 

O primeiro Estudo de Carga Global, Brasil, 1998, realizado no período 2000-

2003 aportou enorme contribuição para repensar um conjunto de ações do Sistema 

Único de Saúde nos diferentes níveis da atenção e em relação à alocação de recursos. 

Possibilitou igualmente o mapeamento das necessidades de pesquisa que se em ações 

desenvolvidas pelo Decit, envolvendo pesquisadores de todo o país de diferentes áreas 

de investigação para definirem as prioridades de pesquisa no país.  

 

No que tange às Doenças Negligenciadas, particularmente nos países em 

desenvolvimento, existe uma parcela significativa da população com dificuldades de 

acesso aos serviços básicos de saúde e educação, residente em áreas sem sistemas 

adequados de água e esgoto e, assim, altamente exposta a um conjunto de doenças, 

principalmente, as infecciosas e parasitárias. A título de ilustração, enquanto nos países 

ricos, as doenças transmissíveis respondem por 7,7% dos óbitos e 10,9% dos DALYs, 

nos países mais pobres sua participação é muito maior, 58,6% e 63,6%, 

respectivamente. O excesso de mortes e incapacidades devido às doenças transmissíveis 

explica mais de 75% da disparidade no status de saúde entre os países pobres e ricos.  

 

Mesmo entre as transmissíveis, há um grupo de doenças que têm recebido 

menos atenção da sociedade, seja por serem mais características dos países em 

desenvolvimento, seja por apresentarem alta incidência nos segmentos mais vulneráveis 

da população. Essas doenças, classificadas como negligenciadas por acometerem os 

pobres de países em desenvolvimento, praticamente não despertam interesse na 

indústria farmacêutica, sendo que grande parte dos medicamentos utilizados no 

tratamento das doenças negligenciadas foi desenvolvido na primeira metade do século 

XX. Além disso, os medicamentos são caros, difíceis de serem administrados e causam 

efeitos colaterais desagradáveis e a chance de falha dessas intervenções vem 

aumentando devido à crescente resistência dos parasitas aos medicamentos.  
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Apesar da Carga das Doenças Negligenciadas não ser expressiva, principalmente 

em termos da mortalidade e, ainda, que haja controvérsias quanto aos pesos de 

incapacitação atribuíveis às doenças negligenciadas, a incapacidade gerada por essas 

doenças possui um impacto expressivo na economia dos países mais pobres. Nessa 

perspectiva, investir no tratamento das doenças negligenciadas é uma forma efetiva de 

combater a pobreza nos países em desenvolvimento.  

 

O Brasil ocupa um lugar de destaque no debate internacional, em particular em 

relação à África, sobre a importância do desenvolvimento de ações e do planejamento 

para o combate às doenças negligenciadas. Dessa forma, o conhecimento da carga das 

doenças negligenciadas, DALY, assim como de seus componentes de mortalidade, 

YLL, e morbidade, YLD representam um importante elemento na definição de 

investimento em pesquisa, negociação para redução dos custos dos medicamentos e 

reestruturação do sistema de saúde para garantir acesso e tratamento a essas doenças.  

 

Diante do exposto, destaca-se a importância da realização de um novo estudo de 

Carga Global de Doenças para o Brasil, com ênfase nas Doenças Negligenciadas, tendo 

em vista, o início de um Estudo Global realizado pelo Health Metrics Center, 

coordenado por Christopher Murray. Considera-se de suma importância que as 

estimativas para o Brasil sejam realizadas por pesquisadores brasileiros, que conheçam 

a realidade local e que o país possa assumir posição de destaque no debate internacional 

sobre a relevância desses agravos na redução da desigualdade.  

 

Além disso, cabe ao país, realizar e disponibilizar suas estimativas para os 

organismos internacionais, assim como ter um centro de referência para estudos dessa 

natureza que seja interlocutor junto aos centros internacionais responsáveis pelas 

estimativas da Carga Global de Doença. A Escola Nacional de Saúde Pública/Fundação 

Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde, ocupa uma posição importante 

no cenário nacional como referência institucional pela coordenação e realização do 

primeiro estudo nacional de Carga Global de Doença no Brasil e o primeiro estudo 

sobre Carga de Fatores de Risco, mais especificamente o Tabagismo para o estado do 

Rio de Janeiro.  
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Objetivo 

 

O objetivo desse estudo é calcular a Carga de Doença para o Brasil e suas 

grandes regiões para o ano de 2005. Nesse estudo, ênfase será dada às doenças 

negligenciadas cuja carga será calculada por unidade da federação. O estudo envolve 

quatro fases que estão descritas de forma detalhada no item metodologia. 

Metodologia 

Fase I - constitui-se essencialmente na análise dos dados de mortalidade, 

compreendendo as seguintes etapas: 

a) Compilação das informações de mortalidade; 

b) Correção do sub-registro dos óbitos; 

c) Identificação e realocação dos códigos-lixo (garbage-codes); 

d) Distribuição das causas mal definidas; 

e) Classificação das causas de morte segundo a metodologia da Carga de Doença; 

f) Cálculo da componente de mortalidade, YLL, segundo região, sexo e faixa 
etária; 

No estudo da Carga de Doença realizado no Brasil, fatores de correção de sub-

registro de óbitos foram calculados para cada Unidade da Federação segundo sexo e 

faixa etária (< 1 ano; ≥ 1 ano). A mesma metodologia será utilizada nesse estudo, no 

entanto, um conjunto de critérios será utilizado para identificar municípios que não 

precisem ser corrigidos. De forma semelhante, as causas externas não serão corrigidas, 

pois assume-se que sua cobertura é próxima de 100%. 

Resultados Esperados 

a) Banco de dados com o YLL segundo região, sexo e faixa, classificados segundo 

a metodologia do estudo de carga de doença. O YLL referente às doenças 

negligenciadas será tabulado segundo a unidade da federação, sexo e faixa 

etária; 

b) Relatório descrevendo em detalhes todo o processo metodológico da criação 

desse banco de dados; 
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c) Descrição dos códigos-lixo e da forma como foram redistribuídos;  

Fase II - compreende a pesquisa e a produção de estimativas sobre as características 

clínicas e epidemiológicas de todas as doenças consideradas relevantes para o País e em 

suas Grandes Regiões, segundo sexo e faixa etária. As principais etapas dessa fase 

foram: 

a) Revisão da literatura científica publicada no Brasil, consistindo de artigos 

científicos, cartas, notas, resumos apresentados em Congressos, relatórios 

parciais e finais de pesquisas realizadas, monografias de cursos de 

especialização, dissertações de mestrado e teses de doutoramento; 

b) Análise de todas as bases de dados nacionais referentes às doenças ou seqüelas 

consideradas no estudo e descrição do cálculo dos parâmetros clínico-

epidemiológicos;  

c) Construção de um banco de dados contendo informações, segundo faixa etária, 

sexo e grandes regiões do país, dos parâmetros clínico-epidemiológicos 

(incidência, prevalência, letalidade, idade média/mediana do início do 

acometimento, duração média/mediana do quadro clínico da doença, gravidade e 

probabilidade de seqüelas) das doenças e agravos consideradas no Estudo da 

Carga Global de Doença no Brasil. A revisão de literatura e todo o processo de 

estimação dos parâmetros clínico-epidemiológicos para cada um dos agravos e 

seqüelas decorrentes, serão registrados num documento denominado “Diário de 

Bordo”. Um software será elaborado para armazenamento e manipulação dessas 

informações. 

d) Identificação de doenças e agravos, para os quais os valores sugeridos para os 

parâmetros foram considerados inaceitáveis, ou a revisão da literatura 

apresentou inconsistências significativas;  

e) Em virtude da escassez de informação para algumas doenças, as estimativas 

serão feitas com base na discussão com especialistas. Todo esse processo de 

“consensuamento” das estimativas será descrito no “Diário de Bordo”.  
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A estimativa dos parâmetros clínico-epidemiológicos de cada doença ou agravo 

será feita por dois pesquisadores independentes e não em conjunto. Dessa forma, se 

poderá avaliar melhor a qualidade das estimativas. 

Resultados Esperados 

a) Avaliação das bases de dados nacionais utilizadas; 

b) Lista das fontes de literatura utilizadas para definir os parâmetros 

epidemiológicos e clínicos de cada doença e de suas seqüelas; 

c) Descrição da metodologia utilizada para estimar os parâmetros clínico-

epidemiológicos; 

d) Software de armazenamento e manipulação dos parâmetros propostos para os 

principais agravos e respectivas seqüelas identificados na revisão de literatura e 

base de dados nacionais. Esses parâmetros e aqueles obtidos após a avaliação da 

consistência interna dos mesmos, utilizando-se o software Dismod (software 

uilizado para checar a consistência interna de estimativas de incidências e 

prevalências de doenças), estarão disponíveis na base de dados.  

A carga das doenças negligenciadas será apresentada nessa fase, apesar de a 

carga da morbidade não estar pronta. Com base nas informações da mortalidade e na 

relação entre YLL/YLD, observada no estudo desenvolvido em 1998, a carga da 

morbidade e o DALY serão estimados e, dessa forma, a participação de cada doença 

negligenciada no total do DALY será calculada. Essa é uma demanda do Ministério da 

Saúde, ou seja, ter uma estimativa da Carga das doenças negligenciadas ainda em 2008, 

antes do término do estudo que seria no final de 2009. 

 

FASE III – Cálculo do DALY para todas as doenças, agravos e condições de saúde 

selecionadas no estudo. Uma nova estimativa será fornecida para as doenças 

negligenciadas tendo em vista a estimativa final da carga da morbidade.    

Resultados Esperados 

a) Base de dados com a Carga de Doença, DALY, segundo grandes regiões, sexo e 

faixa etária; 
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b) Base de dados com a Carga das doenças negligenciadas segundo UF, sexo e 

faixa etária. 

 FASE IV – Cálculo do YLL, YLD e DALY incluindo a função de ponderação de idade 

com os parâmetros iguais aos utilizados pelo Estudo da Carga Global de Doença para 

fins de comparabilidade com esse estudo. 

Resultados Esperados 

a) Base de dados com YLL, YLD e DALY calculados, levando-se em conta a 

função de ponderação de idade e taxa de desconto; 

b) Relatório final do projeto. 

 

2.3.3 Estudo sobre Avaliação dos Fluxos de Recursos Financeiros de P&D em 

Saúde no Brasil no período de 2003 a 2005  

 
Justificativa 

 
Pesquisa em saúde é essencial para a elaboração e implementação de políticas 

públicas nesse campo e para o planejamento das ações e provisão dos serviços de saúde. 

A questão do financiamento é crítica para todo esse processo. Um problema importante 

para uma plena avaliação do desequilíbrio entre o montante dos recursos financeiros 

destinados a Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde (P&D/S) e a parcela desses 

voltados à superação dos problemas de saúde reside na ausência de um monitoramento 

sistemático dos gastos globais nesse tipo de pesquisa.  

 

Não há um conjunto contínuo, confiável e acessível de informações sobre os 

gastos mundiais sobre P&D/S e, conseqüentemente, não existem estimativas apuradas 

do quantitativo de recursos alocados para a pesquisa das principais doenças ou fatores 

de risco. Também inexistem informações consolidadas sobre os resultados, produtos e 

impactos desses investimentos sobre o estado de saúde. Em conseqüência, o 

desenvolvimento de uma ampla base de informações quantitativas sobre as atividades 

de P&D/S tem sido uma preocupação comum na agenda de distintos países e 

organizações, para a qual tem sido devotado considerável esforço no desenvolvimento 

de metodologias e estudos para identificar e produzir informações e indicadores, 
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destacando-se aqueles feitos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Global 

Forum for Health Research. 

 

Desde a década de 80, vem se estruturando e fortalecendo um esforço de 

articulação entre países em torno à idéia de que a pesquisa em saúde é uma ferramenta 

importante para a tomada de decisões na definição da política e para o planejamento em 

saúde, contribuindo para a melhoria do cuidado e a diminuição das desigualdades em 

saúde nos países em desenvolvimento. Organizações internacionais com atuação na área 

de saúde, com destaque para a OMS e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 

vêm desempenhando um papel importante nesse movimento, desenvolvendo esforços 

para sistematizar as abordagens para o estabelecimento de prioridades, tornando o 

processo mais transparente e a tomada de decisões mais informada, e levando em 

consideração uma abordagem mais global dos problemas de saúde. 

 

Um mapeamento mais detalhado dos fluxos globais de recursos pode auxiliar na 

tomada de decisões, tanto nos países avançados como nos em desenvolvimento, de 

modo a selecionar e melhor alocar os recursos para financiamento de P&D/S. Esse 

mapeamento pode também ajudar na realocação de recursos para as condições e 

determinantes em saúde mais importantes, identificando áreas que não atraem suficiente 

investimento e evitando duplicação dos esforços de pesquisa. Essas medidas, por sua 

vez, podem ter um impacto significativo na redução da carga de doença e de agravo nos 

países em desenvolvimento, em particular naqueles mais pobres. 

 

É nesse contexto que se insere a presente pesquisa, que tem como objetivo geral 

o mapeamento e mensuração dos fluxos de recursos financeiros aplicados em P&D/S no 

Brasil nos anos de 2003 a 2005. Essa pesquisa é uma continuação do trabalho realizado 

anteriormente que mapeou os fluxos financeiros em P&D/S para o período 2000 – 2002, 

financiada com recursos do Departamento de Ciência e Tecnologia.  

 
Objetivos 

Geral 
Mapear e mensurar os fluxos de recursos financeiros aplicados em P&D/S no 

Brasil no período 2003-2005.  
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Específicos  
a) Identificar as fontes e os usuários dos recursos alocados em P&D/S no Brasil, 

por natureza e campo de atividade da pesquisa em saúde;  

b) Estimar o montante do gasto nacional em P&D/S no Brasil nos anos de 2003 a 

2005;  

c) Traçar os fluxos financeiros de P&D/S pelos principais agentes envolvidos no 

sistema;  

d) Categorizar e avaliar a distribuição do investimento nacional em P&D/S por 

setor: público, privado/organizações não-governamentais e agências 

financiadoras externas; e, 

e) construir um banco de dados capaz de disponibilizar as informações sobre o 

financiamento em pesquisa em saúde para todo o período já anlisado,  2000 - 

2002. 

 
Metodologia 

 
 Conceitos e Definições gerais utilizadas 

O desenvolvimento dessa pesquisa demandou a explicitação de alguns conceitos 

e exigências operacionais, que remetem principalmente a (1) identificar os atores 

relevantes envolvidos em P&D/S no país, respeitando a categorização básica que 

permitisse classificá-los como fontes de recursos, intermediários e usuários finais de 

recursos financeiros dirigidos à P&D/S; (2) levantar e classificar as atividades de 

pesquisa, segundo natureza e campo da P&D/S; (3) mapear e quantificar os principais 

fluxos financeiros associados às atividades de P&D/S (4) sintetizar os resultados 

obtidos, inclusive através do uso de indicadores, para fins de análise e da construção do 

sistema de monitoramento. 

 
Fontes e usuários de recursos de P&D/S no Brasil: definições e mapeamento 

As atividades de P&D/S implicam na existência de relacionamentos de múltiplos 

agentes, com natureza e funções distintas e o levantamento dos recursos financeiros 

envolvidos nessas atividades partiu da categorização dos diversos agentes desse 

processo. Assim, os dados sobre gastos em P&D/S foram coletados considerando-se a 

unidade/instituição que financiava, direta ou indiretamente a pesquisa (financiador ou 

fonte) ou recebia os recursos e realizava o trabalho de pesquisa (realizador/usuário).  
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Com a finalidade de se manter a comparabilidade entre as informações coletadas 

na pesquisa anterior relacionada ao período 2000 – 2002, optou-se em manter o mais 

perto possível as definições e conceitos utilizados naquele trabalho. A metodologia 

desenvolvida propõe que os agentes dessas duas grandes categorias sejam subdivididos 

em setores: público, privado e internacional. Aplicando-se a matriz resultante para o 

Brasil, ter-se-ia quadro geral de fontes e usuários de recursos, descrito a seguir. 

Para fins de pesquisa, foram consideradas como fontes de recursos de P&D/S os 

agentes financiadores primários de pesquisa em saúde, pública e privados, 

independentemente da existência de agentes intermediários até o usuário final dos 

recursos. Já por usuários dos recursos foram consideradas aquelas instituições que 

recebem recursos financeiros de terceiros para executar atividades de P&D/S. 

Quadro 2 - Fontes de Financiamento de P&D/S. Decit, 2007. 

 Ministérios federais: Saúde,. Ciência e Tecnologia, Educação; etc. 

 Agências ligadas ao Min. da Saúde: Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 

 Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP); 

 Secretarias estaduais e municipais de saúde; 

 Secretarias estaduais e municipais de C&T; 

 Firmas industriais produtoras de insumos médicos (indústria farmacêutica e de 
equipamentos médico-hospitalares); 

 Organizações Não-Governamentais (ONG) nacionais e internacionais; 

 Agências bilaterais / multilaterais de financiamento; 

 Bancos de desenvolvimento (BID e BIRD); e 

 Fundações Internacionais (Ford, Kellogg, etc.). 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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Quadro 3 - Instituições intermediárias no fluxo de recursos de P&D/S. Decit, 2007. 

 Instituições Governamentais e fundações associadas; 

 CNPq;  

 FINEP;  

 FAPs;  

 Firmas industriais produtoras de insumos médicos (indústria farmacêutica e de 
equipamentos médico-hospitalares); 

 Organizações Não-Governamentais (ONG) nacionais e internacionais; e 

 Agências bilaterais / multilaterais de financiamento. 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

Quadro 4 - Usuários de Recursos de P&D/S no Brasil. Decit, 2007. 

 Organizações federais; 

 Secretarias estaduais e municipais de saúde; 

 Institutos de pesquisa; 

 Universidades e instituições de ensino superior; 

 Laboratórios públicos; 

 Firmas industriais produtoras de insumos médicos;  

 Prestadores/ provedores de serviços de saúde públicos e privados; e 

 ONGs. 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 
 

Considerações Finais 

 
O volume total médio anual de recursos aplicados em P&D/S foi da ordem de 

R$ 994 milhões de reais. O setor público como um todo investiu R$ 700 milhões de 

reais e o Ministério da Saúde R$ 147,2 milhões de reais.  

As universidades e Institutos de Pesquisa são os principais usuários dos recursos 

de P&D/S no Brasil, recebendo 55,5% do total dos dispêndios, equivalendo a 

aproximadamente R$ 550 milhões de reais/ano. 

 

Esses resultados, no entanto, tem que ser vistos com ressalvas. Isto porque, 

devido a dificuldade de registrar os dados no banco de dados construído, existe ainda 
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uma grande precariedade dessas informações. As informações finais sobre o montante 

de investimento só poderão ser conhecidas com resultados mais definitivos quando do 

término do processo de digitação e sua posterior validação. 

 

2.3.4 Rede Nacional de Farmacogenética/Genoma – REFARGEN 

 

Justificativa 

  A Rede Nacional de Farmacogenética/Genômica – REFARGEN foi criada em 

2004, com apoio financeiro do CNPq e do Decit, para coordenar e implementar estudos  

sobre farmacogenética/Genômica na população brasileira, valorizando sua 

heterogeneidade e gerando dados que subsidiem políticas nacionais na utilização clínica 

e no desenvolvimento de medicamentos para uso humano. 

 A variabilidade na resposta farmacológica devida a fatores genético – objeto de 

estuda da farmacogenética/genômica (PGx) – é causa reconhecida e extensamente 

documentada de falha terapêutica e toxicidade dos medicamentos em uso clínico no 

homem. Estas duas variantes de insucesso da terapêutica medicamentosa têm 

importantes conseqüências clínicas, sociais e econômicas. A PGx integra o campo da 

medicina personalizada e seu objetivo principal é promover melhores índices de 

risco/benefício e custo/benefício com o uso de medicamentos. 

 A proposta de continuidade de estudo da rede REFARGEN apresentada em 2007 

tem os seguintes objetivos: 

Objetivos 

a) Determinar a freqüência de polimorfismos funcionais em “farmacogenes”, 

definidos como genes que modulam a resposta clínica aos medicamentos. Vinte 

(20) farmacogenes envolvidos na farmacocinética (absorção, distribuição e 

eliminação de medicamentos) e na farmacodinâmica (efeitos terapêuticos e 

reações adversas) serão investigados.  

b) Determinar a influência da heterogeneidade da população brasileira na 

distribuição de polimorfismos em farmacogenes, em amostras populacionais de 

diferentes regiões do país. 

c) Investigar o impacto na resposta clínica (eficácia e toxicidade) a medicamentos 

utilizados extensamente na população brasileira, especialmente nos serviços do 

SUS.  
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2.3.5 Rede Nacional de Seqüenciamento de DNA - Projeto Genoma Brasileiro: 

Determinação de Genomas Relevantes para a Saúde Humana 

 

 

Justificativa  

 

Nas últimas três décadas, grande esforço tem sido feito para se entender a 

biologia da célula tumoral e com base nesta informação desenvolver métodos de 

diagnósticos mais sensíveis e formas de tratamento mais eficazes do que a 

quimioterapia e radioterapia. A caracterização dessas alterações genéticas e dos genes 

por elas afetados é muito importante para a melhor compreensão da biologia da célula 

tumoral, mas também consiste no primeiro passo para o desenvolvimento de novas 

ferramentas diagnósticas, para a descoberta de novos alvos terapêuticos a para o 

estabelecimento de programas de acompanhamento e aconselhamento genético nos 

casos de câncer familial.  

 

Nesse contexto a presente proposta pretende utilizar a plataforma de 

seqüenciamento de DNA 454 para: 

a) Identificar mutações somáticas e genes diferencialmente expressos ao longo da 

progressão dos tumores colorretais esporádicos que poderão levar ao 

desenvolvimento de novas ferramentas diagnósticas e estratégias terapêuticas 

alternativas para esse tipo de câncer;  

 

b) Identificar e caracterizar mutações germinativas em pacientes brasileiros com 

câncer familial que poderão resultar em um melhor acompanhamento e 

aconselhamento genético dos indivíduos afetados.  

 

Objetivo Geral  

Continuidade e atualização da Rede Nacional de Seqüenciamento e a realização 

de estudos que contribuam de forma significativa para o avanço do conhecimento na 

área da genética da saúde humana.  

 

Descrição dos subprojetos 
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Subprojeto 1:  

 Busca por Novos Alvos Terapêuticos para o Câncer Colorretal através da 

Caracterização do Perfil de Expressão Gênica e de Mutações Somáticas que Ocorrem 

durante a Progressão da Doença. (Instituto Ludwig de Pesquisa Contra o Câncer) 

 

Objetivos Específicos  

 

a)  Gerar aproximadamente 1.5Gb de sequências expressas a partir de bibliotecas 

de cDNA de pools de amostras de diferentes estágios de progressão do câncer 

colorectal (tecido normal, adenoma, adenoma hiperplásico, carcinoma in situ, 

metástase hepática).  

b)  Identificar, a partir da comparação dessas sequências com a sequência de 

referência do genoma humano, mutações somáticas que ocorrem durante a 

progressão do câncer colo-retal assim como os respectivos genes envolvidos que 

podem ser posteriormente explorados com finalidade diagnóstica.  

c) Identificar a partir da comparação dos genes expressos nas diferentes amostras 

sequenciadas genes diferencialmente expressos nos diferentes estágios da 

doença que podem ser posteriormente explorados com finalidade terapêutica.  

 

 

Subprojeto 2  

 

Detecção de Mutações em Genes Relacionados a Câncer Mama e Ovário Hereditário e 

Retinoblastoma: Proposta da Rede Nacional de Câncer Familial. (Instituto Nacional 

Câncer) 

 

Objetivos Específicos  

 

Atender às demandas relacionadas ao câncer hereditário, vinculadas à Rede 

Nacional de Câncer Familial, apoiada pelo Edital MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT nº 

021/2006, e coordenada pelo Instituto Nacional de Câncer, voltadas inicialmente ao 

Câncer de Mama Hereditário e Retinoblastoma.  
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Resultados Esperados  

 

a) Modernização da Rede de Seqüenciamento Nacional com a implantação e 

difusão da metodologia de “Sequence by Synthesis”; 

b) Identificação e caracterização de mutações somáticas ao longo da progressão dos 

tumores colorretais esporádicos e que poderão ser posteriormente exploradas 

como marcadores moleculares para essa doença; 

c) Identificação e caracterização de genes diferencialmente expressos ao longo da 

progressão dos tumores colorretais esporádicos e que poderão ser posteriormente 

explorados como alvos terapêuticos para essa doença; 

d) Tornar mais rápido, eficiente e baratear custos do processo de detecção de 

mutações em genes relacionados a tumores hereditários; 

e) Atender a demanda anual estimada de pacientes com critérios de inclusão para 

câncer de mama hereditário, analisando pelo menos 150 pacientes/ano para o 

gene BRCA1; 

f) Analisar 20 (vinte) novos pacientes / ano com retinoblastoma;  

g) Aconselhamento genético das famílias afetadas.  

 

2.3.6 Estudo para desenvolver o Marcapasso Brasileiro  

 

Antecedentes 

 Atualmente, cerca de 25.000 marcapassos e cardioversores são implantados por 

ano no Brasil. Somente através do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2004 e 

2006 foram realizadas, no Brasil, 53.218 internações para cirurgias cardíacas com 

marcapasso. Apesar do Brasil já possuir importante capacitação em áreas de 

conhecimento relacionadas e necessárias ao desenvolvimento desses dispositivos, ainda 

há muito por fazer para que possamos dominar o completo ciclo de tecnologias 

envolvidas na produção dos mesmos. Em decorrência de tal fato, o País importa 100% 

das necessidades de sua demanda, onerando, em particular, o Sistema Único de Saúde - 

SUS. Entre 2004 e 2006, no Sistema Único de Saúde, as despesas com cirurgias de 

marcapassos e cardioversores implantáveis representaram um investimento financeiro 
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da ordem de R$ 421.928.703,95. Porém, por limitação de financiamento, o número de 

marcapassos implantados corresponde a apenas 50% do demandado.  

  Em 2004, o Decit contratou o projeto que teve por objetivo o desenvolvimento 

em circuito integrado de baixo consumo e alta confiabilidade, das funções digitais de 

marcapassos implantáveis de câmara simples ou dupla, átrio e/ou ventrículo, com ou 

sem resposta ao exercício físico. A execução do projeto, cujo financiamento foi feito 

através do Convênio n° 01.04.1044.00 assinado em 23/12/2004 com a FINEP e iniciado 

efetivamente em março de 2005, teve como fontes o Fundo Nacional de Saúde com o 

aporte de R$ 1.718.151,40 e a empresa co-financiadora Dixtal Biomédica Indústria e 

Comércio LTDA com o aporte de R$ 819.311,00.  

 Em 10 de maio de 2007, o Decit realizou reunião com as instituições 

participantes com a finalidade de verificar os resultados alcançados, a situação atual e a 

possibilidade de continuidade no financiamento do projeto (segunda fase). Dentre os 

resultados apresentados os que mais se destacaram foram: a definição dos blocos 

digitais do circuito integrado necessários para controle da parte analógica e 

comunicação com o gerenciador de sistema; apresentação da primeira versão do circuito 

integrado; apresentação do layout do chip com incorporação de funções analógicas ao 

circuito integrado original restrito às funções digitais; apresentação do protótipo 

funcional e a implantação de eletrodos em suíno com testes funcionais realizados pela 

equipe de profissionais do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo – 

INCOR/SP.  

Para a próxima etapa, foram consolidadas parcerias com as seguintes 

instituições: UFSC, UFRGS, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

Universidad Católica del Uruguay (UCU). 

 
 Objetivo da segunda fase 

 

Desenvolver um protótipo industrial de marca-passo cardíaco implantável com 

tecnologia nacional e principais características elétricas e mecânicas dos dispositivos 

existentes no mercado mundial, completamente testado e validado elétrica e 

funcionalmente, para atender aos requisitos pré-definidos e às normas médicas 

internacionais visando sua pré-qualificação e posterior homologação para transferência 

de tecnologia a empresa interessada em produzir o marca-passo. 
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Justificativa para a nova contratação 
 

A continuidade do projeto justifica-se em função dos excelentes resultados 

obtidos na primeira fase do projeto, tendo atingido todas as metas propostas, em 

particular a capacitação da equipe executora, permitindo assim que se avance para uma 

etapa tecnologicamente mais complexa.  

 
2.3.7 Indicadores Ecossistêmicos de Saúde na Várzea Amazônica 

 

Antecedentes 

 

           Buscando aproximar a política de pesquisa em saúde das políticas de saúde e em 

consonância com a política de prioridades de ações para a região amazônica, 

preconizada pelo Governo Federal, por meio do Plano de Desenvolvimento Sustentável 

da Amazônia - PAS, e pelo Ministério da Saúde, por meio do Plano de Qualificação de 

Atenção à Saúde na Amazônia Legal – Saúde Amazônia, esse projeto de pesquisa foi 

contratado pelo CNPq em 2005 (processo CNPq -40.3324/2005-0) e financiado com 

recursos do Decit, no valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O projeto será 

executado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM, tendo 

como coordenadora do projeto a Dra. Edila Arnaud Ferreira Moura. 

 

          O objetivo do projeto é construir um sistema de indicadores de saúde que tomem 

em consideração a compreensão da relação saúde e ambiente nos ecossistemas de 

várzea das florestas alagadas na Amazônia, que contribuam para a formulação de 

políticas de saúde integradas às culturas locais. Refere-se, particularmente, às regiões de 

várzea do Médio Solimões, estado do Amazonas, onde fica localizada a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - RDSM, uma área de grande extensão 

territorial (1.124.000 há), que abriga em seus domínios populações locais identificadas 

como populações ribeirinhas, por habitarem ao longo dos rios e por terem toda a sua 

organização social e política construída a partir da intensa relação com os rios e lagos 

dessa região. 

 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM – é uma 

instituição jurídica de direito privado, legalmente constituída em 26/07/1999, e 
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devidamente qualificada como Organização Social por meio de Decreto Presidencial em 

04/06/1999. 

O IDSM, por meio de convênio com o governo do estado do Amazonas, 

gerencia as atividades de desenvolvimento sustentável na RDSM e tem desenvolvido, 

ao longo de quase dez anos, pesquisas sobre saúde comunitária e outras pesquisas sobre 

a cultura e a sócio-economia local, assim como sobre aspectos do seu ecossistema. 

Essas pesquisas contribuíram para a definição de estratégias de intervenção social e para 

seu acompanhamento. Nesse conjunto de medidas, incluem-se as ações de educação em 

saúde. Com esse acervo de dados e de experiências em intervenção social, faz-se 

necessário sistematizar essas informações, atualizar registros e constituir um sistema de 

indicadores de saúde que representem as condições de saúde das populações da área de 

várzea, que se constituem as principais propostas desse projeto.  

 

Justificativa para prorrogação do contrato 

            

         A partir do trabalho interinstitucional, iniciado em 2005, a rede de produção de 

informações sobre saúde comunitária na área de várzea na Amazônia foi ampliada, 

justificando a continuidade desses estudos para consolidar as informações, a 

organização de bancos de dados, de forma a contribuir para as políticas sociais de saúde 

que contemplem as peculiaridades ecossistêmicas dessas populações. 

 

        Foi estruturado um plano de trabalho, visando à continuidade dos estudos iniciados 

em 2005, com a participação de pesquisadores do Centro de Pesquisa Leônidas e Maria 

Deane (CPqLMD) – Fiocruz / Amazônia, Manaus, Amazonas; da Fundação de 

Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC); da Fundação Oswaldo Cruz de Brasília; do 

CPMPN  - Centro de Plantas Medicinais e Produtos Naturais, do Instituto de Pesquisas 

Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA);  e, do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), instituição de pesquisa do Ministério 

da Ciência e Tecnologia, com sede na cidade de Tefé, estado do Amazonas. 

 

        Os produtos esperados com esse esforço conjunto servirão de instrumentos para 

orientar as ações e os serviços de saúde, com uma abordagem ecossistêmica e 

multidisciplinar. A proposta proporciona assim uma rara oportunidade de ação conjunta 
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de diversos centros de pesquisa, visando o acompanhamento das políticas públicas de 

saúde no interior da floresta amazônica. 

      

        O estudo será realizado em comunidades ribeirinhas de áreas de várzea e terra 

firme, na região do Médio Solimões, estado do Amazonas. Essas comunidades fazem 

parte das unidades de conservação, denominadas como Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS). Nessa condição, essas populações são objeto de um conjunto de 

ações direcionadas ao manejo adequado dos recursos naturais, onde se incluem também 

atividades de educação ambiental e um conjunto de investimentos na área de 

tecnologias sociais. Grande parte desses investimentos tem por finalidade proporcionar 

melhores condições de vida para essas populações, que durante muitos anos foram 

desfavorecidas pelas políticas públicas de saúde e de educação.  

 

       Para que essas ações sejam melhor direcionadas, é necessário conhecer com mais 

profundidade sua cultura local, suas condições de saúde relacionadas às suas condições 

de vida e situações ambientais, suas demandas sociais, e principalmente, considerar seus 

saberes locais no uso dos recursos da natureza. Consideramos que esse estudo é 

fundamental para que as políticas públicas possam contemplar as demandas locais e 

serem apropriadas pelas populações locais, promovendo a sua sustentabilidade social.   

 

      Com a prorrogação do projeto, os estudos serão estendidos para a área subsidiária da 

Reserva Mamirauá, uma área de mais de 800 000 hectares, onde ficam distribuídas mais 

de 3.000 pessoas, distantes dos principais centros de atendimento à saúde básica. O 

estudo será feito em 15 das 35 localidades dessa área, com o objetivo de identificar os 

modos de vida locais e as condições de saúde desses moradores. É uma área distante da 

cidade de Tefé, a mais de 3 dias de barco, o que requer um considerável montante de 

recursos para as despesas de hospedagem e locomoção. 

 

      Outro enfoque que está sendo acrescentado a esse plano de trabalho é o estudo sobre 

a ocorrência de malária nas comunidades de terra firme que integram também o 

ecossistema de várzea da Reserva Mamirauá. O estudo será feito nas comunidades de 

terra firme da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, que tem constante 

interação com as comunidades de várzea da Reserva Mamirauá. O estudo terá por 



 95

objetivo identificar as condições ecossistêmicas de ocorrência da malária e propor 

medidas educativas para proteção dos moradores.  

 

       Outra linha de pesquisa a ser implementada, é o estudo sobre as práticas locais de 

etnofarmacologia e etnobotânica, que será feito com a parceria de pesquisadoras do 

Centro de Plantas Medicinais e Produtos Naturais, do Instituto de Pesquisas Científicas 

e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA. O objetivo do estudo é ampliar as redes de 

conhecimento local sobre o uso de plantas medicinais. O estudo será feito em quatro 

comunidades da reserva Mamirauá e deverá integrar as ações de educação para saúde e 

educação ambiental nas demais comunidades. 

 

         A parceria com os pesquisadores do Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane - 

Fiocruz / Amazônia, na cidade de Manaus / AM, permitirá a realização de estudo das 

condições sanitárias e para a identificação de patógenos na população e no ambiente, em 

comunidades ribeirinhas na área de várzea da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá (RDSM). Esse estudo, em continuidade ao realizado no ano anterior de 2007, 

permitirá analisar as mudanças comportamentais nos cuidados com a água para uso 

doméstico e os riscos com os patógenos ambientais. 

 

      Outra importante parceria que se delineou, foi com pesquisadores da FUNTAC, 

Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, que desenvolvem modelos tecnológicos 

apropriados à realidade amazônica, inovando, adaptando e transferindo tecnologias de 

interesse regional. Essa parceria está estruturada com o interesse em avaliar e adaptar os 

sistemas de saneamento básico utilizados pelas comunidades de várzea. O interesse é 

desenvolver uma tecnologia adequada e que possa servir de modelo a outras 

comunidades da região. 

 

       As atividades de pesquisa em campo serão asseguradas pelos serviços de infra-

estrutura básica do IDSM. Os pesquisadores em campo farão uso das bases flutuantes 

do IDSM, em diversos pontos das reservas Mamirauá e Amanã, equipadas com 

instrumentos de apoio ao trabalho dos pesquisadores e sistemas eficientes de 

comunicação com as bases urbanas. E, principalmente, contarão com o apoio das 

equipes de agentes de desenvolvimento sustentável do IDSM, que têm mais de 10 anos 

interagindo com as lideranças e populações locais, com programas de educação em 
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saúde e educação ambiental. Essas garantias institucionais asseguram a realização do 

trabalho de pesquisa em condições de segurança e continuidade das ações, e uso social 

dos resultados da pesquisa. 

 

Objetivos da nova proposta  

 

Geral 

 

             Desenvolver propostas de tecnologias para saneamento ambiental e cuidados 

com a saúde, dando continuidade ao estudo das condições de saúde das populações 

ribeirinhas das áreas de várzea e terra firme das comunidades da Reserva Mamirauá e 

Amanã e identificar os indicadores ecossistêmicos de saúde para as populações de 

várzea na Amazônia. 

 

Específicos 

 

a) Identificação de patógenos na população de moradores ribeirinhos e no ambiente, em 

comunidades de várzea. 

b) Desenvolvimento de tecnologias de saneamento ambiental apropriadas para as áreas 

de várzea. 

c) Estudo diagnóstico, com abordagem ecossistêmica, sobre os fatores ambientais na 

ocorrência da malária nas comunidades de terra firme na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Amanã. 

d) Estudo socioepidemiológico de comunidades na área subsidiária da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que ainda não foram atendidas pelos 

programas de saúde comunitária do IDSM. 

e) Levantamento etnobotânico e etnofarmacológico das espécies medicinais mais 

utilizadas pelas comunidades das RDS Mamirauá e Amanã. 

f) Realizar oficinas de integração dos resultados dos diversos levantamentos, de forma a 

orientar as ações e os serviços de saúde e fortalecer as relações entre os gestores das 

políticas de saúde na região, os profissionais de saúde e as comunidades. 

g) Formalizar parcerias interinstitucionais para estudos sobre saúde das populações 

ribeirinhas de várzea na Amazônia. 
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h) Construir um banco de dados com informações sobre os indicadores ecossistêmicos 

de saúde na várzea amazônica. 

 

Principais produtos esperados na nova proposta 

 

1- Banco de Dados com a integração das informações coletadas em sistemas 

georeferenciados, de forma a subsidiar as ações de planejamento de políticas de saúde 

para as populações da várzea. 

2- Formação de uma rede de produção de informações sobre as condições de saúde 

na várzea, envolvendo as diversas instituições de pesquisa na Amazônia. 

3- Realização de duas oficinas de integração das experiências de pesquisa com o 

objetivo de contribuir com as ações de saúde comunitária para as populações de várzea 

na Amazônia. 

4- Submissão de 5 artigos científicos para publicação em revistas especializadas 

com os resultados dessas pesquisas. 

 

Prorrogação do contrato 

             

            Em dezembro de 2007, foi feito um Termo Aditivo ao contrato existente entre o 

CNPq e o IDSM, financiado com recursos do Decit, no valor global de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), tendo o novo contrato um período de execução de Janeiro de 2008 

a dezembro de 2009, com vistas a dar continuidade aos estudos iniciados em 2005. 

 

2.3.8 Acompanhamento do Programa de Doenças Negligenciadas Decit-CNPq 

 

 Justificativa 

Desde 1975, o Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em Doenças 

Tropicais da Organização Mundial da Saúde (TDR/OMS) vem fomentando pesquisas 

científicas e tecnológicas em saúde, assim como, formando mestres e doutores em 

doenças tropicais. A partir de 1990, acentua-se a mobilização dos atores internacionais, 

entre eles a Organização Pan Americana da Saúde, na busca de fortalecer o papel da 

pesquisa em saúde na estruturação dos sistemas e serviços nacionais de saúde. Esse 

esforço mundial fez com que a pesquisa em saúde ganhasse um novo status na agenda 
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sanitária internacional, passando a ser compreendida como uma atividade estratégica 

para a redução das iniqüidades em saúde e redução da pobreza. Nesse mesmo período, 

amplia-se a discussão sobre as doenças negligenciadas, na perspectiva de chamar a 

atenção da comunidade internacional para as enfermidades que apresentam uma alta 

incidência nos países em desenvolvimento e que não é foco dos investidores em 

pesquisa em saúde.  Esse movimento tem incentivado a discussão nos níveis nacional, 

regional e global sobre o papel dos países em desenvolvimento na produção de 

conhecimento científico e tecnológico em saúde. Em 2000, a Declaração do Milênio 

também enfatiza a importância de desenvolver estudos e intervenções para algumas 

doenças negligenciadas. 

Em 2006 o Ministério da Saúde por meio do Departamento de Ciência e 

Tecnologia, lançou o Programa de Doenças Negligenciadas de P&D em Doenças 

Negligenciadas. Para tanto, foram investidos recursos na ordem de R$ 22.345.882,95, 

para execução de 82 projetos de pesquisas sobre Malaia, Dengue, Leishmaniose, 

Tuberculose e Hanseníase. 

O ano de 2008 deverá ser o início do programa de Acompanhamento e 

Avaliação dessa ação, um papel ativo do Ministério de saúde no planejamento, 

financiamento e em execução de atividades do P&D e em inovação na saúde. 

O presente projeto dará continuidade ao projeto CDTS/Decit/FINEP (2006-

2007) que atuou no planejamento, elaboração e implementação do programa de doenças 

negligenciadas Decit-CNPq. Em artigo recente (MOREL CM, CARVALHEIRO JR, 

ROMERO CNP, COSTA EA, BUSS PM: The road to recovery. Nature 2007, 449:180-

182) foi demonstrado o potencial do estudo de redes colaborativas de pesquisa e 

desenvolvimento na análise de instituições e autores nacionais atuantes em doenças 

negligenciadas usando como modelo inicial as redes de P&D em hanseníase. Esse 

projeto tem por objetivo acompanhar as atividades do programa de doenças 

negligenciadas, analisando sua evolução e identificando os “HUBS” (instituições e 

autores centrais das redes) nas áreas de atuação do programa (Dengue; Doença de 

Chagas; Hanseníase; Leishmanioses; Malaria; Tuberculose; Temas Transversais).  

O estudo de redes colaborativas tem recentemente sido aplicado em diversas 

áreas do conhecimento e gerado dados e informações relevantes para pesquisadores, 

tecnólogos, gestores e tomadores de decisão (ver por exemplo - MOREL CM ET AL: 

Health Innovation Networks To Help Developing Countries Address Neglected 
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Diseases. SCIENCE 2005, 309:401-404. WAGNER CS, LEYDESDORFF L: Network 

Structure, Self-Organization, and the growth of international collaboration in science. 

research policy 2005, 34:1608-1618; POWELL WW, WHITE DR, KOPUT KW, 

OWEN-SMITH J: Network dynamics and field evolution: the growth of 

interorganizational collaboration in the life sciences. american Journal of Sociology 

2005, 110:1132-1205).  

O programa de doenças negligenciadas Decit-CNPq recebeu uma demanda bruta 

de 321 cartas-consulta e aprovou 82 projetos, num valor total concedido de R$ 

22.345.882,95. O alto valor investido numa área até então também “negligenciada” 

recomenda um acompanhamento detalhado do andamento desses projetos identificando 

dificuldades, grupos potenciais de colaboração em escala nacional e internacional, 

potenciais parceiros industriais, fontes adicionais de financiamento, entre outros 

parâmetros.  

A metodologia de visualização de redes é, hoje em dia, um dos instrumentos 

essenciais de gestão para essas finalidades e a presente proposta focaliza então na 

aplicação do estudo das redes colaborativas integrantes do programa com vistas ao seu 

monitoramento, acompanhamento e avaliação. Os recursos solicitados ao FNS serão 

complementados por recursos do CNPq e FAPERJ já concedidos ao coordenador do 

Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDTS) responsável pelo projeto (CNPq: 

bolsa de produtividade em pesquisa, NÍVEL 1-A) E FAPERJ (Bolsa “Cientistas do 

Nosso Estado”).  

Objetivo 

Capacitar o CDTS e o Decit com o instrumental de visualização e análise de redes 

colaborativas em pesquisa, desenvolvimento e inovação;  

Aplicar essa abordagem na análise das redes colaborativas integrantes do programa de 

doenças negligenciadas Decit-CNPq;  

Subsidiar o Decit e o CNPq com as informações geradas pelas análises conduzidas no 

projeto.  

Resultados Esperados 
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Aquisição de licença de uso de software para “GARIMPAGEM” de dados na internet 

(software Vantage Point) para o Decit (uma outra cópia desse software para uso do 

CDTS está em processo de aquisição atual projeto FINEP/Decit-Fiotec)  

Treinamento de pessoal no CDTS e no Decit na utilização do software  

Download, limpeza e validação dos dados de produção científica e tecnológica dos 

grupos financiados pelo programa de doenças negligenciadas (4) identificação dos 

artigos resultantes de colaboração entre duas ou mais instituições diferentes; os autores 

e instituições responsáveis por esses artigos são os componentes básicos que definirão 

as redes colaborativas de interesse do programa.  

Estruturação, visualização e análise das redes por outros softwares tais como pajek e 

ucinet, já disponíveis no CDTS.  

Organização de oficinas de trabalho entre o CDTS e o Decit para troca de informações e 

discussão sobre a condução, monitoramento e evolução do programa.  
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2.4 GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO DECIT EM 2007 

  No ano de 2007, somando-se às ações programáticas do Decit, tivemos o 

aporte de recursos oriundos do Departamento de Assistência Farmacêutica 

(DAF/SCTIE/MS), do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde 

(DECIIS/SCTIE/MS) e da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), totalizando R$ 

102.244.594,00, conforme a Tabela 4 abaixo. Os recursos foram totalmente 

empenhados em ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, demonstrando a 

correta execução o departamento na gerência de suas ações de fomento à pesquisa. 
 

Tabela 4 - Distribuição dos recursos administrados pelo Decit, segundo origem e 
receita. Decit, 2007. 
 

     ORIGEM RECEITAS  VALOR (R$)  %   %  
Acumulado 

Ação 6146 - Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no  
Complexo Produtivo da Saúde 

73.310.000,00  71,7% 

Ação 8609 – Aperfeiçoamento da Agenda 1.749.640,00  1,7% DECIT/SCTIE 

Ação 09EF - Orçamento IPEPATRO 2.884.811,00  2,8% 

76,2% 

DAF/SCTIE Ação 0804 - Fármacos 2006-2007 6.500.000,00  6,4% 

DES/SCTIE RECURSOS DES 
Convênios 130 e 689 - 2007 9.432.153,00  9,2% 

SVS RECURSOS SVS  
Convênio 1371 - 2007 8.367.990,00  8,2% 

23,8% 

RECEITA TOTAL 2007 102.244.594,00  100,0% 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 
 Na Tabela 5 observamos a distribuição dos recursos comprometidos com 

fomento à pesquisa e desenvolvimento das ações correlatas do Departamento, divididas 

entre as várias carteiras. Do total dos recursos, 99,98% foram empenhados. 
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Tabela 5 - Distribuição de recursos comprometidos com fomento à pesquisa, 
segundo carteira. Decit, 2007. 
CARTEIRA VALOR EMPENHADO (R$) % % 

Acumulado 

CNPq           30.741.637,00 30,07 

FINEP 58.339.889,07 57,06 

FNS         5.828.357,67 5,7 

OPAS                     7.316.720,00 7,16 

99,98 

Saldo não empenhado 17.990,26 
 0,02 0,02 

TOTAL 102.244.594,00 100,00 100,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

A seguir, os quadros com a distribuição dos recursos dentro de cada carteira.  
 

Quadro 5 - Distribuição de recursos orçamentários, por projetos financiados via 
CNPq. Decit, 2007. 
ANO DO 
CONTRATO  QTD PROJETOS  VALOR DECIT

2007  

PPSUS / 2006 - 2ª Parte 11.432.500,00  

Aditivo PPSUS PA                          83.000,00  

Restante do Aditivo da FAP RJ                         100.000,00 

Reposição à FAP DF ($ utilizado no aditivo da FAP RJ 
em 2006)                         400.000,00 

2006 1 

MAMIRAUÁ “Indicadores ecossistêmicos de saúde na 
várzea amazônica"                         200.000,00 

SUBTOTAL PPSUS                  12.215.500,00  

2005 1 Complementação ao Edital 52/2005 Avaliação do 
Sistema CEP/CONEP                         389.155,00 

2 Edital Envelhecimento Populacional e Saúde da Pessoa 
Idosa - 2ª Parte                      1.001.525,07 

3 Edital Doenças Negligenciada - 2ª Parte                      8.470.093,92 

4 Edital Potencial Farmacológico de Organismos Marinhos 
- 2ª Parte                         505.785,56 

5 Edital Determinante Social - 2ª Parte                           18.000,00 

6 Edital Genética Clínica - 2ª Parte                      2.000.000,00 

7 Edital Renorbio - 2ª Parte                         730.160,25 

2006 

8 Reconsideração COPAR - Recursos p/ Projetos de 
Pesquisa                      1.808.640,00 
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9 Edital de ATS                  2.000.000,00  
2007 

10 Edital Saúde da Mulher (6 milhões Decit + MCT)                 1.000.000,00  

 SUBTOTAL CNPq                   17.923.359,80  

    

DESPESAS OPERACIONAIS                 602.777,20  

    

TOTAL GERAL CNPq           30.741.637,00  

Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 
Quadro 6 - Distribuição de recursos orçamentários, por projetos financiados via 
Fundo Nacional de Saúde (FNS). Decit, 2007. 

ANO DO 
CONTRATO QTD PROJETOS  DECIT 

2007  

2006 1 Academia Nacional de Medicina Conv. 11/2006 416.500,00  

2 Port. 384/2007 - IPEPATRO  3.284.811,00  

3 Pesquisa para a Saúde (Evento) 949.447,67  2007 

5 Port. 521/2007 Acompanhamento e Monitoramento - 
Doenças Negligenciadas 150.000,00  

SUBTOTAL FNS 4.800.758,67 
Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

Quadro 7 – Distribuição de recursos repassados à OPAS. Decit, 2007 
ANO DO 
 CONTRATO QTD PROJETOS  DECIT 

2007  

1 TC 47                        7.000.000,00  

2 TC 45 (Reposição ao DES - 2006)                          316.720,00  2007 

   

    TOTAL OPAS                     7.316.720,00  
Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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Quadro 8 - Distribuição de recursos orçamentários, por projetos financiados via 
FINEP. Decit, 2007. 
ANO DO 
CONTRATO QTD PROJETOS  DECIT 

2007 % 

1 INOVACINA/FIOCRUZ 3.295.629,80 6,36% 
2004 

2 INOVACINA/BUTANTAN 500.000,00 0,97% 

SUBTOTAL FINEP 2004 3.795.629,80 7,33% 
Programa de Capacitação para Desenvolvimento  

1 
de Linhas de Pesquisa Clínica - CPC 

28.341,85 0,05% 

Estruturação do Sistema Estadual de CT&I:  
2 

Consolidação da P&D em Terapia Celular na Bahia 
500.000,00 0,97% 

Rede Multicêntrica de Avaliação de Implantes  
3 

Ortopédicos - Remato 
824.007,23 1,60% 

Implantação de Unidades de Pesquisa Clínica 
4 

 em Hospitais de Ensino 
3.595.887,32 6,94% 

2005 

5 ELSA Brasil - Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto 1.742.483,37 3,30% 

SUBTOTAL FINEP 2005 6.690.719,77 12,92% 
1 EDITAL - FÁRMACOS  13.599.837,56 26,26% 

2 Mestrado em Gestão de Tecnologias em Saúde 1.382.461,61 2,67% 

3 Caracterização Molecular das Hemofilias A e B e 
Identificação de Portadoras 1.766.595,38 3,41% 2006 

4 Implantação de Laboratório de Avaliação e 
Caracterização de Insumos Farmacêuticos 2.253.521,03 4,35% 

SUBTOTAL FINEP 2006 19.002.415,58 36,69% 

1 
CHAMADA PÚBLICA - FATOR VIII 2007 - 
Desenvolvimento de fatores de coagulação sanguíneo 
por DNA recombinante 

500.000,00 0,97% 

2 MARCAPASSO BRASILEIRO - 2ª Etapa - 
Desenvolvimento de Protótipo Industrial 500.000,00 0,97% 

3 REDE NACIONAL DE  
FARMACOGENÉTICA/GENOMA - REFARGEN 400.000,00 0,77% 

4 CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA CLÍNICA 
(Leishmaniose, Diabetes e Obesidade)  6.000.000,00 11,59% 

5 ELSA Brasil - SUPLEMENTAÇÃO 1.310.099,80 2,53% 

6 
Rede Nacional de Sequenciamento de DNA - Projeto 
Genoma Brasileiro: Determinação de genomas 
relevantes para a saúde humana. 

2.096.504,05 4,05% 

8 Implantação do Centro Coordenador da Rede Nacional 
de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino 500.000,00 0,97% 

9 Estudo da Carga Global de Doença Brasil, 2005 – 
ENSP/ Fiocruz 1.121.082,60 2,16% 

10 Avaliação Econômica do Tratamento das 
Hepatites Crônicas (2ª parte) 3.600.000,00 6,95% 

12 Integração Básico-Clínica UFRJ - Projeto Executivo 
(Parte 1) 690.521,39 1,33% 

2007 

13 Recursos para Projetos do DECIIS  5.583.153,00 10,78% 

SUBTOTAL FINEP 2007 22.301.360,84 43,06% 
        
TOTAL FINEP 51.790.125,99 100,00% 
Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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III - DIFUSÃO DOS AVANÇOS CIENTÍFICOS E 

TECNOLÓGICOS 
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3.1 SEMINÁRIOS DE AVALIAÇÃO DOS EDITAIS NACIONAIS 

 

 O processo de Avaliação e Acompanhamento (A&A) é uma ação que busca 

identificar resultados e produzir informações sobre as pesquisas financiadas pelo Decit e 

seus parceiros institucionais. O objetivo é que o conhecimento produzido possa 

contribuir para o aprimoramento dos instrumentos de gestão do SUS e com a melhoria 

da situação de saúde da população brasileira. Esse exercício confere transparência à 

nossa gestão, socializa o produto aferido e promove a aproximação entre gestores e 

pesquisadores de saúde. 

 Nessa medida, a presença do avaliador externo, convidado pelo Decit para 

acompanhar os seminários de avaliação, é de fundamental importância para formulação 

de parecer sobre a relevância das pesquisas e sua possível aplicabilidade no SUS. 

No ano de 2007 foram avaliados 8 seminários temáticos referentes a editais 

lançados 2004. Esses editais são frutos da parceria estabelecida entre o Ministério da 

Saúde e o CNPq. 

 

3.1.1 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO EDITAL MCT/CNPQ/CT-SAÚDE Nº. 

01/2003 – DENGUE 

Objetivo do Edital 

Expandir a produção do conhecimento básico e aplicado sobre Dengue, que contribua 

para o controle da doença, por intermédio do apoio a projetos cooperativos de pesquisa 

executados por grupos atuantes no tema. 

Projetos Apresentados 

 

3.1.1.1 TEMÁTICA I: CONTROLE DE VETORES 

 

1.Título do projeto: Monitoramento dos genes de resistência a inseticidas químicos em 

populações naturais de Aedes aegypti do Brasil. 

Coordenador: Constância Flávia Junqueira Ayres 

Representante responsável pela apresentação do projeto no Seminário: Tereza 

Magalhães 

Instituição Executora: Fiocruz/ CPqAM 

UF: PE 

Objetivos 
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Identificar e monitorar a presença de alelos de resistência aos inseticidas químicos em 

populações naturais de Aedes aegypti do Brasil, através do diagnóstico molecular. 

Resultados alcançados  

O projeto identificou genes no mosquito Aedes aegypti envolvidos no processo 

da resistência ao inseticida químico temephos. Foi desenvolvida uma linhagem do 

mosquito resistente ao inseticida que poderá ser empregada em estudos futuros para 

entender a base molecular dessa resistência, comparar o fitness dos indivíduos 

resistentes com os susceptíveis e acompanhar como a resistência evolui. Esses estudos 

poderão ser extrapolados para o campo para se ter uma idéia de como esses genes se 

comportam diante da pressão de seleção pelo uso do inseticida. 

 

2. Título do projeto: Risco de intoxicação ocupacional e domiciliar no controlequímico 

da larva e do mosquito transmissor de dengue (Aedes aegypti) 

Coordenador: Joaquim Gonçalves Machado Neto  

Instituição Executora: Funep 

UF: SP 

Objetivos 

Avaliar os riscos de intoxicação ocupacional e domiciliar das exposições aos 

inseticidas malathion e temefós (organofosforados) que são aplicados em áreas de maior 

risco de infestação do mosquito da dengue. 

Resultados Alcançados 

Foi estudada a segurança dos aplicadores de malathion e a eficiência das 

vestimentas de proteção; a exposição da população nas residências após as aplicações; e 

a degradação e a eficiência do temefós no controle de larvas. Foram realizados 

treinamentos do manuseio seguro dos inseticidas voltados aos funcionários da SUCEN e 

da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, envolvendo as etapas de armazenamento, 

transporte e aplicação.  

Foram realizadas diversas ações de divulgação de informações sobre a dengue à 

população, envolvendo alunos de escola de nível médio e à população em geral. 

Portanto, os resultados do projeto são aplicáveis e aproveitáveis, tanto para a SUCEN e 

para a Fundação Nacional de Saúde, no que se refere à segurança dos trabalhadores e da 

população exposta aos inseticidas e ajuste de procedimentos de trabalho seguros, quanto 

para a população em geral e alunos de escolas de nível médio, que se beneficiam das 

informações geradas e transmitidas aos participantes das atividades realizadas. 
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3 - Título do projeto: Dinâmica espacial, monitoramento e controle da dengue na 

região Sul do Brasil 

Coordenador: Francisco de Assis Mendonça 

Instituição Executora: UFPR 

UF: PR 

Objetivos: 

• Mapear e analisar a evolução espacial e temporal da dengue em escala regional (região 

Sul do Brasil); 

• Analisar a interação entre a incidência da dengue e as condições climáticas no âmbito 

da região Sul do Brasil; 

• Identificar as causas relacionadas ao ambiente (clima) que se repercutem na elevação 

da incidência de casos de dengue nas áreas onde sua ocorrência sazonal é freqüente; 

• Levantar e analisar condições ambientais e os aspectos sócio-econômicos que mais 

incidem sobre a repercussão da incidência da dengue na região Sul do Brasil; 

• Evidenciar fatores que respondem pelo aparecimento de casos em áreas até então 

indenes às ocorrências da dengue (tal como a cidade de Curitiba, cujos primeiros casos 

autóctones foram confirmados em março de 2002). 

• Verificar a possibilidade da utilização de previsões climáticas para a vigilância 

epidemiológica da dengue, visando o suporte à tomada de decisões no combate dessa 

enfermidade. 

• Desenvolvimento de um SIG – Sistema de Informações Geográficas – específico para 

o monitoramento e análise da incidência da dengue face às condições ambientais e 

sócio-econômicas. 

Resultados Alcançados: Na elaboração da pesquisa foi possível contemplar a formação 

de pessoal especializado (graduação e pós-graduação) envolvidos com a temática, bem 

como uma excelente interação interinstitucional e uma considerável produção 

intelectual acerca da temática do estudo. De maneira específica o estudo permitiu 

estabelecer interessantes relações entre o aquecimento climático global-regional e a 

incidência da doença, apontando para um possível agravamento da mesma em futuro 

próximo. 

 

4 - Título do projeto: Redes de Vigilância e Controle da Dengue 

Coordenador: Lia Giraldo da Silva Augusto – 
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Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Solange 

Laurentino 

Instituição Executora: Fiocruz/CPqAM 

UF: PE 

Objetivos: Estudar a viabilidade de estruturar, para o controle do Dengue, uma Rede de 

Vigilância à Saúde e introduzir uma nova abordagem para o seu controle que leve em 

consideração a complexidade da doença em seus aspectos sócio-culturais e ambientais.  

Resultados Alcançados:  

O presente projeto trouxe resultados bastante positivos: desenvolvimento de um modelo 

sistêmico com base na reprodução social, considerando micro e macro contextos; 

capacitação de pessoal técnico; publicação de resultados na forma de livro, material 

para educação popular e de artigos. Ainda foi possível verificar a redução da infestação 

de Aedes aegypti sem utilização de insumos químicos. As redes sociais, institucionais e 

técnicas locais foram mobilizadas e articuladas para o controle integrado de dengue, 

especialmente visando a vigilância ambiental para o controle vetorial. A perspectiva 

para o futuro é de ampliar esse modelo para a região metropolitana do Recife e 

demonstrar ao Ministério da Saúde a possibilidade de modificar o Programa Nacional 

de Controle da Dengue (PNCD) no sentido de não mais utilizar insumos químicos, bem 

como atuar em redes sociais que se integram para efetivar o controle do dengue. 

 

5 - Título do projeto: Identificação e caracterização genética do vírus dengue em 

isolamentos de humanos e de mosquito Aedes aegypti detectados no Brasil 

Coordenador: Pedro Fernando da Costa Vasconcelos  

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Ana Cecília 

Ribeiro 

Instituição Executora: Fidesa  

UF: PA 

Objetivos: Estudar a epidemiologia molecular dos vírus dengue (DEN1, DEN2 e 

DEN3) no Brasil, por sequenciamento nucleotídico parcial da região estrutural até a 

junção com a proteína NS1 do genoma viral (prM/E/NS1). 

Resultados Alcançados: Os principais resultados obtidos permitiu concluir que: O 

percentual de homologia entre as amostras de VDEN1 do estudo foi de 95,3 a 99,3 %; 

O VDEN1 circulante no Brasil não apresentou mudanças genéticas no gene da proteína 

de envelope durante o período de hiperendemicidade; O VDEN1 circulante no Brasil 
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desde 1990 ainda é o pertencente ao genótipo V, representado pela cepa do vírus 

Jamaica; Estudos filogenéticos realizados com cepas do vírus VDEN2, mostram que 

todos os isolamentos brasileiros se encontram agrupados no genótipo III, de origem 

Asiática; As mutações in situ ocorridas pelo vírus VDEN2 desde sua entrada no Brasil, 

originaram agrupamentos dentro do genótipo III no Brasil, que são diferentes 

geograficamente; A região gênica estrutural usada no estudo é a que mais sofre pressão 

seletiva do sistema imune, pois a glicoproteína E é a mais exposta na superfície do 

vírus. Nesse sentido podemos sugerir que as alterações ocorridas nessa região gênica 

possuem potencial de desencadear o quadro clínico de FHD, no entanto associados a 

outros fatores externos, como da ativação de anticorpos heterólogos; Os estudos 

filogenéticos realizados com os isolados de VDEN3 mostraram que no Brasil há um 

único genótipo circulante que é o genótipo III, proveniente do Sudeste Asiático, como 

aliás se tem observado em todo o continente Americano; As seqüências dos VDEN3 

brasileiros formaram agrupamentos em quatro subgrupos ou linhagens diferenciadas 

dentro do genótipo III. 

 

3.1.1.2 - TEMÁTICA II: EPIDEMIOLOGIA 

 

1. Título do projeto: Dinâmica da epidemiologia da dengue no Brasil e construção de 

modelos preditivos 

Coordenador: Fernando Portela Câmara 

Instituição Executora: UFRJ 

UF: RJ 

Objetivos: Rever, adaptar e encontrar novos meios para controlar as grandes epidemias 

que reconfiguram-se em um novo paradigma dinâmico em função da explosão 

populacional do mundo, deterioração das condições de vida de grande parte da 

população global, degradação do meio ambiente e alterações climáticas, etc.  

Compreender como a dinâmica populacional do Aedes aegypti e outros vetores 

responde e modifica-se em função desses novos parâmetros, o impacto epidemiológico 

que isto causa e os meios como tais problemas devem ser abordados, são os novos 

desafios aos que se dedicam à saúde das populações. 

 

Resultados Alcançados:  
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Com a elaboração do estudo, pudemos definir que a temperatura mínima de 24ºC parece 

ser crítica para o aparecimento de casos, portanto, da reprodução e atividade do vetor. 

Essa temperatura mostrou-se preditiva para risco de epidemias (regressão logística). Por 

outro lado, não encontramos correlação significativa entre precipitação pluviométrica e 

casos de dengue. Esses achados estão sendo revisados a partir de outras fontes de dados. 

Também ficou esclarecida a relação entre número de casos e tamanho da população, 

mas não encontramos relação entre densidade vetorial e número de casos. O fato mostra 

duas coisas importantes para se entender o comportamento das epidemias de dengue: 1) 

as epidemias podem começar em qualquer ponto de uma cidade, e tendem a se alastram 

por todo o perímetro (observamos, p. ex., que os grandes criadouros de Aedes aegypti 

estão nas favelas do Rio, nas caixas d’água); 2) a aparente não existência de modelo 

preditivo entre densidade vetorial e número de casos pode estar indicando que a 

transmissão transovariana do vírus entre os vetores pode ser um fator importante, e/ou 

que vetores “residentes” poderiam ser o fator de disseminação domiciliar do vírus. Esta 

hipótese precisa ainda ser testada, pois, isto pode ter implicações de grande importância 

estratégica para o controle da dengue. Tal é a contribuição do nosso trabalho, que ainda 

está em progresso à medida que a base de dados que dispomos vai sendo analisadas 

segundo outras. 

 

2- Título do Projeto: Dinâmica de transmissão da dengue e outras arboviroses em área 

rural e seus determinantes: estudo longitudinal na Amazônia Ocidental brasileira 

Coordenador: Marcelo Urbano Ferreira 

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Mônica da 

Silva Nunes 

Instituição Executora: FUSP 

UF: SP 

Objetivos: O projeto tem como objetivo geral caracterizar a dinâmica de transmissão 

(prevalência e incidência) dos diferentes sorotipos do vírus da dengue, bem como de 

outros arbovírus comuns na Amazônia, e seus determinantes sócio-econômicos e 

ambientais na zona rural de Acrelândia, município considerado prioritário pelo PIACD 

(Plano de Intensificação das Ações de Controle da Dengue) e principal porta de entrada 

para o estado do Acre, incluindo uma caracterização clínica e virológica dos casos febris 

incidentes no município de Acrelândia (zonas urbana e rural) ao longo de um ano.  

Resultados Alcançados:  
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A análise conjunta dos dados de soroprevalência na linha de base e de soroconversão 

sugere que a maior parte das infecções com o vírus da dengue é adquirida por 

indivíduos do sexo masculino que se expõem fora da área de moradia, especialmente em 

Rio Branco (e possivelmente em outros núcleos urbanos do estado do Acre), 

provavelmente em função de atividades de trabalho. Essa interpretação é reforçada pala 

análise espacial. Se houvesse transmissão local, especialmente intra e peridomiciliar, 

seriam esperados conglomerados (clusters) espaciais de casos. Entretanto, não 

encontramos clusters significantes de indivíduos soropositivos, na linha de base do 

estudo, nem clusters de indivíduos que soroconverteram durante o seguimento. 

 

3. Título do Projeto: Uma abordagem espaço-temporal na modelagem da incidência de 

casos de dengue no Município do Rio de Janeiro 

Coordenador: Alexandra Mello Schmidt 

Instituição Executora: UFRJ 

UF: RJ 

Objetivos: estudar o comportamento do número de casos de dengue no Rio de Janeiro 

tanto sob o aspecto espacial como sob o aspecto temporal. Além disso, pretende-se 

estudar os possíveis efeitos de variáveis ambientais, como precipitação pluviométrica, 

temperatura, umidade relativa do ar e também sócio-econômicas no número de casos de 

dengue.  

Resultados Alcançados:  

Esse trabalho teve como principal objetivo analisar dados ao longo dos bairros da 

cidade e, simultaneamente, para as semanas epidemiológicas de janeiro de 2001 a maio 

de 2002. Utilizando modelos modernos da área de Estatística Espacial e Temporal, o 

produto do trabalho fornece estimativas do risco relativo de dengue para cada bairro da 

cidade e semana epidemiológica. Dessa forma é possível apontar regiões da cidade de 

alto risco, investigar em que área da cidade a epidemia de 2001-2002 teve início e, 

também, obter uma estimativa da proporção de subnotificações. 

 

Participaram do Seminário de avaliação sobre DENGUE, os seguintes 

representantes: 

Do Decit: 

• Márcia Luz da Motta 

• Mônica Alves de Azevedo 
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• Ludmila Lafetá de Melo Neves 

Da Secretaria de Vigilância em Saúde: 

• Giovanini Coelho 

• Ima Aparecida Braga 

• Haroldo Bezerra 

Avaliadores convidados: 

• Sérgio Luiz Bessa Luz - Fiocruz/Manaus; 

• João Bosco Siqueira Júnior – UFG; 

• Eduardo Pacheco de Caldas - SES/RS 

 

3.1.2 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DA REDE 

TUBERCULOSE 

 

Objetivos do Edital 

Capacitar o País no desenvolvimento de novas tecnologias necessárias ao controle e 

tratamento da Tuberculose e formar recursos humanos por meio da abordagem 

multidisciplinar e multi-institucional. .Para isso, pretende desenvolver novas vacinas e 

caracterizar novos antígenos para imunização; desenvolver fármacos para combater a 

doença e aprofundar em estudos de epidemiologia molecular e de imunogenética. 

Projetos Apresentados: 

 

3.1.2.1 Temática I: Diagnóticos 

 

1. Título do projeto: Desenvolvimento de estudos de acurácia, validação clínico-

laboratorial de novos métodos imunosorológicos ou moleculares para o diagnóstico da 

TB e TB associada ao HIV 

Coordenadora: Maria Lúcia Rosa Rossetti  

Instituição Executora: UFRJ 

UF: RJ 

Objetivos: Efetivar uma rede integrada de diagnóstico que permita uma captação de 

pacientes que participem como voluntários em ensaios clínicos (fase II e III e IV) na 

avaliação e aplicabilidade de novos métodos diagnósticos para tuberculose. 
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Resultados Alcançados:  

Com esse estudo houve um avanço significativo na finalização de um produto (kit de 

diagnóstico molecular) novo que não tem ainda similar nacional. Também, o estudo de 

custo efetividade realizado em um hospital da rede pública demonstrou que se esse teste 

for utilizado combinado com a baciloscopia (exame já de rotina) o diagnóstico de TB 

pode ser superior a 90% e de forma rápida. No entanto, o estudo também demonstrou 

que ainda é necessário que seja criada uma rede de laboratórios certificada para que os 

resultados de validação sejam confiáveis. Não há dúvidas que o projeto capacitou e 

dotou o país de conhecimento e experiência para trabalhar e validar novos métodos de 

diagnósticos. 

 

2 - Título do projeto: Ensaios clínicos pragmáticos em diagnóstico e tratamento de TB 

resistente e a co-infecção TB/HIV na região Sudeste 

Coordenadora: Fernanda Carvalho de Queiroz Mello  

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Leila 

Fonseca 

Instituição Executora: UFRJ 

UF: RJ 

Objetivos: Realizar ensaios clínicos pragmáticos na área diagnóstica e de tratamento de 

TB resistente e de TB/HIV em centros de Referência Estadual na região Sudeste. A 

execução desses projetos proporcionará uma integração entre os centros de referência 

clínico-laboratorial do Programa de TB e de Aids dos respectivos estados.  

Resultados Alcançados: o projeto permitiu criar um núcleo de pesquisa Operacional de 

Ensaios Clínicos Pragmáticos no Programa Acadêmico em tuberculose da UFRJ que 

está em interação com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (área 

programática AP.3) e de outros municípios da região metropolitana (Itaboraí) e 

Secretaria Estadual de Saúde, permitindo atuação conjunta em pesquisa operacional. 

 

3.1.2.2 Temática II: Serviços 

 

1.Título do projeto: Desenvolvimento de um modelo funcional de rede metropolitana 

de laboratórios para a realização de ensaios clínicos em tuberculose 

Coordenador: Reynaldo Dietze 
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Instituição Executora: Fahucam – Fund. de Apoio Ao Hosp. Univ. Cassiano 

Moraes/ES 

UF: ES 

Objetivos:  

• Estabelecer uma rede integrada de laboratórios na região Metropolitana de 

Vitória com vistas a melhoria do diagnóstico e desenvolvimento de pesquisas 

em Tuberculose; 

• Consolidar a implantação de um sistema de processamento de dados (TB Notes) 

de tuberculose e  

• Implantar um Laboratório de Risco Biológico 3 no NDI-UFES para subsidiar a 

realização de ensaios clínicos. 

Resultados Alcançados:  

Viabilizou-se a criação de um modelo de rede de laboratórios para a realização de 

pesquisas em tuberculose na região metropolitana de Vitória e a instalação de um 

Laboratório de Nível 3 de Segurança no NDI-UFES. Com base nestes incrementos e em 

sua capacidade técnica, o NDI-UFES reúne atualmente condições plenamente 

adequadas para a realização de ensaios clínicos e outras pesquisas em tuberculose 

inclusive com cepas de M. tuberculosis resistentes a múltiplas drogas. 

 

2. Título do projeto: Inquérito sobre o ensino da tuberculose nas escolas médicas e de 

enfermagem do Brasil e sua relação com as normas do MS para o controle da 

tuberculose 

Coordenadora: Anete Trajman   

Instituição Executora: UFRJ 

UF: RJ 

Objetivos: realizar inquérito baseado em questionário auto-administrado distribuído à 

totalidade das instituições de ensino superior onde houvesse graduação em medicina e 

enfermagem, visando ao diagnóstico da situação do ensino da tuberculose nessas 

instituições e da adequação do ensino às normas para o controle da tuberculose 

preconizadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. 

Resultados Alcançados:  

O inquérito foi realizado, o índice de respostas foi o esperado de acordo com 

publicações na literatura (cerca de 1/3 das escolas responderam). Resultaram do 

inquérito três publicações em revista internacional, duas Qualis A (Internacional Journal 
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of Tuberculosis and Ling Disease, órgão oficial da International Union Against 

Tuberculosis and Lung Diseases), e dez apresentações em Congressos Nacionais e 

Internacionais. Outro desdobramento relevante foi o registro e o fortalecimento da Liga 

Científica de Tuberculose do RJ em 2006/2007, quando obteve financiamento para suas 

atividades por meio do ICOHRTA (International clinical, operacional and Health 

Services Research) AIDS/TB, após apresentação dos resultados aos pesquisadores do 

projeto ICOHRTA. 

 

3. Título do projeto: Mudando o futuro da tuberculose no Brasil: treinamento em 

pesquisa clínica, operacional e em serviços de saúde 

Coordenador: José Roberto Lapa e Silva  

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Afrânio 

Lineu Kritski 

Instituição Executora: UFRJ 

UF: RJ 

Objetivos: desenvolver um programa de treinamento em pesquisa clínica, operacional e 

de serviços de saúde para capacitar um quadro de profissionais no desenvolvimento de 

estudos de alta qualidade, que resultem em melhores intervenções clínicas e de saúde 

pública em tuberculose (TB) e TB/AIDS.  

Resultados Alcançados: Foram realizados quatro programas de Treinamento em 

Metodologia da Pesquisa e Introdução à Epidemiologia e Bioestatística, com a 

participação de 80 profissionais de saúde. Destes, 20 receberam auxílio para a 

realização de projetos de pesquisa e muitos continuaram sua formação, inclusive em 

nível de mestrado. Houve apresentação de resultados em eventos científicos nacionais e 

internacionais. O programa de treinamento serviu de piloto para uma proposta mais 

ampla de treinamento em pesquisa em TB e AIDS, apresentada ao Fogarty International 

Center, do National Institutes of Health, dos Estados Unidos, financiada com US$ 3 

milhões para o período de 09/2005 a 09/2010. 

 

4. Título do projeto: Estratégias teórico-operacionais para a produção de 

conhecimentos: tecnologias de ação no domicílio/família, nos serviços de saúde e no 

espaço geográfico 

Coordenador: Antônio Ruffino Neto  
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Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Afrânio 

Lineu Kritski 

Instituição Executora: FMRP/USP 

UF: SP 

Objetivos: Analisar e propor novas estratégias teóricas e operacionais para o Programa 

de Controle de Tuberculose (PCT) que envolvem a produção de conhecimentos em três 

vertentes: tecnologia de ação no domicílio/ família, nos serviços de saúde e no espaço 

geográfico (abrangendo regiões do estado de São Paulo). Pesquisar indicadores de 

estrutura, processo (oferecido e recebido) e resultados dos serviços de saúde, na 

efetivação do tratamento supervisionado na tuberculose. 

Resultados Alcançados: O projeto contribuiu na melhoria de indicadores de saúde, 

através do conhecimento cultural, social, antropológico do ambiente e da família, de 

indicadores de desempenho dos serviços de saúde (atenção proporcionada e recebida); 

inserção dos agentes comunitários de saúde (ACS) nas ações do PCT junto á família e 

capacitação de Recursos Humanos (RH) nos aspectos relacionados à promoção da 

saúde, gerenciamento e avaliação do Programa de Controle da Tuberculose (PCT).  

Analisou a atenção ao doente no domicílio, especificamente as atividades desenvolvidas 

pelos profissionais e a forma como elas foram recebidas pelo doente-familia. Assim 

foram analisados: 

a) impacto da busca de pessoas com suspeita da doença em serviços de saúde; 

b) impacto do Tratamento Supervisionado realizado pelos profissionais de saúde; 

c) a forma como se distribuí espacialmente a tuberculose nos locais estudados. 

 

3.1.2.3 Temática III: Farmacologia 

 

1. Título do projeto: “Farmacovigilância e farmacogenética em tuberculose resistente e 

na co-infecção tuberculose HIV” 

Coordenador: Afrânio Lineu Kritski  

Instituição Executora: UFRJ  

UF: RJ 

Objetivos: desenvolver um sistema de farmacovigilância integrado a avaliação 

farmacogenética que possibilite o monitoramento do uso de medicamentos no 

tratamento da tuberculose em diferentes grupos populacionais, que propicie melhores 

intervenções clínicas e de saúde pública em tuberculose (TB) e TB/AIDS.  
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Resultados Alcançados: O projeto mostrou que pacientes com TB atendidos em Goiás 

e no Rio metabolizam de modo diferente o medicamento isoniazida para o tratamento 

de Tuberculose. Novos estudos são necessários, mas em principio talvez seja necessário 

rever a dosagem dos medicamentos de acordo com o perfil genético de cada paciente, 

para que tenha menos efeitos colaterais. 

2. Título do projeto: Vias Metabólicas definidas e o desenvolvimento de drogas 

antituberculose. 

Coordenador: Diógenes Santiago Santos 

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Luiz Basso 

Instituição Executora: PUC-RS 

UF: RS 

Objetivos: Buscar novos compostos baseados em vias metabólicas específicas do M. 

tuberculosis que estão ausentes em mamíferos, por exemplo, as enzimas envolvidas 

com a biossíntese dos aminoácidos aromáticos e dos ácidos micólicos. 

Resultados Alcançados: Congregação de pesquisadores com vasta experiência nas 

áreas de pesquisa de doenças tropicais, bioquímica, biologia molecular, biologia 

estrutural, imunologia e farmacologia, visando utilizar a experiência do grupo para 

explorar produtos da biodiversidade brasileira na busca de novos fármacos inovadores a 

partir de alvos moleculares definidos para tuberculose. 

Participaram do Seminário de Avalição dos projetos da Rede Tuberculose, os 

seguintes representantes: 

Do Decit: 

• Marge Tenório 

• Ana Carolina F. Fullana 

• Zilda Gertrudes 

Da Secretaria de Vigilância em Saúde: 

• Fábio Mohbrdavi 

• Melanie Gill 

• Ana Maria Johnson de Assis 

Avaliadores convidados: 

• Margareth Pretti Dalcolmo 

• José Ueleres Braga  
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3.1.3 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL: EDITAL CT-

SAÚDE/MCT/MS/CNPQ  Nº 030/2004 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

Objetivos do Edital: 

Expandir a produção do conhecimento básico e aplicado sobre Alimentação e Nutrição, 

que contribua para o desenvolvimento de ações públicas voltadas para a melhoria das 

condições de saúde e nutrição da população brasileira e para a superação das 

desigualdades regionais e socioeconômicas, por intermédio do apoio a projetos 

cooperativos de pesquisa executados por grupos atuantes no tema. As propostas deverão 

fortalecer a interação entre pesquisa de campo, serviço de saúde, laboratório de 

pesquisa, e os setores públicos, privados, acadêmicos e empresariais. 

 

Projetos Apresentados 

 

3.1.3.1 Temática I: Desenvolvimento e a Avaliação de Eficácia de Modelos de 

Intervenção e Sobre Avaliações de Adequação, Efetividade e Custo de Programas 

de Prevenção e Controle de Problemas Nutricionais com Relevância 

Epidemiológica Demonstrada em Nosso Meio. 

 

1- Título do projeto: Intervenção sobre o estilo de vida da população nipo-brasileira de 

alto risco para síndrome metabólica, residente em Bauru-SP. 

Coordenador: Sandra Roberta Gouvêa Ferreira 

Instituição: Unifesp 

UF: SP 

Objetivos: Implementar e avaliar o impacto de uma estratégia de intervenção 

comunitária no estilo de vida com ênfase nos hábitos alimentares e incentivo à atividade 

física em nipo-brasileiros residentes na cidade de Bauru. 

Resultados Alcançados: Evidenciar o impacto deletério do ambiente ocidental no que 

se refere a fatores de risco cardiometabólico; Mudanças no estilo de vida (alimentação 

saudável e atividade física) mostraram-se eficazes no 1º ano do programa. 

 

2 - Título do projeto: O impacto da obesidade em indicadores de rendimento escolar 

em crianças. 

Coordenador: Rogério Friedman  



 120

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Bianca 

Alves 

Instituição Executora: UFRGS 

UF: RS 

Objetivos: Avaliar a associação entre a massa corporal e o rendimento escolar em 

crianças de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. 

Resultados Alcançados: Excesso de peso não está associado com pior rendimento 

escolar; Crianças com sobrepeso e obesidade têm menor probabilidade de estar entre os 

alunos de rendimento mais alto; O excesso de peso parece influenciar a aprendizagem já 

no início da vida escolar e; Ainda não é possível avaliar o impacto individual e social 

desse achado em termos de desenvolvimento e qualidade de vida dessas crianças no 

médio e longo prazos. 

 

3 - Título do projeto: Efeitos do consumo de diferentes fontes protéicas na saciedade e 

no gasto energético, em indivíduos com excesso de peso e obesos. 

Coordenadora: Rita de Cássia Gonçalves Alfenas 

Instituição Executora: UFV 

UF: MG 

Objetivos: Avaliar o efeito de diferentes tipos de proteínas (caseína, soro do leite e 

soja) na  ingestão alimentar  e gasto energético, em indivíduos eutróficos. 

Resultados Alcançados: A prevenção da obesidade pôde ser atingida pelo consumo de 

dieta equilibrada, que atenda as necessidades calóricas e inclua alimentos de alto poder 

de saciedade (caseína) e/ou alto poder termogênico (soja e soro do leite). Diminuição 

nos gastos com tratamento de doenças crônicas, evitando absenteísmo e aposentadorias 

em idade precoce. 

 

4 - Título do projeto: Efeito de intervenção para melhorar a técnica de amamentação 

nas freqüências de aleitamento materno nos primeiros seis meses. 

Coordenadora: Elsa Regina Justo Giugliani 

Instituição Executora: UFRGS  

UF: RS 

Objetivos: Avaliar o impacto de uma intervenção direcionada à técnica de 

amamentação na qualidade da técnica, nas freqüências de Aleitamento Materno e 

Aleitamento Materno Exclusivo nos primeiros seis meses. 
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Resultados Alcançados: Uma única sessão de intervenção na maternidade não foi 

suficiente para melhorar a técnica de amamentação, aumentar as taxas de aleitamento 

materno exclusivo e reduzir a incidência de problemas na amamentação no primeiro 

mês pós-parto; houve uma associação entre melhor técnica de amamentação aos 30 dias 

e prática de amamentação exclusiva. Novos estudos poderão elucidar se uma melhora 

da técnica ao longo do primeiro mês seria responsável pela manutenção da 

amamentação exclusiva ou se a introdução de mamadeira exerceria efeito negativo na 

técnica. A introdução de outro leite no primeiro mês de vida reduz significativamente as 

taxas de aleitamento materno aos seis meses. 

 

5 - Título do projeto: Avaliação da eficácia de três esquemas na prevenção e 

tratamento medicamentoso da anemia em lactentes. 

Coordenadora: Marilia de Carvalho Lima  

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Pedro Israel 

Cabral de Lira 

Instituição Executora: UFPE 

UF: PE 

Objetivos: Avaliar o impacto da suplementação com Ferro+Vitamina E e 

Ferro+Multimicronutrientes sobre os níveis de hemoglobina e a prevalência de anemia 

ferropriva em lactentes e comparar com o tratamento exclusivamente à base de Ferro, 

administrados por um período de 13 semanas. 

Resultados Alcançados: Maior impacto na efetividade dos programas através do 

aumento da eficiência, redução de custos e de efeitos colaterais dos esquemas 

medicamentosos de prevenção e tratamento, considerando que só assim é possível 

melhorar radicalmente as perspectivas de uma intervenção no enfrentamento do 

problema. 

 

6 - Título do projeto: Avaliação de eficácia de um programa de orientação dietética na 

prevenção de lipodistrofia em indivíduos portadores de HIV/AIDS atendidos em serviço 

de referência na cidade de São Paulo. 

Coordenadora: Patrícia Constante Jaime  

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Luara 

Berlinghansen Almeida 

Instituição Executora: USP 
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UF: SP 

Objetivos: Avaliar a eficácia de um programa de orientação dietética na prevenção de 

alterações morfológicas e metabólicas em pacientes vivendo com HIV/Aids, em uso de 

terapia antiretroviral de alta atividade. 

Resultados Alcançados: A intervenção promoveu melhora no padrão alimentar do 

grupo intervenção, caracterizada por: aumento no consumo de fibras, observado 

também para o grupo controle; redução no percentual de lipídeos da dieta. Houve a 

manutenção dos parâmetros antropométricos. 

 

3.1.3.2 Temática II: Segurança Alimentar e Nutricional 

 

1. Título do projeto: Projeto A Escola Promovendo Hábitos Alimentares Saudáveis. 

Coordenadora: Bethsaida de Abreu Soares Schmitz  

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Nina Amorim 

Instituição Executora: UnB 

UF: DF 

Objetivos: Capacitar educadores e responsáveis pelo fornecimento dos lanches 

escolares da rede de ensino infantil e fundamental do Distrito Federal, visando 

contribuir para a promoção da alimentação saudável.  

Resultados Alcançados: Mais cantinas passaram a realizar atividades para promoção 

de um lanche mais saudável; Mais cantinas passaram a promover seu espaço com 

materiais educativos; Mais cantinas passaram a realizar promoções especiais para 

lanches saudáveis.   

 

2. Título do Projeto: Avaliação do estado nutricional em micronutrientes (ferro, cobre 

e zinco) de mulheres grávidas atendidas na rede publica de assistência à saúde em 

Manaus-AM. 

Coordenador: Emerson Silva Lima 

Instituição Executora: Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

UF: AM 

Objetivos: Avaliar o aspecto nutricional, relacionado aos níveis séricos de 

micronutrientes minerais em mulheres grávidas atendidas na rede pública de saúde do 

município de Manaus-AM. 
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Resultados Alcançados: Níveis séricos diminuídos de cálcio em mulheres grávidas 

atendidas na rede pública do município de Manaus foi observada em 50,4 % das 

amostras analisadas. Níveis séricos diminuídos de ferro em mulheres grávidas atendidas 

na rede pública do município de Manaus foi observada em 26,1 % das amostras 

analisadas. A análise do zinco sérico revelou deficiência em 37,2 % das grávidas 

atendidas na rede pública do município de Manaus. A deficiência sérica de cobre em 

mulheres grávidas atendidas na rede pública do município de Manaus foi observada em 

2,6 % das amostras analisadas. Não houve diferenças significativas entre a deficiência 

dos minerais nas diferentes zonas geográficas do município de Manaus. A maioria dos 

minerais estudados variou quanto à deficiência de acordo com o trimestre da gravidez.  

 

3. Título do projeto: Avaliação do impacto social de programas de alimentação sobre o 

estado nutricional e desenvolvimento pondo-estatural e qualidade de vida de crianças 

pré-escolares em Fortaleza - CE. 

Coordenador: Carlos Antônio Bruno da Silva 

Instituição Executora: Unifor 

UF: CE 

Objetivos: Avaliar as modificações no padrão de desenvolvimento pondo-estatural em 

crianças submetidas a um programa de intervenção nutricional. 

Resultados Alcançados: A realização da intervenção nutricional por período de 15 

meses foi suficiente para acarretar modificações no padrão de desenvolvimento pondo 

estatural em crianças de 6 meses a 7 anos de idade; Um programa de intervenção 

nutricional deverá ser na forma e rede de suporte onde cada nó tem papel insubstituível. 

 

4. Título do projeto: Segurança alimentar: Produção de imunorreagentes para o 

controle de qualidade (patogenos e toxinas microbianas) em alimentos e água. 

Coordenador: Elisa Yoko Hirooka 

Instituição Executora: UEL 

UF: SC 

Objetivos: Produzir reagentes imunológicos (anticorpos poli e monoclonais) e 

respectivos padrões, com ênfase na detecção de micotoxinas. I.e., produção empregando 

hibridomas produtores de anticorpo monoclonal contra ocratoxina A (OTA.1), 

fumonisina (FB1-2), aflatoxina M1 (AM2, AM3), aflatoxina B1 (AF2, AF4) e 

deoxinivalenol (DON.3), fornecidos pelo intercâmbio. Desenvolver/padronizar 
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metodologias analíticas rápidas para o sistema de controle baseado em imunoensaio 

(IC-ELISA, imunoafinidade, imunohistoquímica, PCR-ELISA), para monitorar 

contaminação por micotoxinas (produtos de origem agropecuária) e microcistinas 

(água). Desenvolver coluna de imunoafinidade com custo compatível com o 

atendimento ao setor produtivo – campo e vigilância sanitária (agilidade na análise de 

micotoxinas). Caracterizar fungos micotoxigênicos por métodos imunológicos (ELISA, 

Western Blot) e de biologia molecular (RAPD e SNP´s). Análise de variabilidade 

genética de fungos micotoxigênicos (técnicas moleculares versus produção de 

micotoxinas), visando detecção rápida de fitopatógenos potenciais. Identificação de 

SNP’s, seqüenciamento de fragmentos polimórficos. 

Resultados Alcançados: prover subsídio para a política nacional de desenvolvimento 

visando melhorar qualidade e segurança alimentar, desde ração animal/matérias-primas 

comercializadas em nível nacional e internacional.   

 

5. Título do Projeto: Estudo da evolução do crescimento e do estado nutricional de 

escolares de 7 a 10 anos. 

Coordenadora: Denise Pimentel Bergamaschi 

Instituição Executora: USP  

UF: SP 

Objetivos: Estudar a evolução do estado nutricional e crescimento físico de escolares 

de 7 a 10 anos segundo desenho de coorte dinâmica. 

Resultados Alcançados: Os resultados da pesquisa permitirão além da aferição do 

estado nutricional, o estudo da evolução do crescimento e avaliação de variáveis 

envolvidas; comparação de métodos de classificação do estado nutricional de escolares 

de 7 a 10 anos, que constitui grupo etário pouco estudado. 

 

6 - Título do projeto: Elaboração de produtos desidratados de vegetais orgânicos. 

COORDENADOR: MARIA INÊS SUCUPIRA MACIEL 

Instituição Executora: URPE 

UF: PE 

Objetivos: Prestar assessoria técnica a ECOORGÂNICA, no que se refere a elaboração 

e controle de qualidade de produtos vegetais orgânicos desidratados. 

Resultados Alcançados: Os produtos gerados pelos ensaios 04, 13 e 16, selecionados 

por apresentarem maior índice de eficiência de desidratação, apresentam conformidade 
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com os padrões microbiológicos em vigor e aceitabilidade satisfatória. Além de 

trazerem benefícios para a saúde, esses produtos apresentam-se como alternativa para 

agregar valor a essas frutas, e disponibilizá-las, principalmente, no período de 

entressafra. 

 

7 - Título do projeto: Avaliação da (in)segurança alimentar em áreas de marcante 

instabilidade social e econômica do Nordeste. 

Coordenadora: Ida Cristina Ferreira Leite.  

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Pedro Israel 

Cabral de Lira 

Instituição Executora: IMIP 

UF: PE 

Objetivos: Analisar a relação entre estado nutricional, prevalência e níveis de 

(in)segurança alimentar em duas áreas de reconhecida vulnerabilidade socioeconômica 

(IDH abaixo do percentil 5 na zona canavieira de Pernambuco e na zona semi-árida da 

Paraíba) contrapondo-se ao estado nutricional (excesso de peso) de adolescentes e 

adultos. 

Resultados Alcançados: Os estudos demonstraram que a deficiência de 

macronutrientes, representada em sua manifestação mais visível, já não constitui 

aspecto dominante da realidade nutricional no Brasil: a endemia da DEP (Desnutrição 

Energético Protéica) foi ou está sendo substituída pela epidemia de 

sobrepeso/obesidade. 

 

8. Título do projeto: Resíduos de agrotóxicos na dieta total de crianças e adultos no 

Distrito Federal. 

Coordenadora: Eloísa Dutra Caldas 

Instituição Executora: UnB 

UF: DF 

Objetivos: Estudo de Dieta Total de inseticidas organofosforados e de fungicidas 

ditiocarbamatos em alimentos prontos consumidos por adultos no Restaurante 

Universitário da UnB e por crianças de 1-6 anos em uma creche local de Brasília. 

Resultados Alcançados: O estudo mostrou que os benefícios do consumo de uma dieta 

saudável, principalmente rica em frutas e legumes ultrapassam em muito os riscos que 

possam existir pela presença de agrotóxicos nos alimentos. 
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9. Título do projeto: Avaliação quali-quantitativa do consumo alimentar das famílias 

inscritas no programa  bolsa-família, em um distrito sanitário do município de Curitiba 

– PR 

Coordenador: Gilberto Simeone Henriques 

Instituição Executora: FEPAR 

UF: PR 

Objetivos: Realizar avaliação qualitativa e quantitativa do consumo alimentar das 

famílias inscritas no Programa Bolsa-Família, em um Distrito Sanitário do Município de 

Curitiba - PR 

Resultados Alcançados: Dos indivíduos avaliados 13,88% apresentam dieta 

“saudável”, 69,44% seguem dieta que “necessita de modificações” e 16,66% 

apresentam dieta “inadequada”. A distribuição de nutrientes encontrada no presente 

estudo evidencia uma inadequação da dieta em relação às recomendações e foge um 

pouco da realidade brasileira, sendo possível apenas afirmar a grande necessidade da 

modificação do padrão de consumo alimentar dessa população. 

 

10 - Título do projeto: Ampliando o Conhecimento em Segurança Alimentar em 

Ambientes Escolares Municipais. 

Coordenadora: Maria do Carmo Fontes de Oliveira 

Instituição Executora: UFV 

UF: MG 

Objetivos: Avaliar a alimentação praticada no ambiente de escolas municipais nos 

aspectos de preparo, higiênico-sanitários, aceitabilidade, composição química e o 

atendimento às recomendações do PNAE. 

Resultados Alcançados: Os resultados dessa pesquisa descreveram a situação da 

segurança alimentar no ambiente das escolas municipais a qual possibilitará atividades 

futuras de educação em saúde e nutrição nas escolas pelas Secretarias de Saúde e de 

Educação municipais. 
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3.1.3.3 Temática III: Alimentos Enriquecidos, Formulações e Suplementos 

Alimentares 

 

1- Título do projeto: Aplicações de métodos quimiométricos na análise direta de 

constituintes inorgânicos em leite por ICP-MS: novas estratégias para a redução e 

eliminação de efeitos de interferências espectrais e não-espectrais. 

Coordenadora: José Bento Borba da Silva 

Instituição Executora: UFMG 

UF: MG 

Objetivos: Otimizar parâmetros analíticos, químicos e instrumentais do ICP-MS, 

considerando a eficiência dos métodos quimiométricos e de pré-tratamento das 

amostras; Determinação multielementar de espécies presentes em baixas concentrações 

em amostras de leite materno; Comparar as potencialidades dos métodos de calibração 

multivariada e de análise de dados multi-way; Estudar um reagente adequado como 

solvente/diluente para inserção direta das amostras de leite na fonte de excitação, 

evitando contaminações indesejáveis. 

Resultados Alcançados: Otimização multivariada das condições experimentais do ICP-

MS para determinação de 23 elementos; Determinação dos limites de detecção e 

quantificação dos 23 elementos; Construção de curvas de calibração para as amostras de 

leite certificado e materno; Estudo de um reagente adequado como solvente/diluente 

para inserção direta das amostras de leite na fonte de excitação. 

 

3.1.3.4 Temática IV: Desnutrição Energético-Proteica e Carências Nutricionais por 

Micronutrientes (Ferro, Vitamina A, Iodo, Ácido Fólico e Outros) 

 

1- Título do projeto: Prevalência e determinantes da anemia em uma população rural 

amazônica: papel relativo da deficiência de ferro, malária, infecção por parasitas 

intestinais e deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase. 

Coordenador: Marcelo Urbano Ferreira  

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Marly 

Augusto Cardoso  

Instituição Executora: USP 

UF: SP 
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Objetivos: Descrever a prevalência e determinantes da anemia e deficiência de ferro em 

uma população rural Amazônica no estado do Acre 

Resultados Alcançados: No presente estudo, deficiência de G6PD, infecção por 

helmintos e episódio recente de malária foram significantemente associados à 

concentração de Hemoglobina e aos indicadores de reservas de ferro. Os resultados 

sugerem uma etiologia multifatorial da anemia. Estratégias de controle e prevenção da 

anemia baseadas exclusivamente na suplementação com ferro terão provavelmente 

baixa eficácia, particularmente em populações amazônicas. 

 

2- Título do projeto: Nutrição no ciclo vital e padrão de alimentação de adultos jovens 

acompanhados desde o nascimento. 

Coordenadora: Denise Petrucci Gigante 

Instituição Executora: USP 

UF: SP 

Objetivos: Estudar o padrão de alimentação atual de adultos jovens pertencentes à 

Coorte de Nascimentos de 1982 e investigar seus determinantes precoces e 

contemporâneos 

Resultados Alcançados: Considerando que a alimentação é um dos principais fatores 

relacionados com essas doenças e que pode ser modificado, os resultados desse projeto 

poderão ter impacto sobre a saúde da população em geral, na medida em que se propõe 

a identificar um padrão de alimentação em adultos jovens. 

 

3- Título do projeto: Diagnóstico de desnutrição energético-proteica e da deficiência 

de micronutrientes em escolares da rede pública estadual e municipal de Teresina-PI. 

Coordenador: Nadir do Nascimento Nogueira 

Instituição Executora: Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

UF: PI 

Objetivos: Avaliar a prevalência da desnutrição energético-protéica e da obesidade nos 

escolares e propor medidas de intervenções no controle dos distúrbios nutricionais 

identificados. 

Resultados Alcançados: O diagnóstico de anemia nos escolares revelou ser essa 

deficiência um grave problema de saúde pública, atingindo cerca de metade dos 

pesquisados. A análise do consumo alimentar de vitamina A demonstrou que metade 

dos escolares não têm assegurada a cota mínima desse micronutriente, estando exposta 
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aos agravos relacionados a essa deficiência. Considerando a avaliação nutricional dos 

escolares mediante o perfil antropométrico e consumo alimentar, o estudo demonstrou 

grave insegurança alimentar e nutricional, requerendo dessa forma, um planejamento de 

intervenções nutricionais sustentáveis que garanta a esse segmento da população o 

direito constitucional a alimentação saudável, agregando o uso de alimentos e 

preparações fortificadas com micronutrientes, como formas de enfrentamento para o 

controle das deficiências nutricionais identificadas. 

 

4 - Título do projeto: Análise de fitato e micronutrientes relevantes em saúde pública, 

em alimentos de consumo habitual nas regiões do Semi-árido e da Zona da Mata do 

Estado de Pernambuco. 

Coordenadora: Marisilda de Almeida Ribeiro 

Instituição Executora: UFPE 

UF: PE 

Objetivos: Caracterizar a composição química de fitato, ferro, zinco, cálcio e vitamina 

A em alimentos habitualmente consumidos nas regiões do Semi-Árido e Zona da Mata 

do Estado de Pernambuco. 

Resultados Alcançados: Dados parciais obtidos confirmam que o consumo alimentar 

de populações de regiões com baixo índice sócio-econômico é quantitativa e 

qualitativamente deficitário. Trabalhos de diagnóstico da situação alimentar, nutricional 

e de saúde da população em nível nacional são imprescindíveis como instrumento 

fundamental para o planejamento de políticas públicas.   

 

3.1.3.5 Temática V: Sobrepeso e Obesidade 

 

1- Título do projeto: Excesso de peso e obesidade em favela na cidade do Recife e o 

impacto de um programa de educação física: ensaio clínico randomizado. 

Coordenador: João Guilherme Bezerra Alves 

Instituição Executora: IMIP 

UF: PE 

Objetivos: Verificar a eficácia de um programa de atividade física, sem intervenção 

alimentar, em mulheres sedentárias e portadoras de excesso de peso/obesidade, 

residentes em uma favela na cidade do Recife. 
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Resultados Alcançados: Um programa estruturado de aulas de educação física, de 

moderada intensidade, mantido por seis meses, é efetivo no controle de peso em 

mulheres previamente sedentárias, portadoras de excesso de peso/obesidade que 

habitam uma favela. 

 

2- Título do projeto: Fatores de Risco para o Sobrepeso, a Obesidade e o Diabetes 

Mellitus no município de Ribeirão Preto – SP, 2005. 

Coordenadora: Suzana Alves de Moraes 

Instituição Executora: USP 

UF: SP 

Objetivos: Detecção da prevalência de sobrepeso, obesidade e diabetes mellitus e 

respectivos fatores de risco em amostra probabilística da população de 30 anos e mais 

(n=1205), residente no município de Ribeirão Preto. 

Resultados Alcançados: os resultados da pesquisa podem contribuir para o 

planejamento de ações de saúde, dirigidas à comunidade residente em Ribeirão Preto, 

cabendo-nos esclarecer ainda que, ao final da pesquisa, será entregue ao Secretário 

Municipal de Saúde um Relatório Técnico com os principais resultados do estudo, o 

que, certamente, facilitará o planejamento local de ações de saúde, por parte da 

Secretaria. Os resultados também serão divulgados na imprensa local para 

conhecimento de toda a comunidade. 

 

3- Título do projeto: Agregação de fatores de risco para doenças não transmissíveis: 

obesidade, dieta não saudável e atividade física insuficiente. 

Coordenadora: Sandra Cristina Pereira Costa Fuchs 

Instituição Executora: UFRGS 

UF: RS 

Objetivos: Caracterizar o padrão dietético de adolescentes e adultos quanto à 

freqüência e consumo de frutas, vegetais, cereais, carne e outros componentes da dieta; 

Determinar a prevalência de indivíduos com obesidade que mantém dieta não saudável 

e atividade física insuficiente, de acordo com idade e gênero; Estabelecer a magnitude 

da agregação de obesidade, dieta não saudável e atividade física insuficiente. 

Resultados Alcançados: contribuir para campanhas educativas promovidas pelas 

instituições governamentais, como uma das etapas para conter a epidemia de obesidade 

que acomete a maior parte dos países. 
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4- Título do projeto: Desvios no ganho de peso gestacional e o efeito em desfechos da 

saúde reprodutiva. 

Coordenador: Gilberto Kac 

Instituição Executora: UERJ 

UF: RJ 

Objetivos: Identificar e descrever os determinantes de desvios no ganho de peso 

gestacional e avaliar os efeitos adversos desses desvios no padrão de ocorrência de 

desfechos da saúde reprodutiva. 

Resultados Alcançados: A ansiedade na gestação foi associada a prematuridade e/ou 

ao baixo peso ao nascer em oito estudos.  As evidências observadas ainda são 

contraditórias; Em três estudos revisados, o consumo elevado de cafeína associou-se 

com baixo peso ao nascer e/ou prematuridade. Alguns estudos encontraram associação 

entre atividades específicas, como subir escadas ou permanecer de pé por períodos 

prolongados e o peso inadequado do recém-nascido, prematuridade e aborto espontâneo. 

Poucos estudos encontraram associação entre a prática de atividades físicas e o ganho 

ponderal, tipo de parto e o desenvolvimento fetal. O ganho de peso gestacional foi 

associado com a idade, idade gestacional, a idade de menarca e ao triglicerídes no 

primeiro trimestre. 

 

5- Título do projeto: Investigação da prevalência da dislipidemia secundaria a 

obesidade na população infanto-juvenil do estado do Pará. 

Coordenador: Luis Carlos Santana da Silva 

Instituição Executora: Universidade Federal do Pará (UFPA) 

UF: PA 

Objetivos: Investigar a influência dos índices antropométricos na determinação do 

perfil lipídico em estudantes da rede de ensino pública e privada no Município de 

Belém. 

Resultados Alcançados: As crianças e os adolescentes da faixa de 10 a 12 anos são os 

grupos etários que merecem destaque na investigação de outros fatores de risco, visto 

que esses grupos apresentaram maiores taxas de dislipidemia (64,5 e 51%), 

respectivamente. 
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6- Título do projeto: Estudo das características clínicas, metabólicas, respiratórias, 

polissonográficas, da célula endotelial e microcirculatórias em adultos jovens com 

sobrepeso e obesidade. 

Coordenadora: Eliete Bouskela 

Instituição Executora: UERJ 

UF: RJ 

Objetivos: O estudo pretende contribuir na identificação de indicadores preditivos da 

doença cardiovascular em uma população de adultos jovens em fase produtiva e já com 

sobrepeso/obesidade que permitam minimizar o impacto econômico e social dessa 

moléstia no Brasil, responsável pela incidência crescente de morbi-mortalidade e 

improdutividade. 

Resultados Alcançados: Nossos dados demonstram alterações respiratórias e da função 

endotelial e microvascular em população economicamente ativa e com sobrepeso e 

obesidade. Nem todas as pacientes estudadas apresentam co-morbidades relacionadas ao 

excesso de adiposidade corporal, entre elas diabetes mellitus, hipertensão arterial e 

síndrome metabólica, mas já demonstram as alterações citadas, o que invalida o 

conceito de "gordo saudável" já em jovens. 

 

7- Título do projeto: Intervenção nutricional em indivíduos com sobrepeso e 

obesidade: ensaio clínico randomizado. 

Coordenadora: Maria Cecília Formoso Assunção 

 Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Denise 

Petrucci Gigante 

Instituição Executora: UFPEL 

UF: RS 

Objetivos: Avaliar o impacto de intervenção nutricional estruturada e sistemática na 

modificação do hábito alimentar e na redução de fatores de risco para doenças crônicas 

não transmissíveis: sobrepeso e obesidade, níveis tensionais e perfil lipídico 

Resultados Alcançados: Se o impacto da intervenção for positivo, será submetida à 

Secretaria Municipal de Saúde uma proposta para treinamento dos nutricionistas 

atuantes no nível primário e secundário de atenção à saúde. Dessa forma pretende-se 

aperfeiçoar o atendimento nutricional aos indivíduos portadores de fatores de risco para 

doenças e agravos não transmissíveis. 
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8- Título do projeto: Anemia nutricional: suplementação como medida de prevenção e 

tratamento na primeira infância. 

Coordenadora: Maria Claret Costa Monteiro Hadler 

Instituição Executora: UFG 

UF: GO 

Objetivos: Avaliar a causalidade da anemia e comparar a suplementação 

medicamentosa com diferentes micronutrientes (ferro e ácido fólico) na prevenção e 

tratamento da anemia na primeira infância, nos Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEIs) de Goiânia. 

Resultados Alcançados: O exame de sangue permitiu detectar as crianças que 

apresentavam anemia, deficiência de ferro ou de vitaminas (ácido fólico e vitamina 

B12). As crianças que apresentaram anemia receberam medicação em dose de 

tratamento (sulfato ferroso/ácido fólico ou sulfato ferroso e placebo) e as que não 

encontravam-se anêmicas receberam medicação em dose profilática (sulfato 

ferroso/ácido fólico ou sulfato  ferroso e placebo), durante 3 meses. Todas as crianças 

foram acompanhadas por pediatra. Realizou-se a pesagem direta dos alimentos 

ingeridos pelas crianças nos CMEIs para avaliação do consumo alimentar, em 2 

momentos. E no final do projeto realizou-se outra coleta de sangue para avaliar a 

eficácia do tratamento. Acadêmicos de nutrição ministrarão palestras para as mães ou 

responsáveis sobre como prevenir e tratar a anemia. 

 

3.1.3.6 Temática VI: Amamentação e Alimentação Complementar da Criança 

 

1- Título do projeto: Perfil do aleitamento materno exclusivo após o treinamento dos 

agentes comunitários para avaliar as mudanças na prática da amamentação-Recife. 

Coordenador: Pedro Israel Cabral de Lira 

Instituição Executora: UFPE 

UF: PE 

Objetivos: Implementar e Avaliar um programa de apoio ao aleitamento materno 

visando a melhoria das condições de saúde e nutrição das crianças da cidade do Recife. 

Resultados Alcançados: O resultado do estudo desenvolvido na Zona da Mata de 

Pernambuco, teve impacto sobre a duração do aleitamento materno exclusivo, estado de 

nutrição e redução de morbidades mais freqüentes nos primeiros anos de vida. O estudo 
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será ampliado para todos os Distritos da Cidade do Recife, como o treinamento de 

aproximadamente 1.400 Agentes Comunitário de Saúde. 

 

2- Título do projeto: Amamentação e alimentação complementar no desmame - estado 

de nutrição e saúde nos dois primeiros anos de vida - Um estudo de coorte. 

Coordenadora: Ana Marlucia Olveira Assis  

Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Maria da 

Conceição Monteiro 

Instituição Executora: UFBA 

UF: BA 

Objetivos: Contribuir com o conhecimento sobre o estado de saúde e nutrição da 

criança nos dois primeiros anos de vida, com o intuito de fornecer subsídios, a política 

de atenção à saúde infantil, na definição de estratégias para a resolução de problemas 

locais de atenção à saúde e nutrição na infância. 

Resultados Alcançados: Os resultados desse estudo seguramente gerarão informações 

importantes para subsidiar as ações públicas de nutrição nos dois primeiros anos de 

vida, além de fornecer às mães do município envolvido a informação em saúde e 

nutrição que redundam na diminuição da carga de morbidade na infância e na 

construção de um padrão alimentar saudável com repercussão durante a vida adulta. 

 

3.1.3.7 Temática Vii: Desenvolvimento e Validação de Metodologias 

 

1- Título do projeto: SIMTEL-CINCO CIDADES: implantação, avaliação e resultados 

de um sistema municipal de monitoramento de fatores de risco nutricionais para 

doenças crônicas não transmissíveis a partir de entrevistas telefônicas em cinco 

municípios. 

Coordenador: Carlos Augusto Monteiro  

 Representante responsável pela apresentação do projeto no seminário: Erly 

Catarina de Moura 

Instituição Executora: USP 

UF: SP 

Objetivos: Implantar e avaliar o desempenho do SIMTEL em cinco centros urbanos das 

regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país; Descrever e comparar a 

freqüência e distribuição sócio-demográfica de fatores de risco nutricionais para DCNTs 
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- Doenças Crônicas Não-Transmissíveis - na população adulta dos cinco centros 

urbanos no ano de 2005; Identificar variações na freqüência e distribuição sócio-

demográfica dos fatores de risco entre 2003 e 2005 (apenas no município de São Paulo); 

Analisar e comparar a associação entre fatores de risco nutricionais para DCNTs e 

indicadores de DCNTs em cada um dos cinco centros urbanos. 

Resultados Alcançados: O desempenho do sistema foi considerado bom, apresentando 

taxa de sucesso (número de entrevistas realizadas dividido pelo número de linhas 

elegíveis multiplicado por 100) variando de 64,8% (Salvador) a 89,8% (Belém) e a taxa 

de recusa (número de recusas dividido pelo número de linhas elegíveis multiplicado por 

100) variando de 6,7% (São Paulo) a 11,9% (Florianópolis). 

Participaram do Seminário de Avaliação do Edital sobre Alimentação e Nutrição, 

os seguintes representantes: 

Do Decit: 

• Márcia Luz da Motta 

• Marge Tenório 

• Mônica Alves de Azevedo 

Da Secretaria de Atenção a Saúde: 

• Ana Beatriz Vasconcelos 

• Janine Coutinho 

• Karla Lisboa 

Avaliadores convidados: 

• Leonor Maria Pacheco Santos 

• Marly Augusto Cardoso 

• Nádia Maria Frizzo Trugo 

• Suely Godoy Agostinho Gimeno 

 

3.1.4 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL: EDITAL DE MORTALIDADE 

MATERNA E MORBIMORTALIDADE NEONATAL 

 

Objetivo do Edital  

 

Expandir a produção do conhecimento básico e aplicado sobre Mortalidade materna e 

morbimortalidade neonatal, que contribua para o desenvolvimento de ações públicas 
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voltadas para a melhoria das condições de saúde da população brasileira e para a 

superação das desigualdades regionais e socioeconômicas, por intermédio do apoio a 

projetos cooperativos de pesquisa executados por grupos atuantes no tema.  

As propostas deverão fortalecer a interação entre pesquisa de campo, serviço de saúde, 

laboratório de pesquisa, e os setores públicos, privados, acadêmicos e empresariais. 

 

3.1.4.1 Temática I: Modelos Morbidade Neonatal e Infantil 

 

1. Título do projeto: Asfixia Perinatal e Auto-regulação do Fluxo Sanguíneo Cerebral 

de Recém-Nascidos 

Coordenador: Jurandir Nadal 

Instituição Executora: UFRJ - RJ  

Objetivos:  

Investigar os mecanismos de auto-regulação do fluxo sangüíneo cerebral em recém-

nascidos de alto risco, visando principalmente o auxilio ao diagnóstico e terapia da 

asfixia perinatal.  

Resultados alcançados:  

O projeto proporcionou a realização de 2 teses de doutorado, 3 dissertações de mestrado 

e vários artigos para revistas científicas 

 

2.Título do projeto: Avaliação dos fatores associados ao período neonatal com 

influencia sobre a morbimortalidade em crianças infectadas com o vírus da 

imunodeficiência humana. 

 

Coordenador: Cristina Barroso Hofer 

Instituição Executora: UFRJ - RJ 

Objetivos: 

Avaliar a associação de variáveis relacionadas com a morbidade no período gestacional 

e neonatal com a progressão lenta desses pacientes. 

Resultados Alcançados: 

Os fatores associados ao período peri e neonatal: como contagem basal de células CD4+ 

e uso de ZDV neonatal, foram associados com melhor prognóstico, mesmo ajustando 
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para o uso de ARV antes do indivíduo atingir categoria clínica C e/ou laboratorial 3, e o 

tempo de seguimento. 

 

3.Título do projeto: Vigilância de infecções hospitalares em unidades de terapia 

intensiva neonatal da rede assistencial do município do rio de janeiro: perfil 

epidemiológico e resistência antimicrobiana 

Coordenador: Carmem Lucia Pessoa da Silva 

Representante: Beatriz M. Moreira 

Instituição Executora: UFRJ - RJ 

Objetivos  

Geral  

Desenvolver um sistema de vigilância epidemiológica de infecções hospitalares 

apropriado para unidades neonatais públicas brasileiras, visando estimar a incidência de 

infecções hospitalares em neonatos e descrever as práticas de utilização de 

antimicrobianos nessa população.  

Secundários:  

1) Determinar fatores de risco associados a infecções hospitalares neonatais;  

2) Determinar marcadores de resistência aos antimicrobianos entre as amostras 

bacterianas isoladas de infecções hospitalares neonatais;  

3) Aprimorar um sistema de tipagem molecular de microrganismos que possa auxiliar 

na investigação de surtos em unidades neonatais. 

Resultados  

Um sistema de vigilância epidemiológica de IH apropriado para unidades neonatais 

públicas brasileiras foi desenvolvido e implantado com sucesso em três unidades no 

Município do Rio de Janeiro. Foi detectada freqüência muito elevada de infecções de 

origem materna: 59% de todas as infecções observadas, o que contribui para a elevação 

da utilização de antimicrobianos. Observou-se que a incidência acumulada de IH foi de 

13%, sendo maior a freqüência  nas categorias de peso ao nascer <1000g: 54,5%.  As 

infecções hospitalares predominantes foram da corrente sanguínea associadas ou não a 

cateteres vasculares (em conjunto, 60% das infecções diagnosticadas). Quase a metade 

das infecções por bacilos gram negativos foi incluída em algum grupo clonal indicando 

que medidas de higiene hospitalar e de contenção de disseminação de patógenos 

resistentes devem resultar em diminuição importante das IH.  
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Deve-se ressaltar entre neonatos com peso ao nascer <1000g foi elevada a proporção de 

óbitos associados à IH (29%), sendo a letalidade das IH elevadíssima (53,3%) nesta 

faixa ponderal. Tais achados indicam que deficiências no controle de IH podem anular 

parcialmente os benefícios esperados dos investimentos na área de terapia intensiva 

neonatal sobre o prognóstico de neonatos prematuros. 

 

4.Título do projeto: Fatores de risco para atraso no desenvolvimento da linguagem em 

crianças de ate seis meses em Lajeado 

  Coordenador: Ricardo Halpern 

Representante: Letícia Orlandini 

Instituição Executora: ULBRA - RS 

Objetivos:  

Geral: 

Verificar a incidência de atraso no desenvolvimento da linguagem em crianças de até 

seis meses de idade em Lajeado - RS.  

Específicos:  

• identificar possíveis fatores de risco para o desenvolvimento da linguagem,  

• verificar a associação entre atraso no desenvolvimento da linguagem e cuidados 

dispensados à criança,  

• avaliar a associação entre características de saúde da criança e atraso no 

desenvolvimento da linguagem, e 

• averiguar se existe associação entre condições socioeconômicas dos pais e 

atrasos no desenvolvimento da linguagem. 

Resultados Alcançados: 

Observou-se que a incidência de 11,7% aos três meses e de 14,5% aos seis meses foi 

próxima das encontradas em outros estudos. Quanto à Renda e atraso de comunicação, 

quanto menor a renda maior a chance de a criança apresentar atraso na comunicação. A 

justificativa encontrada pode ser relacionada ao alto nível de estresse experimentado por 

essas crianças e os fatores de risco mais comuns em situação de pobreza. 

Quanto à relação entre número de filhos e atraso de comunicação observou-se que 

crianças com mais irmãos apresentavam menos estímulos e menor disponibilidade 

materna. Quanto ao peso ao nascimento e atraso de comunicação verificou-se que 

crianças de baixo peso tinham poucas expressões complexas, compreensão receptiva, 
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memória auditiva e raciocínio verbal insatisfatório aos três anos, maior alteração no 

desenvolvimento geral, sendo as áreas mais afetadas a memória, coordenação visuo-

motora e linguagem e que as crianças de baixo peso mostraram-se mais suscetíveis a 

apresentar déficits neurológicos e sensoriais. 

Concluiu-se que as crianças de baixa renda, criadas por mães com o hábito de consumir 

bebidas de álcool, que precisam dividir a atenção da mesma com mais de dois irmãos e 

que nasceram com baixo peso ao nascimento tem maior probabilidade de apresentar 

risco para atraso de linguagem. 

 

5.Título do projeto: Crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor e composição 

corporal de prematuros: influência da IGF1, IGFBP3 e Insulina, variáveis perinatais e 

nutricionais. 

Coordenador: Maria Elisabeth Lopes Moreira 

Instituição Executora: Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz 

 

Objetivos:  

Avaliar o crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor dos recém-nascidos 

prematuros e daqueles com restrição do crescimento intra-uterino, suas relações com a 

composição corporal e com os hormônios IGF1, IGFBP3 e Insulina. 

Resultados Alcançados:  

Foi encontrado um deficit ponderal ao termo em 85,6 % dos recém-nascidos menores de 

1500g ao nascer (< -2 DP). Na idade escolar observou-se um déficit de crescimento 

nessa população, com 4,6% das crianças mantendo estatura abaixo de -2 escores z e 

23% delas com índice de massa corporal abaixo de -2 DP. No estudo de coorte: do 

nascimento ate a alta e ate o final do primeiro ano de vida verificou-se uma maior 

quantidade de água corporal total nos recém-nascidos PIG comparados aos controles, do 

nascimento ao termo. Ao chegarem à idade de termo, os recém-nascidos PIG 

apresentaram déficit em todas as medidas antropométricas, comparados aos controles: 

peso, estatura e perímetro cefálico.  E quanto aos níveis séricos dos fatores responsáveis 

pelo crescimento - IGF-I e IGFBP-3 - apesar de inicialmente semelhantes nos dois 

grupos, com menores níveis apenas para IGFBP-3, apresentaram grande aumento até a 

idade de termo, com maior intensidade nos controles AIG. 
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6. Título do projeto: Amamentação e desenvolvimento neuropsicomotor em lactentes 

baixo peso e pré-termos: um estudo de coorte  

Coordenador: José Eulálio Cabral Filho  

Instituição Executora: IMIP 

Objetivos:  

Avaliar o DNPM (Desenvolvimento Neuropsicomotor) de crianças nascidas a termo e 

eutróficas e o das nascidas pré-termo e com baixo peso, amamentadas ou não, nos seis 

primeiros meses de vida.  

Resultados Alcançados: 

Verificou-se que o desenvolvimento motor das crianças pré-termo foi inferior ao das 

nascidas a termo, nos seis primeiros meses de idade. A variação temporal do Índice 

Motor que ocorre no padrão da Escala Bayley, também foi observada, tanto nas crianças 

Pré-termo quanto nas A termo, nos seis primeiros meses de idade (espécie de Efeito U). 

Existe aumento de risco para retardo do desenvolvimento motor nas crianças pré-termo 

em relação a crianças a termoe não há correlação entre o tempo de amamentação e o 

desenvolvimento motor avaliado pela escala Bayley. 

 

7. Título do projeto: Efeito do processamento do leite humano sobre os níveis de 

retinol do leite de parturientes a termo e pré-termo. 

Coordenador: Roberto Dimenstein 

Representante: Karla Danielly da Silva Ribeiro 

Instituição Executora: UFRN - RN 

Objetivos:  

Avaliar os níveis de Retinol no leite materno de mulheres que tiveram partos 

prematuros e a termo e verificar o efeito do processamento no leite ordenhado sobre os 

níveis de vitamina A em Banco de Leite Humano.  

Resultados Alcançados 

Os resultados demonstraram que os níveis de retinol no leite de parturientes pré-termo é 

inferior ao de mulheres com bebês a termo, e não fornecem um aporte suficiente nesse 

micronutriente para evitar o desenvolvimento dos sintomas da carência de vitamina A. 

Além disso, o leite processado no Banco de Leite Humano, utilizado principalmente por 

lactentes com baixo peso ao nascer e prematuros, sofre uma redução nos níveis de 

retinol após processamento, provavelmente devido as condições do ambiente onde 

ocorre tal processo (iluminação e descongelamento). A aplicação desses resultados para 
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o SUS seriam medidas que evitassem as perdas nos níveis de retinol e garantir que o 

bebê prematuro receba um leite com adequado aporte de vitamina A. Entre essas 

medidas estão orientações sobre o descongelamento do leite (evitar forno de 

microondas) e iluminação do ambiente, e que o leite colostro doado aos BLHs fossem 

direcionados áqueles lactentes de maior risco ao desenvolvimento da deficiência de 

vitamina A, como os de baixo peso e prematuros. 

  

8. Título do projeto: Aplicação e avaliação de um protocolo de investigação de recém-

nascidos vivos portadores de anomalias congênitas visando a prevenção 

Coordenador: Mirlene Cecilia Soares P. Cernach 

Instituição Executora: Unifesp - SP 

Objetivos:  

Estabelecer e avaliar um protocolo de investigação e seguimento de recém-nascidos 

vivos para identificação de anomalias congênitas, reconhecimento de fatores de risco 

genéticos e ambientais determinantes das anomalias congênitas e definição de 

estratégias de prevenção.  

Resultados Alcançados: 

Quanto à freqüência de anomalias congênitas, foram avaliados 941 recém-nascidos 

entre janeiro a dezembro de 2005, destes 119 (12,64%) foram identificados como 

portadores de anomalias congênitas. O protocolo foi avaliado através da comparação 

entre o número de pacientes com diagnóstico de anomalia congênita nascidos no HSP, 

em anos anteriores, e o número de pacientes diagnosticados após a instalação do 

protocolo de avaliação. 

No estabelecimento de hipótese diagnóstica, dos 119 recém-nascidos com anomalias 

congênitas 98 (82,35%), houve 21 pacientes sem conclusão diagnóstica. 

Na questão do diagnóstico no recém-nascido, 20 pacientes foram considerados normais 

pelos médicos neonatologistas, mas considerados de risco pelos geneticistas; 18 foram 

seguidos ambulatorialmente e 2 foram considerados portadores de anomalias 

congênitas. 

Quanto ao seguimento ambulatorial, 76 famílias (64%) retornaram, encaminhadas pelo 

médico geneticista. Num levantamento anterior (1999) apenas 26,92% retornaram, 

encaminhados pelo médico neonatologista. 

Assim, a pesquisa concluiu que a orientação familiar adequada com estabelecimento do 

risco reprodutivo constitui meio importante de atuação para nível de prevenção 
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primária. Verificou-se também a importância da atuação do médico especializado em 

genética clínica junto aos pacientes portadores de anomalias congênitas e suas famílias, 

seja numa unidade neonatal ou de assistência ambulatorial. 

 

3.1.4.2 Temática II: Saúde da Criança  

 

1.Título do projeto: mortalidade neonatal em algumas cidades do estado do Maranhão 

Coordenador: Valdinar Sousa Ribeiro 

Instituição Executora: UFMA – MA  

Objetivos:  

• Descrever a analisar a mortalidade neonatal em recém-nascidos de residentes 

dos municípios de Caxias (cidade-pólo de referência do SUS), Barra do Corda, 

Itapecuru Mirim, Pedreiras, Presidente Dutra e São José de Ribamar, cidades de 

grande, médio e pequeno porte localizadas em diferentes regiões;  

• Estimar coeficientes de mortalidade neonatal precoce e tardio;  

• Estimar o sub-registro de óbitos neonatais; identificar causas básicas e 

associadas dos óbitos; estudar indicadores ambientais, socioeconômicos e 

demográficos das famílias;  

• Analisar dados maternos do pré-natal e parto (número de gestações, abortos, 

tipo de parto, realização do pré-natal e seus fatores de risco, existência de 

complicações, entre outros) e histórico das crianças falecidas em relação a 

alguns fatores de risco (peso e condições de nascimento, amamentação). 

Resultados Alcançados: 

Os óbitos analisados apresentaram as seguintes características: 

• Quanto ao peso ao nascer (g): 

•  < 2.500g: 64,1% dos casos 

•  > ou = 2 500g: 31,1% dos casos 

• Quanto à idade (em dias de nascido), na ocasião do óbito: 

•  até 1 dia de nascido: 55,6% dos casos 

•  de 2-7: 31,1% dos casos 

• Quanto ao local de nascimento: 

•  hospital: 90,6% dos casos 

• Quanto ao profissional que atendeu a criança ao nascer: 
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•  Médico(a): 73,6% dos casos 

•  Enfermeiro(a): 13,2% dos casos 

• Quanto aos problemas mais freqüentes apresentados pela criança: 

•  problemas respiratórios: 51,7% dos casos 

•  prematuridade: 69,8% dos casos 

• Quanto à presença de má formação congênita: 

•  sim: 6,6% dos casos 

•  não: 84,9% dos casos 

•  Ignorado: 8,5% 

• Quanto à idade da mãe (em anos): 

•  < ou = 18 anos: 20,8 dos casos 

•  19-35 anos: 74,5% dos casos 

•  > 35 anos: 0,9% dos casos 

• Quanto ao estado civil da mãe 

 mãe sem companheiro: 28,3% dos casos 

• Quanto à situação de trabalho do chefe de família 

 chefe de família desempregado: 14,2% dos casos 

• Quanto à renda familiar 

 renda familiar <  que 1 salário mínimo: 50,9% dos casos 

• Quanto à escolaridade materna: 

•  analfabeta:  2,8% dos casos 

•  ensino fundamental completo: 20,8% dos casos 

•  ensino médio completo: 18,9% dos casos 

•  ensino superior: 2,8% dos casos 

•  Quanto à ocupação materna: 

•  do lar: 43,4% dos casos 

•  doméstica: 19,8% dos casos 

•  estudante: 11,3% dos casos 

•  lavradora: 10,4% dos casos 

• Quanto à ocupação paterna: 

•  lavrador: 22,8% dos casos 

•  autônomo: 14,2% dos casos 
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Com relação aos antecedentes obstétricos, os dados do pré-natal e do parto, e os óbitos 

estudados apresentaram as seguintes características: 

• Quanto à tabagismo materno na gravidez: 

• sim:  8,5% dos casos 

• Quanto à paridade: 

•  primípara: 5,7% dos casos 

•  multípara: 89,6% dos casos 

• Quanto à fatores de risco na gestação: 

• anemia: 20,0% 

• edema: 14,2% 

• sangramento vaginal: 10,4% 

• hipertensão arterial: 5,7% 

• Quanto à realização de pré-natal:  

• sim: 82,1% dos casos 

• Quanto ao tipo de parto 

• Normal: 68,9% dos casos 

• Cesáreo: 24,5% dos casos 

• Quanto ao intervalo inter-parto: 

• <  que 2 anos: 20,8% dos casos 

• Quanto à história prévia de natimorto: 

• 1 – 19,8% dos casos 

• ≥ 2 – 13,1%  dos casos 

 

2.Título do projeto: Caracterização da Mortalidade Neonatal e Perinatal na Região 

Metropolitana da Baixada Santista 

Coordenador: Aylene Emilia Moraes Bousquat

Instituição Executora UNISANTOS - SP 

Objetivos:  

• Caracterizar os óbitos peri e neonatais da RMBS, especialmente do ponto de 

vista espacial e das diferenciações intra-urbanas existentes; 

• Caracterizar as ações de cuidado à gestante, incluindo o momento do parto, e o 

atendimento ao Recém-nascido doente existentes na região e avaliar a 

associação entre poluentes atmosféricos e mortes fetais tardias em Cubatão;  
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Resultados Alcançados: 

Em relação aos coeficientes de natimortalidade, chamou a atenção que para 

malformações congênitas o município de Cubatão apresenta o maior coeficiente quando 

comparada aos municípios da baixada santista, diferentemente dos coeficientes de 

natimortalidade por todas as causas. Quando desmembrados nos distritos, há uma 

relação entre o distrito de uma área altamente industrial (distrito 12) com altos 

coeficientes. Em relação ao baixo peso ao nascer, existem associações robustas com 

SO2 e PM10, sendo essa associação com comportamento dose-resposta. 

Quanto à avaliação de serviços, verificou-se uma incapacidade das Secretarias 

Municipais em planejar; que a cobertura do SIS pré-natal nos municípios é bastante 

baixa. Um alto risco concentrado e quando realizado fora do município polo conta com 

falta de equipamentos (ex.: USG com doppler, cardiotoco). A média de USG obstétrico 

com variações imensas entre os municípios e que os sistemas de informação não 

unificados, dificultam a comparação, acompanhamento e metas. 

Na avaliação das Maternidades observou-se uma capacidade Institucional baixa, alta 

taxa de cesárea (2 < a 30%), sistema de informação hospitalar insuficiente. Constatou-se 

também que o USG e cardiotoco não estão disponíveis em todos os hospitais além de 

ausência de normas e procedimentos descritos e implantados 

 

3. Título do projeto: Fatores de risco para mortalidade neonatal em uma coorte de 

nascidos vivos com baixo peso residentes no Recife, 2001-2003 

Coordenador: Sonia Bechara Coutinho 

Representante: Adolfo Ribeiro 

Instituição Executora: UFPE - PE  

Objetivos:  

Analisar a relação entre morte neonatal entre crianças de baixo peso ao nascer (abaixo 

de 2.500 g) e as variáveis sócio demográficas, e de atenção à saúde: 

• idade e  escolaridade materna,   

• estrato de condição de vida (CV) do bairro de residência,  

• estrato de densidade da pobreza (DP) do bairro de residência,  

• local de nascimento,  

• nº de consultas pré-natal (PN),  

• adequação IG/  



 146

• nº de consultas no pré-natal  

• complexidade da assistência do hospital de nascimento/  

• peso ao nascer,  

• tipo de parto,  

• evolução do APGAR do 1º ao 5º minuto, 

• idade gestacional.  

Resultados 

A pesquisa constatou que, no Recife, os fatores intermediários e proximais 

apresentaram-se associados ao óbito neonatal. Ressaltam-se os relacionados com a 

atenção à gestante e ao RN, redutíveis pela atuação do setor saúde. A identificação – na 

população de crianças com BPN – dos principais fatores de risco para mortalidade 

neonatal, a partir da integração dos bancos de dados do Sinasc e SIM, fornece 

elementos, ao poder público, para o enfrentamento do problema. 

Torna-se necessário, portanto, um olhar mais aprofundado para a atenção pré-natal e 

para a assistência ao parto e ao RN, sendo fundamental avaliar a estruturação da rede de 

atenção perinatal e a qualidade da atenção oferecida pelo município. O estudo reforça a 

importância da compatibilização dos bancos de dados do Sinasc e do SIM (referentes 

aos óbitos infantis) ⇒ processo operacional atualmente já incorporado pela SMS-

Recife. 

 

4. Título do projeto: Fatores de risco da mortalidade neonatal na região Sul do 

município de São Paulo 

 

Coordenador: Marcia Furquim de Almeida 

Instituição Executora: USP - SP 

Objetivos:  

Realização 4 subprojetos:  

1. Identificação dos fatores de risco para mortalidade neonatal precoce;  

2. Análise da mortalidade neonatal em uma coorte de nascidos vivos de muito 

baixo peso ao nascer;  

3. Análise dos fatores de risco socioeconômicos para a mortalidade neonatal;  

4. Avaliar técnicas de análise de regressão logística para a identificação dos 

fatores de risco da mortalidade fetal. 
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Resultados 

Subprojeto 1:  Fatores de risco da mortalidade neonatal precoce na região Sul do 

município de São Paulo  

Resultados Alcançados: 

O projeto constatou que, além dos fatores proximais (baixo peso ao nascer, gestações de 

pré-termo, problemas no parto e intercorrências durante a gestação), identificou-se a 

participação de variáveis que refletem exclusão social e de fatores psicossociais. Esse 

contexto pode afetar o desenvolvimento da gestação e dificultar o acesso das mulheres 

aos serviços de saúde. A assistência pré-natal adequada poderia minimizar parte do 

efeito dessas variáveis. 

Subprojeto 2: Fatores Socioeconômicos da Mortalidade Neonatal Precoce na Região 

Sul do Município de São Paulo Parte desses resultados foram utilizados na análise do 

trabalho publicado acima mencionado 

Subprojeto 3: Mortalidade neonatal em uma coorte de recém-nascidos de muito baixo 

peso ao nascer,na região sul do município de São Paulo.  

Resultados Alcançados: 

O excesso de mortalidade possivelmente se deve a presença de condições de vida 

precárias das mães e das famílias representada por residência em núcleos de favela e de 

mães adolescentes na rede causal. A ausência de pré-natal pode estar exprimindo uma 

faceta da exclusão social e/ou da não aceitação da gestação. O acesso a UTIN foi 

elevado, porém a elevada probabilidade de morte encontrada e a ausência de 

sobreviventes com peso inferior a 700g sugerem a existência de problemas nos cuidados 

prestados ao RN  

 

Subprojeto 4: Seleção de variáveis em modelos de regressão logística com o uso dos 

métodos tradicionais e hierarquizados.  

Resultados Alcançados:  

A realização do projeto possibilitou a consolidação e o aprimoramento metodológico do 

grupo de pesquisa e seu avanço na compreensão do problema estudado. Os seus 

resultados obtidos podem contribuir para o SUS mostrando a necessidade de 

aprimoramento na assistência pré-natal e nos cuidados com o recém nascido para a 
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redução da mortalidade neonatal. Do ponto de vista acadêmico possibilitou a realização 

de um mestrado, um doutorado encontra-se em andamento, um artigo encontra-se 

publicado e outro em fase de elaboração. 

 

5. Título do projeto: Mortalidade neonatal e infantil: representacoes e riscos para 

adolescentes e adultos no Recife 

Coordenador: Russell Parry Scott  

Representante: Marion Teodósio de Quadros 

Instituição Executora: UFPE - PE 

Objetivo:  

Identificar as maneiras de representar o risco de mortalidade infantil e neonatal para 

mães e pais adolescentes, adultos e profissionais integrantes de equipes da Estratégia de 

Saúde da Família no Recife.  

Resultados Alcançados: 

Quanto à constituição das Redes, verificou-se que as redes construídas em torno da mãe 

se relacionam com a ordem de proximidade familiar. As redes de solidariedade para 

adolescentes são mais verticalizadas e mais amplas. As redes de solidariedade das mães 

adultas são mais horizontais e contam com números menores de pessoas. 

 Estudou-se a construção do retrato da adolescente sob risco entre os profissionais de 

saúde, entre os componentes das redes de familiares, parentes e amigos. Também foram 

vistos os riscos da Rede Assistencial (média e alta complexidade vs PSF) e riscos da 

Rede Assistencial (média e alta complexidade), verificando que o contato precoce com 

hospitais de referência favorece saber como e aonde proceder na hora do parto; retira a 

vigilância das equipes do PSF e cria um embate sobre a responsabilidade do 

acompanhamento e que pertencer a classes populares suplanta as questões de risco de 

acordo com as gerações, fortalecendo quadro de responsabilização técnica e médica.  

 

6. Título do projeto: Baixo peso ao nascer nas capitais brasileiras: magnitude, 

tendências e relação com a oferta de serviços especializados de atenção ao recém-

nascido e com a mortalidade neonatal e fetal. 

 

Coordenador: Antônio Augusto Moura da Silva 

Instituição Executora: UFMA 
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Objetivos: 

Verificar até que ponto diferenças nas taxas de parto múltiplo, no sub-registro seletivo 

de crianças com menos de 1000 gramas, no registro de nascidos vivos como natimortos 

e na assistência médica (incluindo a oferta de serviços especializados de atenção ao 

recém-nascido) estão contribuindo para as diferenças nas taxas de baixo peso 

observadas entre as regiões brasileiras.  

Resultados Alcançados: 

 A pesquisa constatou que, não houve correlações entre a taxa de baixo peso ao nascer 

e Leitos de UTI neonatal por mil nascidos vivos, mortalidade neonatal, natimortalidade, 

mortalidade perinatal, taxa de cesáreas e escolaridade materna. 

Nos anos mais recentes, com o aumento da cobertura da assistência médica nas capitais 

das regiões menos desenvolvidas tem se observado um aumento da taxa de baixo peso 

ao nascer (  1,2% ao ano). O aumento foi maior nas capitais de regiões menos 

desenvolvidas, promovendo redução na diferença da taxa de baixo peso entre as regiões 

brasileiras.  

As Maiores taxas de baixo peso ao nascer observadas em regiões mais desenvolvidas 

não parecem ser explicadas pelo menor sub-registro nessas regiões, pois a cobertura do 

SINASC foi superior a 90% em quase todas as capitais analisadas. Parte desse aumento 

foi explicado pelo aumento no percentual de partos múltiplos e melhor registro de 

recém-nascidos com menos de 1000 g em áreas mais desenvolvidas. 

Parece que a melhoria da assistência médica tem levado a uma redução da 

natimortalidade e a um aumento do baixo peso ao nascer e da prematuridade. Esse 

processo ocorre com maior velocidade nas capitais de regiões menos desenvolvidas  

 

7. Título do projeto: Tendências e Diferenciais na Saúde Perinatal no Município de 

Fortaleza, Ceara: Comparação entre 1995 e 2005. 

Coordenador: Álvaro Jorge Madeiro Leite 

Instituição Executora: UFC - CE 

Objetivos: 

• Determinar os indicadores de saúde perinatal no município de Fortaleza, Ceará, 

em 2005; analisar a evolução dos indicadores de saúde perinatal através da 

comparação com as informações obtidas em 1995;  

• Avaliar a qualidade da assistência perinatal; determinar a incidência e a morbi-

mortalidade dos recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer (MBPN); 
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• Comparar os resultados com a Rede Colaborativa de Vermont-Oxford (VON - 

Estados Unidos da América);  

• Identificar o padrão de cuidados e as principais seqüelas apresentadas por 

recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer durante o período de 

hospitalização. 

Resultados Alcançados: 

A pesquisa verificou elevados os coeficientes - mortalidade fetal — 17,9 por mil - 

mortalidade perinatal — 32,8 por mil, mortalidade neonatal precoce — 15,2 por mil. 

Observou também que foi contrastante o reduzido porcentual de recém-nascidos de 

baixo peso ao nascer e as elevadas taxas de mortalidade neonatal específica, ou seja, 

são precárias as chances dos recém-nascidos com peso inferior a 2500g.  

 

8. Título do projeto: Organização de Comitês de Investigação do Óbito Infantil: uma 

estratégia para a redução da mortalidade infantil no estado de São Paulo? 

Coordenador: Sonia Isoyama Venâncio 

Instituição Executora: IS / Instituto de Saúde - SP 

Objetivos: 

Avaliar os efeitos da estruturação de Comitês de Investigação do Óbito Infantil (CIOI) 

sobre a organização da assistência materno-infantil e sobre o comportamento do 

coeficiente de mortalidade infantil em municípios do estado de São Paulo.  

Resultados 

A pesquisa estudou os Comitês Regionais e Municipais através de Grupos focais 

observando as modificações na assistência decorrentes da investigação dos óbitos 

infantis, tanto no sentido de avaliar a atuação junto à Atenção Básica, a atuação junto à 

maternidade, na definição de prioridades, dúvidas, expectativas e frustrações. 

Verificou os atores que facilitam a atuação dos Comitês, da Regional e do gestor 

municipal e identificou os fatores que dificultam a atuação dos Comitês: despreparo dos 

gestores, falta de apoio do nível central da SES, mudanças na gestão municipal e 

rotatividade dos membros do Comitê. 

Quanto à evolução da Mortalidade Infantil no Estado de São Paulo segundo a 

Implantação de Comitês, não foi possível verificar impacto da implantação dos Comitês 

sobre o comportamento dos coeficientes de MI. Verificou ainda que 40% dos 
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municípios implantaram Comitês a partir de 2005, o que dificulta a análise do possível 

impacto da implantação sobre os coeficientes de mortalidade. 

 

9. Título do projeto: Mortalidade perinatal e infantil em Minas Gerais: avaliação da 

qualidade da informação para monitoramento da mortalidade e da assistencia ao parto 

Coordenador: Elisabeth Barboza França 

Instituição Executora: UFMG - MG 

Objetivos: 

Avaliação e monitoramento das mortes infantis e perinatais em Minas Gerais, através 

de três eixos principais: 

• A qualidade da informação dos sistemas de estatísticas vitais, através de 

construção de índice de adequação do SIM nos municípios e microrregiões do 

estado e do seu relacionamento com o SIH e estimativas indiretas de 

nascimentos e óbitos.  

• Avaliar a utilização e qualidade da informação do SIP-CLAP/OPS para 

monitoramento da assistência hospitalar perinatal em Minas Gerais.  

• Comparação de duas propostas de critérios de evitabilidade dos óbitos 

perinatais, a partir de dados coletados em prontuários médicos.  

Resultados Alcançados: 

• Estratégia do Programa VIVA VIDA (SES_MG) utilizada em 2005: 

implementação dos Comitês Municipais de Prevenção do Óbito Fetal e 

Infantil   

 Município(s) pólo(s) de microrregião  

 Municípios classificados como tendo inadequada qualidade 

da informação sobre óbitos no SIM (implantação da busca 

ativa de óbitos)  

• Implantação de protocolo de atenção hospitalar ao neonato pela Secretaria de 

Estado da Saúde de Minas Gerais (março de 2007): uso do SIP-CLAP 

• Abordagem das causas múltiplas de mortalidade perinatal em Belo 

Horizonte: Comitê de investigação da mortalidade perinatal e infantil de 

Belo Horizonte (pesquisa da SMS-BH) 
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• Qualidade da informação sobre mortalidade na região nordeste de Minas 

Gerais (pesquisa iniciada em 2008, com financiamento da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG). 

  

3.1.4.3 Temática III: Morbidade Pré e Pós-Natal  

 

1. Título do projeto: Transmissão vertical do HIV e Sifilis: o papel da assistência pré-

natal 

 

Coordenador: Maria da Conceicao Nascimento Costa  

Representante: Bruno Gil 

Instituição Executora: UFBA - BA 

Objetivos: 

Estudo de corte transversal para investigar as características da assistência pré-natal, 

em relação ao rastreamento da infecção pelo HIV e T. pallidum e condutas diante de 

um resultado positivo.  

Resultados Alcançados: 

Os resultados mostraram que, quanto ao estado civil 61,2% dos casais eram de união 

estável: 61,2%. Quanto à cor da pele, 7,0% era branca e 90% pardos e negros. Quanto à 

anos de estudo, 51,6% tinham 9 a 11 anos. Quanto à posição no domicílio 66,6% era 

cônjuge. Quanto à oportunidade da gestação 42,4% queria mais tarde/não 

pensou/outros: 42,4%. 

• Quanto ao uso de contraceptivos ao engravidar, 67,0% não usava. 50,2% era 

primípara. Quanto ao total de consultas pré-natais: 67,1% fez mais de 6 

consultas. Quanto à renda do chefe da família ser de até 1 salário mínimo, em 

relação ao total de consultas pré-natais 73,6% fez até 6 consultas. 

 Quanto à renda do chefe da família ser maior que 1 salário mínimo, em 

relação ao total de consultas pré-natais: 

• até 6 consultas: 62,1% 

• mais de 6 consultas: 37,9% 

 Quanto à idade gestacional da 1ª consulta pré-natal: 

• 1º trimestre: 52,7% 

• tardia: 47,3% 
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 Quanto à renda do chefe da família ser de até 1 salário mínimo, em 

relação à idade gestacional da 1ª consulta pré-natal:  

• 1º trimestre: 46,7% 

• tardia: 53,3% 

 Quanto à renda do chefe da família ser maior que 1 salário mínimo, em 

relação à idade gestacional da 1ª consulta pré-natal: 

• 1º trimestre: 57,3% 

• tardia: 42,7% 

 Quanto à idade gestacional de realização do 1º teste HIV: 

• 1º trimestre: 28,1% 

• tardia: 71,9% 

 Quanto à renda do chefe da família ser de até 1 salário mínimo, em 

relação à idade gestacional de realização do 1º teste HIV:  

• 1º trimestre: 23,2% 

• tardia: 76,8% 

 Quanto à renda do chefe da família ser maior que 1 salário mínimo, em 

relação à idade gestacional de realização do 1º teste HIV:  

• 1º trimestre: 31,2% 

• tardia: 68,8% 

 Quanto ao total de VDRL realizados: 

• nenhum: 30,5% 

• 1 ou +: 69,5% 

 Quanto à renda do chefe da família ser de até 1 salário mínimo, em 

relação  ao total de VDRL realizados: 

• nenhum: 35,3% 

• 1 ou +: 64,7% 

 Quanto à renda do chefe da família ser maior que 1 salário mínimo, em 

relação ao total de VDRL realizados: 

• nenhum: 26,7% 

• 1 ou +: 73,3% 

 Quanto à idade gestacional de realização do 1º VDRL: 

• 1º trimestre: 30,4% 

• tardia: 69,6% 
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 Quanto à renda do chefe da família ser de até 1 salário mínimo, em 

relação à idade gestacional de realização do 1º VDRL:  

• 1º trimestre: 22,4% 

• tardia: 77,6% 

 Quanto à renda do chefe da família ser maior que 1 salário mínimo, em 

relação à idade gestacional de realização do 1º VDRL:  

• 1º trimestre: 36,8% 

• tardia: 64,2%  

 

2. Título do projeto: Avaliação de programas de pré-natal no Município de São Paulo 

focalizando o sistema de referencia e contra-referencia e os agravos: Sífilis, HIV, 

Hepatite B e Hepatite C. 

 

Coordenador: Regina Célia de Menezes Succi

Representante: Elizabeth Nigilo de Figueiredo 

Instituição Executora: Unifesp - SP 

Objetivos: 

• Comparar a qualidade da assistência pré-natal antes e depois da 

municipalização de algumas das UBS no Município de São Paulo estudadas 

anteriormente e; 

• Avaliar o sistema de referência e contra-referência para os agravos sífilis, 

Hepatites virais e HIV em UBS na área de abrangência do HSP.  

Resultados Alcançados 

A pesquisa concluiu que, entre 2000 e 2004 a qualidade da assistência pré-natal 

melhorou, houve um aumento do número de consultas (médicas e de enfermagem) no 

pré-natal, na solicitação e garantia de retorno dos exames sorológicos para os agravos 

avaliados e na proporção de gestantes que iniciaram o acompanhamento no primeiro 

trimestre da gestação.  

Verificou a importância da sensibilização dos profissionais e Coordenadorias de saúde 

sobre os agravos, medidas profiláticas ou terapêuticas e vigilância e a necessidade de 

efetividade do sistema de referência e contra referência para agravos de TV resultando 

em benefícios aos clientes e ao sistema. 
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Quanto à avaliação do programa de pré-natal focalizando o sistema de referência e 

contra-referência dos agravos de transmissão vertical, coordenadoria sudeste, 

município de São Paulo, foram localizados 54 / 2180 prontuários com alteração 

sorológica para sífilis, soropositivas para o HIV, reagente para antígeno (HBsAg) da 

hepatite B e presença de anticorpos (anti-HCV) para hepatite C, e IgM reagentes para 

toxoplasmose e rubéola.  

Concluíram-se que o sistema de referência e contra referência para as doenças de 

transmissão vertical é falho na Coordenadoria Sudeste do Município de São Paulo e que 

é imprescindível a monitoração constante do pré-natal, com a criação de indicadores 

mais sensíveis, para que se consiga a excelência no atendimento 

 

3. Título do projeto: Assistência pré-natal na prevenção e/ou controle dos fatores de 

risco da doença hipertensiva especifica da gravidez - analise fundamentada na educação 

em saúde 

 

Coordenador: Zélia Maria de Sousa Araújo Santos 

Instituição Executora: Unifor - CE 

Objetivos: 

• Avaliar o processo assistencial oferecido a partir das normas de atendimento, 

das atividades educativas em grupo bem como das rotinas assistenciais 

incluindo a postura profissional e distorções que refletem na qualidade dessa 

assistência.  

• Analisar o impacto da assistência pré-natal na prevenção e/ou controle dos 

fatores de risco da DHEG, no âmbito da educação em saúde. 

Resultados Alcançados: 

A pesquisa verificou que a maioria das gestantes tinha entre 17 a 41 anos de idade, 

cor parda, ensino fundamental incompleto, natural de Fortaleza-CE, renda familiar 

de 1 a 2 salários mínimos. Foram identificados os fatores de risco da DHEG: 

elevação da pressão arterial na gravidez: anterior e atual, hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, história prévia de DHEG, extremos de idade, multiparidade, 

primiparidade, paternidade diversa, cor negra, baixo nível socio-econômico, 

conflitos emocionais, e gestação múltipla. Cerca de 16,0% das gestantes informara 

noções sobre DHEG, embora 8,0% tivessem história de DHEG. Com relação às 

condutas preventivas e de controle dos fatores de risco da DHEG: a maioria 
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conhecia somente a redução do sal, porém aderiam frequentemente - redução do sal, 

uso de gordura vegetal, preferência por vegetais, consumo de até 100ml de café/dia, 

controle do peso, abolição do tabagismo, gerenciamento estresse, sono e repouso 

adequados e ingesta hídrica adequada. 

 

4. Título do projeto: Avaliação de alterações no sistema imunológico em gestantes - 

analise do envolvimento de células CD4+CD25+ e de um balanço Th1/Th2 no sucesso 

gestacional. 

Coordenador: Jose Artur Bogo Chies 

Instituição Executora: UFRGS - RS 

Objetivos: 

Acompanhamento de parâmetros imunológicos (descritos nas metas) de gestantes 

normais, com aborto espontâneo e aborto recorrente, visando a caracterização de 

possíveis alterações.  

Resultados Alcançados: 

A pesquisa proporcionou a caracterização das céls Treg (CD4+CD25+ HIGH), 

caracterização dos linfócitos recém-ativados (CD25+ e CD69+), definição do perfil 

linfocitário (CD4+ ou CD8+), a avaliação das células NK circulantes (CD161+CD3-

CD56+), a avaliação do perfil de linfócitos de memória (CD45RO) ou ativados 

(RD45RA). Além destes, também a obtenção de CMSP Humanas. 

 

5. Título do projeto: Desempenho de Morbidade Materna Severa E Morte Perinatal 

Como Indicadores Para A Melhoria da Saude Perinatal No Brasil 

Coordenador: Eliana Martorano Amaral 

Instituição Executora: CEMICAMP - SP 

Objetivos: 

• Comparar a exeqüibilidade e adequação dos diversos eventos sentinela — morte 

materna (MM), morbidade maternal severa (MMS), natimorto (NM), morte 

neonatal precoce (MNP) e resultado com sucesso (RS - mulher e recém-nascido 

recebendo alta até 72hs após o parto) - para serem usados em inquéritos 

confidenciais, sob coordenação do Comitê Regional de Vigilância em 

Mortalidade Materna (CRVMM).  

Resultados Alcançados: 
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O estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade da investigação de casos de 

morbidade materna grave (near miss), em comparação a casos de morte materna e 

morte de fetos ou recém-nascidos até sete dias de vida (morte perinatal), buscando 

alternativas para melhoria da qualidade da atenção perinatal nos sistemas público e 

complementar. Por um período de três meses ininterruptos (10-12/2005), todos esses 

eventos adversos foram investigados por uma equipe de médico e enfermeira nos 

hospitais públicos e privados de Campinas, sendo posteriromente discutidos com os 

membros dos Comitês de Morte Materna Municipal e Regional (DIR XII). No 

período do estudo, houve 23,7 casos de near miss para cada morte materna, uma 

taxa de 21,1 near miss /1.000 nascidos-vivos (NV), em 4491 partos do período. 

Identificou-se alguma demora em receber atenção adequada em 34% dos casos, 

sendo apenas 11% por dificuldades de acesso, 37% por não procurarem os serviços 

e os restantes em receber o cuidado adequado. As complicações hipertensivas foi o 

problema mais comum e aconteceram em 57,8% dos casos de morbidade materna 

grave.  

O aprimoramento dos serviços de saúde e da prática médica respondeu por 38 e 39% 

das sugestões de melhoria propostas pelos Comitês, complementados por sugestões 

de melhoria de acesso e aconselhamento em planejamento familiar. Apenas duas das 

quatro mortes maternas foram consideradas evitáveis. Essas mortes e os casos de 

near miss foram aqueles que permitiram identificar mais situações que mereceriam 

qualificação, potencialmente evitando o evento adverso. Durante 80 horas, 43 

técnicos da rede primária, secundária e terciária, membros dos Comitês, discutiram 

os 158 casos (30 minutos/caso). Apesar do trabalho voluntário, consideraram como 

uma experiência motivadora e qualificadora única em sua atuação na vigilância em 

saúde perinatal. Destacaram a identificação das inúmeras situações clínicas graves 

vivenciadas pelas gestantes, menos visíveis pelo sistema de vigilância vigente. 

Sugeriram que as mortes maternas, óbitos perinatais e morbidade materna grave 

deveriam ser utilizados como eventos complementares de vigilância, utilizando a 

morbidade materna em intervalos curtos, episódicos, como estudo sentinela. Como 

tópicos prioritários a serem abordados em programas de capacitação e treinamento 

em serviço destacaram-se as complicações hipertensivas e hemorrágicas da gestação 

e a organização da atenção nos diversos níveis do sistema de saúde.  O maior 

desafio na qualificação da atenção identificado é a articulação das ações junto às 

instituições hospitalares e seu corpo clínico.  
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3.1.4.4 Temática IV: Violência e Gestação 

 

1. Título do projeto: Violência na gravidez: determinantes e conseqüências para saúde 

reprodutiva, saúde mental e resultados perinatais 

Coordenador: Ana Bernarda Ludermir 

Instituição Executora: UFPE - PE 

Objetivos: 

• Investigar a prevalência da violência psicológica, física e sexual cometidas 

contra as mulheres na gravidez e identificar os seus determinantes e 

conseqüências no Distrito Sanitário II do Recife. Objetivos Específicos:  

• Estimar a prevalência e a incidência da violência cometida por parceiros na 

gravidez (VPG); 

• Estimar a prevalência e a incidência da violência infligida à mulher por outros 

agressores na gravidez;  

• Investigar a associação da VPG com violência anterior cometida por parceiros 

ou ex-parceiros;  

• Descrever a freqüência, as características, a severidade e as modificações do 

padrão da violência na gravidez;  

• Investigar a associação da violência na gravidez com características 

demográficas e socioeconômicas da mulher;  

• Investigar a associação da VPG com a história de violência infligida à mulher 

por outros agressores e de violência contra a mulher na família;  

• Investigar a associação da VPG com características demográficas e 

socioeconômicas do parceiro, com os antecedentes de violência contra a mulher 

na família e descrever as situações que o levam a atos violentos;  

• Investigar a associação da violência na gravidez sobre comportamentos de risco 

na gravidez e a adesão ao pré-natal, o tipo de parto, complicações obstétricas na 

gravidez, parto e puerpério, resultados perinatais e mortalidade neonatal;  

• Avaliar a associação da violência na gravidez com os TMC na gravidez e com a 

depressão puerperal;  
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• Investigar a associação da violência por parceiros com a história reprodutiva e 

contraceptiva das mulheres, com a ocorrência de gravidezes indesejadas e de 

aborto induzido;  

• Estimar a prevalência e os motivos para abortos espontâneos, para aborto 

induzido em gravidezes anteriores ou tentativa na gravidez atual e sua relação 

com a violência por parceiro; 

• Descrever os procedimentos utilizados, as condições de realização do aborto 

induzido, suas complicações e experiências de violências nos serviços de saúde.  

Resultados Alcançados: 

Houve uma prevalência elevada de VPI (30,95%) e de TMC (43,39%) na 

investigação em relação a outros estudos populacionais realizados em países 

desenvolvidos e a alguns brasileiros. A prevalência global de VPI manteve-se 

praticamente constante antes e durante a gravidez, havendo alteração na 

freqüência dos seus tipos. Durante a gravidez a violência física diminuiu e a 

psicológica aumentou. A magnitude da associação da situação conjugal, da 

violência antes da gravidez e dos transtornos mentais comuns com a VPI na 

gravidez foi considerável.  

 

2. Título do projeto: Aborto e Violencia de Gênero 

Coordenador: Thália Velho Barreto de Araújo  

Instituição Executora: UFPE - PE 

Objetivos: 

Determinar a prevalência da violência de gênero (VG) e investigar sua influência sobre 

as trajetórias reprodutiva e contraceptiva e sobre a ocorrência de abortamento entre 

mulheres residentes no Distrito Sanitário II do Recife.  

Resultados Alcançados: 

A pesquisa constatou que, as mulheres em situação de violência têm mais dificuldade 

em realizar contracepção e recorrem mais ao aborto provocado. As mulheres em 

situação de violência estão mais expostas à ocorrência de gravidez não pretendida. A 

proporção elevada de mulheres sem a intenção de engravidar e não fazendo uso de 

contracepção mostra que persistem as dificuldades de acesso a métodos contraceptivos. 

E verificou também que a associação entre violência pelo parceiro íntimo e gravidez 

não pretendida e com aborto provocado coloca a necessidade de redimensionar as 

práticas nos serviços de saúde. 
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3. Título do projeto: Aborto induzido: opinião e conduta de magistrados brasileiros 

Coordenador: Anibal Eusébio Faúndes - Latham 

Representante: Graciana Alves Duarte 

Instituição Executora: CEMICAMP - SP 

Objetivos: 

Investigar a opinião e conduta de juízes acerca da legislação brasileira sobre aborto 

provocado.  

Resultados Alcançados: 

Participaram do estudo 1.493 magistrados associados à Associação de Magistrados 

Brasileiros (AMB). Os participantes preencheram um questionário e o enviaram de 

volta através do correio. A opinião dos magistrados acerca das leis que contemplam a 

realização do aborto no Brasil manteve a tendência, já observada em outros estudos, de 

considerar que é necessário que ocorram mudanças para ampliar as circunstâncias nas 

quais não se pune o aborto praticado por médicos (61,2%), ou mesmo para deixar de 

considerar o aborto como um crime (16,8%), independente da circunstância em que é 

praticado (totalizando 78% de magistrados favoráveis a ampliação da lei).  

Quando perguntados sobre a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF), apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde, em 2005, e que trata da interrupção da gestação quando 

diagnosticado que o feto tem anencefalia, a maioria dos juízes (62%) que tinham uma 

opinião formada sobre o assunto referiu que a ADPF deveria ser transformada em lei; 

42% consideraram a ADPF adequada, e pouco menos de um quinto opinou que a ADPF 

não é adequada. Ao tratar de sua prática, cerca de 15% dos juízes que atuavam na área 

criminal referiram já ter emitido parecer favorável a algum pedido de aborto não 

previsto pela lei.   

Quanto à conduta pessoal, perguntou-se aos participantes do sexo feminino se já haviam 

tido uma gravidez absolutamente indesejada em relação à qual sentiram a necessidade 

de provocar um aborto e o que fizeram nessa ocasião. Aos respondentes do sexo 

masculino foi feita a mesma pergunta com respeito a alguma parceira. Quinze por cento 

das mulheres e 20% dos homens referiram que já haviam passado por essa situação: 

79,2% dos homens e 74% das mulheres referiram que nessa circunstância haviam 

optado por fazer um aborto. Os resultados mostraram que os participantes da pesquisa 



 161

são favoráveis a ampliação dos permissivos legais para a realização do aborto. Como já 

observado em outras pesquisas, houve alta proporção de concordância com a permissão 

do aborto em circunstâncias com justificativas médicas. 

 

4. Título do projeto: A Morbimortalidade neonatal e materna no Rio de Janeiro: 

analisando a assistência e o acesso segundo fluxos, redes e territórios 

Coordenador: Maria Tereza Serrano Barbosa 

Representante: Enirtes Prates 

Instituição Executora: UNIRIO - RJ 

Objetivos: 

• Analisar a distribuição espacial da mortalidade neonatal e materna no estado do 

Rio de Janeiro, identificando áreas de sobre-risco e a relação espacial dos óbitos 

com a distribuição dos serviços de saúde. 

• Analisar a assistência ao parto, caracterizando o perfil das principais 

maternidades e o deslocamento da clientela, ou seja, o fluxo entre residência e 

local de nascimento. 

•  Analisar as trajetórias dos recém-natos no estado do Rio de Janeiro, utilizando 

dados do SINASC utilizando ferramentas de Sistema de Informações 

Geográficas (SIG)e a metodologia de redes. 

• Identificar a relação entre oferta de serviços de saúde e fluxo de gestantes entre 

o local de residência e a maternidade, utilizando ferramentas de Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) e a metodologia de redes. 

• Verificar a dinâmica da mortalidade neonatal e materna a partir da criação e 

comparação de mapas de fluxos e identificação das redes existentes em três 

momentos do tempo: 1990, 1995, 2000.  

Resultados Alcançados: 

Considerando que a possibilidade de intervenção no perfil da mortalidade materna e 

infantil parece deslocar-se cada vez mais para a esfera dos serviços de saúde e o 

acesso à assistência de qualidade tem papel fundamental na determinação da 

mortalidade materno-infantil, deve-se investigar a existência de desigualdades no 

acesso a tais serviços. 

Quanto à identificação das redes alerta para problemas de acesso identificaram-se 

áreas com poucas opções, configurando pontos de estrangulamento, ou 
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oportunidades de desconcentração e regionalizações alternativas. Através das 

técnicas utilizadas foi possível discutir o processo de “Peregrinação” em busca de 

atendimento  

 

5. Título do projeto: Magnitude da mortalidade materna: características e alguns de 

seus determinantes 

Coordenador: Ruy Laurenti 

Representante: Maria Helena Prado de Mello Jorge 

Instituição Executora: USP - SP 

Objetivos: 

A partir dos resultados do Projeto inicial "Estudo da mortalidade de mulheres de 10 a 

49 anos - Projeto Gravidez, Parto e Puerpério - GPP", financiado pelo Ministério da 

Saúde/OPAS, que teve aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo, estão sendo propostos oito subprojetos. A 

investigação foi realizada de acordo com a metodologia RAMOS (Reproductive Age 

Mortality Survey) nas capitais de estados do Brasil e no Distrito Federal, com os óbitos 

de mulheres de 10 a 49 anos, ocorridos em 2002. Os resultados, bastante descritivos, 

foram apresentados ao Ministério da Saúde e à Organização Panamericana de Saúde. 

Os novos subprojetos têm objetivos específicos, mas pretendem analisar aspectos, 

ainda, não contemplados nos resultados já apresentados ao Ministério da Saúde e à 

OPS. Esses subprojetos são os seguintes: 

1. Suicídio de mulheres em idade fértil, com ênfase no ciclo gravídico puerperal 

ampliado 

2. Mortalidade por doença hipertensiva em mulheres de idade fértil, com ênfase no 

ciclo gravídico puerperal ampliado 

3. Mortes maternas e mortes por causas maternas 

4. As doenças infecciosas como causas obstétricas indiretas 

5. Mortalidade no "ciclo gravídico puerperal ampliado" 

6. Qualidade do Sistema de Informações de Mortalidade: preenchimento das 

variáveis 43 e 44 da Declaração de Óbito 

7. Mortes maternas: sua detecção por meio de diagnósticos presumíveis declarados 

pelos médicos 

8. Mortalidade materna: avaliação dos dados oficiais e dos obtidos por pesquisa 
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Subprojeto I – Suicídio de mulheres em idade fértil, com ênfase no ciclo gravídico 

puerperal ampliado 

Resultados alcançados: 

• Resgate da informação: sub-enumeração em 147,5%; o que está 

informado como Suicídio é Suicídio 

• Idade: 40 anos e mais 

• Tipo: intoxicação 

• Suicídio X transtorno mental (depressão pós-parto) 

Subprojeto III – Mortes maternas e mortes por causas maternas 

Resultados alcançados: 

Enviado à Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde 

 

Subprojeto IV - As doenças infecciosas como causas obstétricas indiretas 

Resultados alcançados: 

Objetivos alcançados (1, 2 e 3) 

 

Subprojeto V – Mortalidade no ciclo gravídico puerperal ampliado 

Resultados alcançados: 

objetivos alcançados 

      Destino: Reunião de Diretores de Centros de Classificação de Doenças (OMS) 

 

Subprojeto VI – Qualidade do Sistema de Informações de Mortalidade: preenchimento 

das variáveis 43 e 44 da Declaração de Óbito 

Resultados alcançados: 

objetivos alcançados 

Destino: Novo Projeto CNPq, envolvendo SES do Rio de Janeiro e SMS de Cuiabá 

MT 

 

Subprojeto VII – Mortes maternas: sua detecção por meio de diagnósticos presumíveis 

declarados pelos médicos 

Resultados alcançados: 

Objetivos alcançados 

Destino: Tese de Doutorado – FSP/USP Enviado para Publicação 
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Subprojeto VIII – Mortalidade materna: avaliação dos dados oficiais e dos obtidos por 

pesquisa 

Resultados alcançados: 

Fator correção: 1,2 

Destino: Comunicação à SVS e Área Técnica de Saúde da Mulher/MS e RIPSA 

                     Apresentação em congresso 

 

 

6. Título do projeto: Analise da distribuição espacial da mortalidade materna em 

relação aos indicadores de desenvolvimento humano, como subsídio para elaboração de 

políticas publicas visando a redução das mortes maternas no Rio Grande do Norte 

Coordenador: George Dantas de Azevedo 

Instituição Executora: UFRN 

Objetivos: 

Compreender a magnitude, distribuição espacial e os determinantes dos diferenciais da 

mortalidade materna, em municípios com diferentes graus de desenvolvimento, no 

estado do Rio Grande do Norte, e suas conseqüências na sobrevivência da população 

feminina em idade fértil desses municípios.  

Resultados Alcançados: 

Indicadores de mortalidade materna para o RN, 1995-2002 (166 municípios) 

• RMM_obs = 32,7 óbitos/ 100.000 NV’s 

• RMM_corr = 75,2 óbitos/ 100.000 NV’s 

Considerando apenas municípios com registro de óbitos 

• RMM_obs = 45,2 óbitos/ 100.000 NV’s 

• RMM_corr = 103,9 óbitos/ 100.000 NV’s 

RMM x IDH-M 

relação inversamente proporcional 

• à medida que aumenta a proporção de municípios com melhores 

condições de desenvolvimento social, menores foram os valores de 

RMME 

Impacto local 

• Divulgação junto à área técnica de saúde de mulher da SESAP/RN 

• Articulação com o Comitê de MM do RN e Comitês Regionais 
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• Capacitação dos profissionais da atenção básica 

o Curso de Especialização em Saúde da Família 

o Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do RN 

• Criação de demandas e prioridades de pesquisa regionais 

o Estudos de casos 

 

7. Título do projeto: Mortalidade Materna entre os Povos Indígenas do Estado da 

Bahia: Diagnóstico da Situação 

Coordenador: Cecilia Anne McCallum 

Instituição Executora: UFBA - BA 

Objetivos: 

• Realizar um diagnóstico da situação de saúde reprodutiva e sexual entre os 

Tupinambá a partir de uma metodologia de "Avaliação Participativa Rápida" - 

Rapid Participative Assessment ou RAP - adaptada às condições sócio-culturais 

do grupo.  

• Mapear a situação da saúde sexual e reprodutiva considerando a perspectiva dos 

membros da comunidade de um lado, e dos profissionais de saúde trabalhando 

diretamente com os indígenas, do outro.  

• Desenvolver e aperfeiçoar instrumentos e procedimentos para a produção de 

dados sobre os fatores que influenciam direta ou indiretamente a mortalidade 

materna entre os povos indígenas do nordeste brasileiro.  

Resultados: 

Quanto às condições sociais, econômicas, ambientais e culturais da área indígena 

Tupinambá a pesquisa constatou pobreza histórica, emigração econômica, pouca 

terra, renda baixa da maioria das famílias; falta de saneamento, água poluída (em 

alguns lugares), moradias precárias; desnutrição; falta de educação escolar; difícil 

acesso, estradas precárias. Os índios dispõem de forma relativa do carro da Funasa 

desde 1999. 

Quanto ao acesso à contracepção para mulheres indígenas verificou-se uma 

interdição oficiosa (medo dos profissionais em tratar o tema) – a identidade étnica 

como barreira para o acesso. A conseqüência do não acesso mostrou gravidez 

indesejada (alto risco reprodutivo ou aborto inseguro) e esterilização tubária - 

Pesquisa de 60 casos levantados por Ulla em uma das comunidades Tupinambá) 
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Concluiram que há a necessidade de melhoria da atenção à saúde para toda a 

população, para garantir melhor saúde indígena. Especificamente um melhor 

atendimento à gestante e à puérpera na cidade, incluindo as indígenas.Os órgãos 

responsáveis estimular a discussão entre os indígenas sobre planejamento 

reprodutivo e anti-concepção, visando assegurar os direitos sexuais e reprodutivos. 

E, ainda verificou-se a necessidade dos profissionais de saúde de conhecer e 

valorizar os saberes indígenas sobre parto e puerpério, para poder dialogar 

construtivamente com as mulheres. 

 

3.1.4.5 Temática V: Modelos de Atenção Ao Parto e ao Recém-nascido 

 

1. Título do projeto: Opinião das mulheres puérperas sobre os métodos utilizados para 

seu cuidado e conforto no trabalho de parto e parto 

 

Coordenador: Telma Elisa Carraro 

Instituição Executora: UFSC - SC 

Objetivos: 

Avaliar a opinião das mulheres puérperas sobre os métodos utilizados para seu cuidado 

e conforto durante seu trabalho de parto e parto.  

Resultados Alcançados: 

Os sentimentos das mulheres puérperas sobre o cuidado e conforto no trabalho de parto 

e parto, como foram cuidadas e confortadas durante o trabalho de parto e parto. A 

pesquisa resgatou as falas das mulheres puérperas e seus sentimentos quanto à atenção 

da equipe, a alegria, segurança e conforto. 

Concluiu sobre a necessidade de capacitar os profissionais de saúde para cuidar e 

confortar a mulher nesse momento, visando fortalecer seu sistema imunológico, a fim 

de evitar as mortes maternas; trabalhar junto às Universidades a fim de preparar 

profissionais sensíveis para a questão do cuidado e conforto da mulher, ou seja, 

respeitando-a neste momento ímpar de sua vida, evitando violência contra a mulher e 

prevenindo as Mortes Maternas e intensificar a sensibilização para implantar o método 

de humanização nas maternidades brasileiras. 
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2. Título do projeto: Características dos processos de trabalho em instituições do SUS, 

na atenção ao ciclo gravídico-puerperal: implicações para a mortalidade materna 

 

Coordenador: Silvia Lúcia Ferreira 

Representante: Mirian Santos Paiva 

Instituição Executora: UFBA - BA 

Objetivos: 

• Analisar as características dos processos de trabalho dos profissionais atuantes 

na atenção à mulher no parto normal em maternidades públicas e sua relação 

com a qualidade da assistência prestada, e 

• Avaliar a inserção das enfermeiras obstetras na atenção à mulher no ciclo 

gravídico-puerperal a partir da identificação de elementos que se constituem 

como facilitadores e/ou dificultadores do seu trabalho.  

 

Subprojeto 1 

Atuação das egressas dos Cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica 

• A maioria (89,9%) das enfermeiras com curso de Especialização está atuando 

no SUS;  

• O campo principal é a assistência direta às mulheres no ciclo gravídico-

puerperal; 

• A atuação no centro obstétrico, principalmente na realização do parto normal, 

ainda, encontra limites impostos pela hierarquização do sistema de saúde, 

centralizada na atenção médica; 

•  Apesar do Ministério da Saúde promover em todo o território nacional cursos 

de formação para enfermeiras(os) obstetras(os), como uma proposta para 

reduzir os índices de morbi-mortalidade materna e infantil não há medidas 

legais e incentivos para que essa(e) profissional possa realizar o parto normal, o 

que leva  ao embate no campo de atuação, ao desestímulo e às frustrações 

pessoais. 

Subprojeto 2 

O processo de trabalho hospitalar na assistência à mulher no parto normal 

• A contribuição da multiplicidade de agentes com seus saberes e práticas não é 

valorizada e o trabalho em equipe tem servido mais ao fortalecimento da 
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direcionalidade técnica centrada no profissional médico, contribuindo inclusive 

para encobrir, em certos momentos, o desinteresse de alguns profissionais pela 

assistência; 

• Os profissionais vêem as parturientes como pessoas pobres, carentes de tudo, 

desinformadas e despreparadas. Entretanto as dimensões de classe social e etnia 

não estão sendo reconhecidas como componentes indissociáveis das relações 

humanas, inclusive nos espaços de assistência à saúde. As principais 

dificuldades apontadas concentraram-se nesse âmbito; 

• Percebeu-se uma tímida atuação de enfermeiras obstétricas nesse processo de 

trabalho. A indiferença na absorção dessa profissional especializada vem 

contribuindo para a invisibilidade da sua participação no cenário da assistência 

resolutiva ao parto, conforme pretendem as instituições formadoras, com o 

apoio do Ministério da Saúde.  

Subprojeto 3 

A inserção das enfermeiras obstetras no SUS Bahia 

 

• Nos 16 cursos realizados pelas universidades públicas baianas foram formadas 

233 enfermeiras obstetras (15 para Tocantins); 

• Reitera a importância da enfermeira obstetra como elemento principal no 

resgate da qualidade e da humanização da atenção ao parto natural, com vistas à 

redução dos índices de morbi-mortalidade materna e perinatal. Entretanto, 

identifica muitos conflitos e obstáculos para sua atuação; 

• Destaca que o conflito com a categoria médica tem levado à dificuldade de 

comunicação e ao trabalho em equipe, o que traz como conseqüência o recuo 

das enfermeiras obstetras na atenção ao parto normal, passando atuar em outras 

áreas dentro ou fora da saúde da mulher, diminuindo sua contribuição às 

mulheres e à redução das taxas de parto cesárea e de mortalidade materna; 

• Aponta para a necessidade das enfermeiras obstetras construírem uma aliança 

com as mulheres e com o movimento de mulheres; criar ou manter espaços que 

possam proporcionar sua atuação e melhor acolher as mulheres na busca de 

mudanças no modelo assistencial para atenção ao parto normal e contribuir para 

a redução da morbi-mortalidade materna.  

Subprojeto 4 
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A construção da integralidade a partir das práticas de equipes de saúde da família 

no pré-natal 

• Para os profissionais do PSF, as mulheres encontram-se em posição de destaque 

no programa, pelo fato de serem os usuários mais presentes, mais disponíveis e 

responsáveis pelo cuidado à saúde das famílias.  

• As práticas destinadas às mulheres estão centradas na função reprodutiva, num 

enfoque materno-infantil (há uma busca da família reprodutiva, da mãe zelosa 

que controla o número de filhos e que se dedica às tarefas de casa e um esforço 

para disciplinar aquelas que não cabem nesse modelo, p.ex., as adolescentes 

grávidas); 

• As atividades educativas desenvolvidas pelas equipes têm enfoque preventivo e 

são dirigidas ao binômio mãe-filho. As mulheres são consideradas como 

detentoras de pouco conhecimento para o auto-cuidado e o cuidado com os 

filhos;  

• Os discursos apontam para três sentidos de integralidade: o uma rede de serviço 

hierarquizada que garanta o acesso das gestantes a níveis mais complexos; o 

atendimento das demandas sociais que interferem na saúde e a oferta contínua e 

sistematizada das ações de saúde operacionalizadas através do trabalho em 

equipe.  

 

3. Título do projeto: Aceitação, confiabilidade e validade de uma medida de satisfação 

da mulher e profissional de saúde com a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo 

peso - método mãe canguru: desenvolvimento de questionário para inquérito de usuário 

e provedor. 

Coordenador: Silvia Wanick Sarinho 

Instituição Executora: UFPE - PE 

Objetivos: 

• Desenvolver uma medida confiável e válida da satisfação da mulher com a 

atenção mãe-canguru.  

• Desenvolver uma medida confiável e válida da satisfação dos profissionais de 

saúde (provedores) com a atenção mãe-canguru. 

• Elaborar um manual técnico com descrição do questionário, técnicas de 

preenchimento, manejo de dados e análise.  
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• Utilizar esse instrumento para sugerir ao Ministério da Saúde / Divisão de 

Atenção  Criança um inquérito nacional da satisfação do usuário e provedores 

de saúde com relação ao programa de atenção humanizada ao recém-nascido de 

baixo peso- Método mãe canguru. Isto servirá como instrumento permanente de 

controle da qualidade da assistência. 

Resultados Alcançados: 

Quanto à análise qualitativa da satisfação/insatisfação das mães, constatou-se que na 

rotina de atenção no MMC a importância do papel educativo no acesso a informações e 

supervisão sobre cuidados ao bebê e da assistência personalizada à mãe e bebê 

(segurança das mães – aleitamento, saúde materna e infantil) 

Na questão da convivência entre profissionais e mãe verificou-se uma boa qualidade do 

trabalho profissional, da relação interpessoal porém, algumas mães mencionam falta de 

suporte em situações específicas (cuidados pessoais) 

Quanto à análise qualitativa da satisfação/insatisfação dos profissionais, as relações de 

trabalho mostraram a facilidade do atendimento dos bebes por especialistas; o 

aprendizado profissional; que a resolução de problemas que extrapolam ato médico e a 

rotina facilita aprendizado cuidado bebe prematuro. 

 

4. Título do projeto: O Modelo Enfermagem Obstétrica Midwifery em Natal, RN: 

Uma avaliação de impacto nos contextos de sua implantação. 

Coordenador: Bertha Cruz Enders 

Instituição Executora: UFRN - RN 

Objetivos: 

 

• Identificar a visão dos enfermeiros "midwives" egressos do programa, quanto às 

ações de assistência à mulher que desenvolvem e as mudanças na sua prática 

efetuadas a partir da sua qualificação,  

• Detectar as mudanças estruturais, organizacionais e ambientais instituídas nos 

locais de trabalho relacionadas à integração dos enfermeiros nesses contextos 

após qualificação no curso, 

• Verificar o nível de satisfação das mulheres assistidas pela enfermeira obstétrica 

"midwife" acerca dos cuidados prestados e  
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• Identificar as percepções de outros profissionais, médicos, enfermeiros e 

administradores, acerca das ações do enfermeiro egresso do programa 

"midwife", nos contextos de trabalho.  

Resultados: 

O estudo avalia a implantação do modelo de enfermagem obstétrica “midwifery” em 

duas maternidades públicas de Natal/RN que participaram de um projeto de cooperação 

internacional (1997-2003) para a institucionalização dessa prática. Se analizou a 

perspectiva das enfermeiras capacitadas, dos gerentes e de outros profissionais, quanto à 

inserção desse profissional nos contextos de trabalho, a adequação dos setores 

obstétricos para o parto humanizado e a satisfação de mulheres assistidas ao parto 

normal pela enfermeira obstétra. Observou-se que as enfermeiras sentem-se satisfeitas 

embora foram deslocadas para atuar em outras  áreas relacionadas e a maioria nao 

realiza parto devido  às dificuldades de inserção no setor obstétrico.  Na perspectiva dos 

gerentes/profissionais, a prática da enfermeira na assistência ao parto normal na 

instituição foi tanto valorizada quanto questionada, pois trouxe mudanças 

organizacionais e estruturais tornando o ambiente obstétrico mais humanizado, mas teve 

dificuldades de aceitação. Definiram a política do gestor como fator determinante para a 

inserção adequada e apontaram como problemas a falta de apoio administrativo, 

desinteresse de algumas enfermeiras obstétras e a falta de continuidade do projeto. As 

mulheres ressaltaram satisfação com o acolhimento e com o cuidado em geral, mas não 

com a falta de medidas para alívio da dor e de informação durante o trabalho de parto e 

parto. Conclui-se que a prática da enfermeira obstétra nas duas instituições está distante 

daquela proposta no projeto, prejudicada pela falta de uma política de apoio 

institucional e a dificuldade das enfermeiras em exercer forca política para o seu papel. 

Sugere-se o desenvolvimento de um modelo de capacitação que viabilize a retenção 

desse profissional na atenção ao parto no contexto do SUS, instrumentalizando-o para o 

seu papel negociador nas instituições, bem como melhores processos  seletivos para os 

cursos de especialização em enfermagem obstétrica 

 

5. Título do projeto: Melhoria do atendimento humanizado ao parto e nascimento em 

um Hospital Regional - Capacitação e avaliação dos resultados. 

Coordenador: Maria Yolanda Makuch 

Instituição Executora: CEMICAMP - SP 

Objetivos: 
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• Implementar grupos de preparação para o parto nas consultas de alto risco e 

ações de apoio no centro obstétrico para desenvolver o papel protagônico da 

mulher durante o trabalho de parto, parto e 

• Avaliar os resultados da implementação.  

Resultados Alcançados: 

O estudo verificou que as estatísticas do serviço: pré e pós-intervenção não mostraram 

mudanças estatisticamente significativas. Observou-se também um aumento da 

proporção de partos por via vaginal, um maior tempo de trabalho de parto e na questão 

da pós-intervenção uma maior proporção com 5h ou mais. Esses resultados podem 

significar a existência de uma postura mais favorável ao desenvolvimento do trabalho 

de parto sem intervenção  

Na questão da pré-intervenção, houve poucas e esporádicas ações de humanização na  

rotina de atendimento do CO, e na pós-intervenção foi possível observar referência à 

implementação de ações de humanização ao atendimento   

Quanto à humanização verificou-se um consenso de que faziam parte das ações de 

humanização a presença do pai, o contato precoce da mãe com o recém-nascido, 

acompanhar a parturiente e dar orientações de amamentação, deambulação, massagem, 

respiração, banho, acompanhante, posição vertical e alojamento conjunto. Os médicos 

aceitaram a implementação das ações de humanização no CO, entretanto não 

modificaram suas ações de atendimento. 

A pesquisa demonstrou que é fatível implementar em um centro obstétrico ações que 

desenvolvam o papel ativo e protagônico das mulheres, estratégias para capacitação e 

acompanhamento da implementação é fundamental.  

 

Participaram do Semináerio de Avaliação do Edital sobre Mortalidade Materna e 

Morbimortalidade Neonatal, os seguintes representantes 

Do Decit: 

• Lilian Rose Peters 

• Mônica Alves de Azevedo 

• Ludmila Lafetá de Melo Neves 

Da Secretaria de Atenção à Saúde: 

• Daphne Rattner 

• Elsa Regina Justo Giugliani 
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Avaliadores convidados: 

• Roseli Mieko Yamamoto Nombra - USP 

• Sonia Lorena Soeiro Argolo Fernandes - UFBA 

• Ana Cristina D´Andretta Tanaka - USP 

• Sandra Dircinha Teixeira de Araújo - USP 

• José Guilherme Cecatti – Unicamp 

 

3.1.5 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL: EDITAL VIOLÊNCIA, 

ACIDENTES E TRAUMA  

 

Objetivo do Edital  

 

Expandir a produção do conhecimento básico e aplicado sobre Violência, Acidentes e 

Trauma, que contribua para o controle dessa importante causa de morbimortalidade, por 

intermédio do apoio a projetos cooperativos de pesquisa, executados por grupos 

atuantes no tema.  

As propostas deverão fortalecer a interação entre pesquisa de campo, serviço de saúde, 

laboratório de pesquisa, e os setores públicos, privados, acadêmicos e empresariais, 

visando, por meio de seu caráter interdisciplinar, a compreensão dos vários mecanismos 

produtores e protetores da Violência, dos Acidentes e do Trauma;  

 

 

3.1.5.1 TEMÁTICA I: ENGENHARIA BIOMÉDICA VOLTADA AO 

ATENDIMENTO NA ÁREA DE TRAUMA 

 

 

1.Título do projeto: Desenvolvimento de próteses buco-maxilo-faciais a base de 

silicone e silicone-PMMA  

Coordenador: André Galembeck 

Instituição Executora: UFPE 

Objetivos: 

Geral 
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Desenvolvimento de novas próteses buco-maxilo-faciais à base de silicone e 

silicone/PMMA, utilizando blendas e redes interpenetrantes desses dois polímeros com 

propriedades superiores às próteses atualmente utilizadas no Hospital do Câncer de 

Pernambuco com melhor desempenho (conforto para o paciente, durablidade e 

resistência mecânica e química) em relação às que são atualmente utilizadas no Hospital 

do Câncer de Pernambuco. 

Específicos: 

1. Pigmentação de blendas de silicone/PMMA;  

2. Avaliação das propriedades mecânicas e químicas dos materiais 

desenvolvidos em ensaios comparativos com as próteses de PMMA; 

3. Adequação da técnica de fabricação de próteses com o(s) material(is) de 

melhor desempenho; 

4. Utilização as próteses nos pacientes do HCP. 

 

Resultados Alcançados: 

Pigmentação da matriz de PDMS;  

• Eliminação do uso do líquido acrílico - reações alérgicas; 

• Molhabilidade - diminuição da hidrofobicidade; 

• Método passível de ser executado no HCP; 

• Blendas com propriedades mecânicas superiores ao silicone; 

• Sem citotoxicidade 

Perspectivas 

Compatibilização PDMS-PMMA pode ser melhor;  

- Testes em pacientes do HCP, estender p/ a rede pública; 

-  Necessidade de realização de curso de manipulação de silicone para próteses – 

acabamento, caracterização; 

-  Desenvolver materiais para uso em outros tipos de próteses:  

• compatibilização com próteses odontológicas; 

• próteses para o pálato superior; 

• revestimento para próteses de membros; 

 

2.Título do projeto:  Material Alternativo de Baixo Custo e Alto Desempenho para 

Confecção de Orteses para Pacientes do SUS.  
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Coordenador: Antonio Ferreira Ávila 

Instituição Executora: UFMG - MG 

Objetivos: 

O projeto visa o desenvolvimento de um material alternativo Desenvolvimento de um 

material alternativo para confecção de orteses para paciente do SUS.  

Resultados alcançados: 

• Foi desenvolvido um material alternativo de baixo custo e alto desempenho para 

confeccao de orteses; 

• Grande possibilidade de ser aplicado junto a postos de saude do SUS. Fase II 

Possibilidade de uso pelo SUS 

• Processo de fabricacao simples. Nao requer nenhum tipo de equipamento 

especial; 

• Baixo custo; 

• Desempenho melhor que o termoplastico de baixa temperatura (Ezeform) 

• Facil manipulacao e preparacao de “kits” para uso em localidades remotas; 

 

3.Título do projeto: Desenvolvimento de estruturas porosas (Scaffolds) de polímero, 

cerâmica e compósitos para aplicação em engenharia de tecidos ósseos. 

Coordenador: Benedito de Moraes Purquério 

Instituição Executora: USP / SÃO CARLOS - SP 

Objetivos: 

Realizar o estudo dos processos de conformação de componentes porosos estruturais 

(Scaffolds) produzidos em biocerâmicas, polímeros biodegradáveis e compósitos de 

polímeros biodegradáveis aplicáveis em tecnologia de próteses para a reconstituição de 

tecidos ósseos na área de trauma.  

Resultados Alcançados: 

Foram desenvolvidos escafoldes de cerâmica de Alumina e compósitos de alumina, 

hidroxiapatita e Biovidro; escafoldes de PMMA e compósitos de PMMA, 

Hidroxiapatita e Biovidro. Os escafoldes de cerâmica (Alumina + HAp e Biovidro) e 

polímero (PMMA) foram testados in vitro e in vivo com sucesso e estão também 

aplicados em mancais aerostáticos porosos. Com relação ao objetivo, foi alcançada uma 

taxa percentual de sucesso do projeto em 100% com relação ao previsto.  
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Foram desenvolvidas técnicas de conformação de materiais que foram e estão sendo 

divulgadas em dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos em revistas e 

congressos, patentes. 

 

4.Título do projeto: Aplicações dos polímeros bioreabsorvíveis  para recuperação 

óssea oriundas de traumas ou lesões. 

Coordenador: Eliana Aparecida de Rezende Duek 

Instituição Executora: PUC-SP 

Objetivos 

1) estudar a degradação in vitro e in vivo de placas e parafusos de poli(L-co-D,L ácido 

lático). 

2) estudar degradação in vitro e in vivo do (Poli (L- ácido láctico) e Poli 

(Hidroxibutirato-co-hidroxivalerato)) modificado   superficialmente por plasma, 

variando-se a intensidade do mesmo e a composição do gás (oxigênio - O2 , nitrogênio).  

3) obter, caracterizar as microesferas de PLGA associadas a BMP-2 Realizar estudos in 

vitro e in vivo, onde serão avaliadas a taxa de liberação da BMP associada ao material e 

a neo formação em ulna de coelhos, respectivamente. 

Resultados alcançados: 

No estudo In Vivo, através das avaliações histológicas durante o período de 

consolidação da fratura pôde-se verificar que o sistema placa e parafuso do PLDLA se 

mostrou eficiente, sendo possível verificar formação de tecido ósseo no local do 

implante, sem a presença de reação inflamatória. Macroscopicamente, durante o 

processo cirúrgico, os dispositivos se mantiveram intactos.  

Nos resultados In Vivo Coelhos, nos primeiros 20 dias o material apresentava-se em 

processo de degradação com invasão de tecido dental. Após 40 dias ocorre processo de 

formação da neo dentina através de áreas interglobulares. Com 60 dias o tecido já 

apresenta normalidade. Em nenhuma das fases anteriores ocorreu processo inflamatório 

infeccioso que pudesse comprometer o tratamento. 

Nos resultados In Vivo Humanos não foram encontrados sinais de toxicidade 

decorrentes das microesferas de PLLA + Piroxicam + Vancomicina.(mantendo a 

vitalidade pulpar). Os implantes são efetivos no controle a dor, inflamação e infecção. 

Os dados do estudo em casos mais avançados em humanos (oito meses), demonstram a 

formação de dentina sobre a polpa o que comprova sua regeneração. 
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5.Título do projeto: Micros sensores amperométricos para monitorizarão continua de 

glicemia e NO em UTI  

Coordenador: Francisco Garcia Soriano 

Instituição Executora: USP – SP 

Objetivos: 

Monitorização contínua (on-line) de elementos químicos presentes no sangue, que 

possuam duas características básicas: 1- alta correlação com o quadro clínico; 2- rápida 

variação de suas concentrações,  

Resultados Alcançados: 

O projeto envolve a fabricação de biossensores de glicose (C6H12O6) e óxido nítrico que 

serão integrados em cateteres venosos sanguíneos, com o objetivo de monitorar de 

forma mais adequada a evolução clínica de pacientes internados em UTI. Em 

decorrência do pequeno espaço disponível nos cateteres e do sangue ser um meio 

bastante complexo, com diversos interferentes, serão desenvolvidas técnicas para se 

aumentar à seletividade e a sensibilidade dos respectivos biossensores. 

Atividades Realizadas 

1.1 Parte Experimental 

Fase 1 – Métodos de fabricação dos biossensores de glicose  

Construção de eletrodos: (de referência Ag/AgCl, auxiliar: de platina e de trabalho: 

cobre, prata, platina)  

1) Construção de um biossensor empregando eletrodos de platina platinizados e, em 

seguida, a imobilização de GOx com eletrodeposição concomitante de  platina. Os 

métodos utilizados, após a fabricação, limpeza física, química e eletroquímica e 

caracterização voltamétrica dos eletrodos de platina foram: 

a) a platinização por coulometria potenciostática, conduzida em potenciais que 

variaram de 0,0 V a – 500 mV e densidades de carga de 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0 mC 

cm- 2, e 

b) a imobilização da GOx por eletrodeposição concomitante de platina em 

diferentes potenciais e tempo de deposição 

Com essas metodologias, nas condições adequadas, foi possível obter-se 

biossensores amperométricos de glicose cujo limite de detecção real é de, no 

mínimo 1,0 mM, com um bom intervalo de linearidade (aproximadamente, até 30 
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mM). A vida útil desses biossensores é de, aproximadamente, quatro dias, com um 

decaimento nas medidas amperométricas, de um dia para o outro de  20 a 25%.  

 

 

6.Título do projeto: Desenvolvimento de biomateriais a base de fosfato de cálcio para 

utilização em pacientes traumáticos  

Coordenador: Gloria Dulce de Almeida Soares 

Instituição Executora: UFRJ 

Objetivos: 

• Produção de HA granular com diferentes graus de absorção 

• Produção de HA granular contendo Zn 

• Caracterização físico-química –  

o Citoxicidade in vitro 

o Citoxicidade in vivo 

o Potencial osteo-condutor in vivo 

Resultados alcançados: 

Conclusão parte 1 

Foi possível produzir hidroxiapatitas granular e porosa biocompatíveis e osteo-

condutoras capazes de proprocionar reparo ósseo em níveis similares a biomateriais 

disponíveis no mercado 

Conclusão parte 2 

A despeito da citotoxicidade inicial, a implantação in vivo mostrou que a ZnHA é 

biocompatível, promovendo uma resposta tecidual semelhante à da HA. Além disso, a 

presença da ZnHA acelerou e intensificou o reparo ósseo nos três períodos analisados 

quando comparado ao grupo de Hidroxiapatita. 

 

 

7.Título do projeto: Avaliação microscópica e molecular do mecanismo de reparo 

ósseo em defeitos tratados com osso autógeno e da matriz óssea desmineralizada. 

Coordenador: Jose Mauro Granjeiro  

Instituição Executora: USP / BAURU SP 

Objetivos 
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Estudar mecanismos fisiopatológicos da sepse e síndrome de disfunção orgânica 

múltipla (SDOM), buscando com isto identificar novos biomarcadores de evolução e 

gravidade e novos alvos terapêuticos potenciais. 

Resultados Alcançados: 

 A análise simultânea de diversas citocinas é útil na identificação de padrões na resposta 

inflamatória associada com a evolução da SDOM e da mortalidade precoce e tardia em 

pacientes com sepse severa ou choque séptico. 

Entre 17 citocinas analisadas, IL-8 e MCP-1 mostraram a melhor correlação com 

disfunção orgânica no dia 1; além disto, as concentrações de IL-6, IL-8 e G-CSF nas 

primeiras 48 h foram capazes de predizer piora na disfunção orgânica no dia 3. 

Na predição de mortalidade, as citocinas IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, MCP-1 and G-CSF 

mostraram boa acurácia na predição de mortalidade precoce (< 48 h), e IL-8 e MCP-1 

mostraram a melhor acurácia na predição de mortalidade de 28 dias; Na análise multi-

variável somente MCP-1 foi independentemente associada ao prognóstico. 

 Foi demonstrado que no modelo de lesão pulmonar aguda induzida por ácido oléico 

ocorre um aumento nas concentrações de CO expirado que é paralelo com o aumento da 

expressão de HO-1 nos pulmões e com o aumento da produção de IL-8 e com a 

infiltração de neutrófilos. Em conjunto, nossos dados sugerem que o CO expirado tem 

potencial para predizer o desenvolvimento da inflamação pulmonar e poderia ser 

utilizado como marcador de progressão de LPA/SDRA. 

 O objetivo do trabalho foi avaliar o reparo de defeito ósseo de tamanho crítico, que não 

se regenera espontaneamente, tratados com osso autógeno (padrão ouro) e xenoenxeto 

desmineralizado comercial. A importância do projeto reside no fato de que o enxerto 

ósseo de escolha é o osso autógeno, quase sempre da crista ilíaca que resulta em 

significativa morbidade para o paciente (dor, seqüela, longo tempo de recuperação) e 

custo para o sistema de saúde. Alternativas terapêuticas que promovam um reparo, ao 

menos, semelhante ao osso autógeno, podem ser consideradas como viáveis. Estudos 

preliminares haviam demonstrado a capacidade osteoindutora do xenoenxerto 

desmineralizado em diversos modelos animais, sendo largamente comercializado na 

clínica médico-odontológica. Entretanto, a análise histomorfométrica do reparo ósseo 

em comparação com o osso autógeno no presente estudo demonstrou que o material não 
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é capaz de promover o reparo ósseo de defeitos críticos, não justificando sua utilização 

em substituição ao osso autógeno. 

 

8. Título do projeto: Utilização de ambientes virtuais na reabilitação cognitiva de 

pacientes com traumas crânio-encefálicos  

Coordenador: Lidia Soares Cardoso 

Instituição Exjecutora: UFRJ  

Objetivos  

1. Investigar as relações entre cérebro e comportamento, a partir das manifestações 

clínicas dos pacientes com lesão cerebral provocados por traumas cranianos 

atendidos no HUCFF/UFRJ, suas testagens padronizadas e seus exames de 

neuroimagem;  

2. Utilização dos ambientes virtuais no processo de reabilitação desses pacientes, 

como mais um recurso para otimizar seu processo de reinserção social, a partir 

da capacidade de generalização que esses ambientes propiciam;  

3. Desenvolver novos ambientes virtuais específicos que possam atender às 

diferentes seqüelas cognitivas de pacientes com lesões cerebrais causadas por 

traumas crânio-encefálicos;  

4. Correlacionar padrões de comportamentos modificados, com lesões cerebrais 

específicas. A hipótese subjacente é que o conhecimento dessas correlações e a 

incorporação da realidade virtual viabilizam a estruturação de um programa de 

tratamento mais eficaz.  

Resultados Alcançados 

Foram criados dois novos ambientes virtuais e estão em fase final de conclusão um 

novo ambiente: uma cidade, com ruas, praças, transportes coletivos. 

Quanto ao principal objetivo, a reabilitação dos pacientes, verificamos dados que podem 

sugerir a validade ecológica do treinamento realizado no laboratório: pacientes 

apresentaram melhoras nos testes cognitivos, nas tarefas dos ambientes virtuais e, 

fundamentalmente, nas atividades de vida diária (AVD), segundo seus relatos e de seus 

familiares. Dois deles voltaram ao mercado de trabalho, sendo queum desses apresenta 

uma lesão há 12 anos. 

Em relação aos protocolos clínicos, foram elaborados vários tipos de treinamento para 

cada diferente função cognitiva e um software em ambiente 2D para treino dessas 

funções. 
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9. Título do projeto: Produção, Caracterização e Otimização de Órteses de Nitinol 

Traqueobronquicas, Endovasculares e para Correção de Tórax Instável 

Coordenador: Lirio Schaeffer 

Instituição Executora: UFRGS - RS 

Objetivos  

Desenvolvimento dos seguintes campos: 

• "Grampo" para correção de tórax instável è Área de Cirurgia Torácica; 

• stent obtido por trançagem de fio, com e sem revestimento de Dacron® e ePTFE 

è Área Vascular; 

• stent obtido por trançagem de fio, com e sem revestimento de silicone è Área de 

Pneumologia; 

• Obtenção do fio de Nitinol. 

Resultados Alcançados: 

O projeto está associado ao desenvolvimento de três tipos principais de órteses: 

Órteses do tipo stent para abertura da luz da traquéia, através da expanção da órteses 

permetindo assim o retorno das funções respiratórias a normalidade, isso ocorre através 

da superelasticidade apresentada pelo material nitinol, que corresponde a um material 

metálico biotolerável; 

Órteses do tipo stent para a abertura de vasos, através da superelasticidade da liga de 

nitinol. Permitindo assim que os casos de reestenose decaiam de forma significativa, 

após a angioplastia. 

Órteses para correção de tórax instável que são órteses de nitinol baseadas nos grampos 

de Judet, onde o fenômeno da memória de forma presente no material nitinol é utilizado 

para facilitar a instalação do dispositivo. Ele tem a função de prender as seções de uma 

costela fraturada, permetindo que a capacidade respiratória do paciente seja melhorada. 

 

10. Título do projeto: Otimização de Próteses Ortopédicas  

Coordenador: Telmo Roberto Strohaecker 

Instituição Executora: UFRGS - RS 

Objetivos 
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• Enquadrar os implantes otimizados, que atendam as exigências da Anvisa, 

dentro dos requisitos de desempenho em fadiga exigidos pelas normas ABNT e 

ISO.  

• Publicar trabalhos em otimização de projetos além de atingir o estado da arte em 

termos da forma ideal das hastes para artroplastia total de quadril cimentadas e 

não cimentadas. 

Resultados Alcançados: 

A qualidade de implantes ortopédicos utilizados no Brasil (inclusive dos importados) é 

questionável levando a um grande número de cirurgias de revisão com prejuízos a 

pacientes do SUS.  Entre as razões para a implementação do projeto podem ser citados: 

o crescente número de articulações artificiais sendo implantadas todos os anos, o alto 

custo envolvido e uma forte e contínua demanda por evolução tecnológica de implantes 

ortopédicos que durem mais do que 20 anos no corpo humano.  

A metodologia do projeto previu a caracterização metalúrgica de implantes, a análise 

em microssonda EDS acoplada em MEV, ensaios estáticos e de fadiga para a 

verificação de propriedades mecânicas, juntamente com a simulação por elementos 

finitos. Todos os ensaios permitiram confrontar os resultados de resistência dos 

implantes analisados com resultados de trabalhos já publicados. Além disso, se 

conseguiu verificar a influência de diferentes geometrias de hastes de quadril através da 

construção de modelos físicos de artroplastias totais de quadril cimentadas com a 

utilização de fêmures compósitos. O trabalho gerou dados fundamentais relativamente a 

dois aspectos: a distribuição de cargas no osso, na camada cimentada e na própria 

prótese e a possibilidade de afrouxamento asséptico. 

 

3.1.5.2 Temática II: Magnitude, Dinâmicas e Compreensão da Violência, Acidentes 

e Trauma: Estudos Quantitativos de Base Populacional e Estudos Qualitativos 

 

1.Título do projeto: Violência Doméstica na Gravidez  

Coordenador: Ana Maria Segall Corrêa 

Representante: Celene Aparecida Ferrari Audi 

Instituição Executora: Unicamp - SP 

Objetivos: 

• Contribuir com a produção de conhecimentos epidemiológicos, que preencherão 

lacunas em relação a magnitude da violência doméstica, fornecendo  
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informações sobre esse tipo de ocorrência durante o período gestacional, bem 

como suas conseqüências para a saúde da mulher e da criança.  

• Contribuir para a elaboração de protocolo para atendimento, nas unidades 

básicas de saúde, de gestantes vítimas desse agravo. 

Resultados Alcançados: 

Participaram do estudo 1379 gestantes usuárias do SUS. Do total da amostra, 19,1 % 

(262) referiram ter sido vítima de violência psicológica, 5,9% (81) de violência física e 

1,3% (18) de violência sexual.  

A prevalência de violência física ou sexual foi de 6,5% (81) gestantes. Através de 

analise de regressão logística, permaneceram associados: 1) à violência psicológica: 

gestante com escolaridade fundamental ou menor (p<0,013), gestante ser responsável 

pela família (p<0,001), sentimento de rejeição (p<0,001), gestante presenciou agressão 

física na infância (p<0,001), gestante sofreu agressão física na infância (p<0,032), 

parceiro íntimo adolescente (p<0,011) e consumir bebida alcoólica com freqüência 

superior a uma vez por semana (p<0,001); 2) à violência física/sexual: a gestante ter 

relatado dificuldade em fazer as consultas de pré-natal (p<0,011 ), gestante com 

escolaridade fundamental ou menor (p<0,002), sentimento de rejeição (p<0,001), 

gestante sofreu agressão física na infância (p<0,021), parceiro íntimo não trabalhar 

(p<0,039) e o parceiro fazer uso de drogas e consumir álcool com freqüência superior a 

uma vez por semana (p<0,001).  

Para analisar o peso ao nascer ou prematuridade, 1220 mulheres foram acompanhadas 

durante o período de pré-natal e pós-natal (88,5% das gestantes inicialmente 

selecionadas). Essa diferença refere-se a 11,5% das perdas de acompanhamento, 

basicamente por mudança de endereço. O peso médio ao nascer foi de 3,233 gramas e a 

idade gestacional foi em média 38,56 semanas. Apresentaram BPN ou PM 13,8% RN. 

Condições de risco para BPN ou PM foram: gestante ter tido RN PM em outra gestação 

(p<0,003), ser tabagista (p<0,001), ter tido parto por cesárea (p<0,001) e ser baixa a 

escolaridade do parceiro (p<0,005). Os eventos adversos, manifestados durante a 

gestação associados à violência psicológica e violência física/sexual foram, 

respectivamente: infecção urinária (p<0,007; p<0,027), falta de desejo sexual (p<0,018; 

p<0,001), afecções ginecológicas (p<0,009), enxaqueca (p<0,014), sentimento de 

rejeição e distúrbios neuróticos (p<0,001). Conclusões: o estudo conseguiu identificar 



 184

que a prevalência de qualquer forma de violência contra a gestante pode acometer 

aproximadamente uma em cada seis delas.  

O perpetrador mais provável é o que consome drogas licitas ou ilícitas; mostraram-se de 

maior risco as mulheres de baixa escolaridade, dificuldades de comparecer ao pré-natal 

e que são responsáveis pela família. Não foi observada associação estatisticamente 

significativa entre violência doméstica e baixo peso ao nascer ou prematuridade. Os 

eventos adversos manifestados durante a gestação foram: infecção urinária, falta de 

desejo sexual, afecções ginecológicas, enxaqueca, sentimento de rejeição e distúrbios 

neuróticos. As prevalências de violências observadas e os fatores a elas associados 

evidenciam a magnitude e complexidade do problema. Sugere-se rever os mecanismos 

que permitam sua identificação e orientem abordagem inter e multidisciplinar, 

especialmente no âmbito da Saúde Pública, com ênfase na atenção primária. 

 

2.Título do projeto: Relação do álcool  com as causas externas de morbimortalidade 

 

Coordenador: Dario Birolini  

Representante: Julio Ponce 

Instituição Executora: USP - SP 

Objetivos: 

  

Estudo transversal sobre a relação entre as causas externas de morbimortalidade 

atendidas em duas unidades de emergência de referência de atendimento de emergência 

da cidade de São Paulo e a ingestão de bebida alcoólica, avaliada através da dosagem de 

alcoolemia.  

Resultados Alcançados: 

A mortalidade por causas externas é a segunda mais prevalente na população geral e 

primeira na faixa dos 10 a 49 anos. Não se sabe exatamente qual parcela dessas causas 

externas é causada ou influenciada pelo consumo de etanol. Para tal, o objetivo do 

estudo foi avaliar a incidência do uso de álcool, verificada através da coleta e dosagem 

do álcool no sangue, em uma população de pacientes com lesões por causas externas de 

morbimortalidade atendida em dois hospitais de emergência da região metropolitana de 

São Paulo (Hospital das Clínicas e Santa Casa de Misericórdia). 
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No Hospital das Clínicas foram realizados 7 plantões de 24 horas, 1 para cada dia da 

semana. Foram analisados 73 casos, dos quais 27,4% eram positivos para etanol, com 

média de 1,2 g/l. Notou-se uma diferença na distribuição dos tipos de casos, com 

aumento de violência na sexta e no sábado analisados. Esses dias também apresentaram 

maior porcentagem de casos positivos. O período com maior número de casos foi das 

08:00 às 12:00, mas os períodos com maior número de casos positivos foram das 00:00 

às 04:00 e das 04:00 às 08:00. 

Foi realizado um projeto paralelo na época da Copa do Mundo da Alemanha, no 

Hospital das Clínicas. Plantões de 8 horas foram realizados imediatamente após os 

jogos e os resultados comparados ao mesmo período em dias normais. Os dias de jogo 

apresentaram maior porcentagem de casos com alcoolemia positiva e maior participação 

dos acidentes de trânsito. 

Os atendimentos na Santa Casa estão sendo coletados e os resultados serão divulgados 

oportunamente. 

 

3. Título do projeto: Violência contra a criança e o adolescente portador de deficiência: 

diagnostico situacional e definição de parâmetros de proteção e prevenção para a 

assistência. 

Coordenador: Fátima Gonçalves Cavalcante 

Instituição Executora: Fiocruz - RJ 

Objetivos 

 

1 descrever situações de risco, de maus-tratos e fatores protetores, contextualizando a 

violência intrafamiliar e institucional;  

2 Descrever e analisar o impacto de diferentes tipos de violência e suas repercussões 

físicas, emocionais e sociais nos diversos tipos de deficiência;  

3 Formular estratégias de promoção, prevenção e controle de danos à saúde junto a essa 

população de risco.  

Resultados Alcançados: 

A pesquisa mostrou que a violência foi apontada como uma das maiores dificuldades 

enfrentadas hoje, agravando-se especialmente em áreas de conflito e risco social. Há 

ações de enfrentamento da violência, em alguns setores, mas isso se dá de forma 
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assistemática e sem treinamento adequado das equipes. Falta visibilidade da violência 

em suas especificidades, bem como falta sistematizar um protocolo de ações que 

considere a experiência acumulada das equipes, os êxitos e principais dificuldades, que 

foram aqui analisados. A violência traz angústia para o técnico que nem sempre sabe o 

que fazer e nem sempre encontra uma rede de apoio articulada para dar sustentabilidade 

a ações de proteção.  

Os programas de enfoque comunitários e voltados para a desinstitucionalização ou 

desospitalização têm assegurado mais amplamente o acesso a direitos e combate a 

exclusão social, no entanto, o desafio está em como ampliar essa oferta de serviços.  

Cada vez mais as instituições estão assumindo que o trabalho em áreas de risco precisa 

estar ligado ao enfrentamento da pobreza, havendo a necessidade de maior articulação 

de diferentes políticas públicas e dos sistemas de proteção social do país. Por fim, esse 

estudo mostra como crianças, adolescentes e jovens com deficiência são vulneráveis à 

violência, especialmente em situação de desigualdade, pobreza extrema e exclusão 

social.  Concluímos que o Estado pode fazer a diferença, através de seus programas de 

saúde, reabilitação, promoção social, se articulados com educação, trabalho e renda, 

benefícios sociais e, em alguns casos, programas de moradia.  

No entanto, chamou nossa atenção o protagonismo de equipes, crianças e adolescentes 

com deficiência e familiares, gestores e ações intersetoriais.  São as ações integradas, no 

conjunto, que trazem os melhores resultados de proteção e promoção de direito, 

superando falhas das políticas públicas e enfrentando o paradoxo de leis que nem 

sempre promovem a cidadania nesse país.  Esse estudo (articulado com outra pesquisa 

da FAPERJ) produziu dois relatórios técnicos, três eventos, capacitação de cinco 

graduados e seis alunos de iniciação científica (Universidade Veiga de Almeida - 

UVA), cooperação inter-institucional, e, como produtos finais, um Guia para 

profissionais na área da deficiência e dois livros (o 1º - Violência e Direitos na área da 

Deficiência: caminhos de uma pesquisa; o 2º - Violência, Desigualdades e Deficiência: 

estudos de caso enfocando o impacto da pobreza), em fase de elaboração final.  

 

4.Título do projeto: Famílias que Vivenciaram Situações de Acidentes e Violências 

 

Coordenador: Luiza Jane Eyre de Souza Vieira

Instituição Executora: Unifor - CE 
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Objetivos  

Avaliar as repercussões da violência, acidente e trauma no processo de equilíbrio e 

adoecimento de famílias que vivenciaram esse tipo de agravo externo à saúde.  

Resultados alcançados: 

A pesquisa estudou o acidente no trânsito como propulsor de conflitos no âmbito 

familiar, o cotidiano dos familiares vítimas de violência, as razões para tentativas 

suicidas em adolescentes: desafio para a educação em saúde.  

Focou também na questão da (In)visibilidade da violência simbólica no cotidiano do 

cuidador familiar do  idoso portador de Alzheimer e nas crianças hospitalizadas por 

acidentes e as histórias infantis como estratégia promotora de saúde em terapia 

ocupacional. 

Na questão das orientações educativas ao acidentado no trânsito no contexto da 

hospitalização-reabilitação com profissionais observou-se que a concepção de 

orientações educativas convergiu para o caráter preventivo, perpassando também pelos 

significados de informação, ocorrência e norma. Percebem que a assistência da equipe 

de saúde deve ser aprimorada. No caso dos pacientes as orientações educativas 

oferecidas pela equipe de saúde foram classificadas como boa, porém com restrições ao 

atendimento, comunicação e acolhimento por parte dos profissionais.   

O estudo da violência na escola desafiando a promoção de um ambiente saudável, com 

professores mostrou que percebem a violência na escola como agressividade e 

incivilidade, de acordo com a literatura vigente sobre o tema. Já os alunos, 41,9% 

presenciaram violência na escola, 44,3% acham que a escola é um espaço violento, 

40,1% afirmaram ter sofrido agressão na escola e os apelidos foram citados, por 48,5%, 

como o maior motivo dessas “agressões”.  Sobre presenciar arma e droga, 38,4% e 

32,7%, respectivamente, afirmaram que sim.  

Sobre as quedas em crianças: uma análise embasada na aplicação do Modelo Calgary 

Familiares (Mães) observou-se que as quedas e o internamento significaram para as 

mães sentimentos de culpa, sofrimento, surpresa. A família demonstrou que as quedas 

são provenientes de atitudes das crianças como a falta de obediência, parte do 

desenvolvimento infantil e falta de cuidados das mães. Essas evidenciaram que para 

prevenir as quedas era preciso vigiar, cuidar, dialogar e mostrar os perigos.  
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5.Título do projeto: Revelando a violência doméstica contra idosos na cidade do 

Salvador – Bahia 

 

Coordenador: Maria do Rosário de Menezes 

Instituição Executora: UFBA - BA 

Objetivos 

Conhecer e caracterizar a violência praticada contra pessoas idosas no âmbito familiar.  

Resultados Alcançados: 

A pesquisa possibilitou verificar que para muitos idosos vítimas de violências na 

família, o contato com profissionais e serviços de saúde pode se constituir numa 

oportunidade única de prevenção e intervenção. A prevenção da violência contra idosos 

na família se inicia com a sensibilização que é uma forma importante de criar 

consciência, tanto nos legisladores, nos profissionais envolvidos como na sociedade em 

geral. A educação e a capacitação são fundamentais para transformar a realidade da vida 

dos idosos vítimas da violência intrafamiliar. 

A prevenção da violência contra idosos requer a participação de múltiplos setores da 

sociedade; Os profissionais da área de saúde na atenção primária tem um papel 

particularmente importante, desde quando, convivem com maior freqüência com a 

população idosa na comunidade, entretanto, para detectar a violência contra idosos na 

família tem que ter consciência da sua existência; 

 

 

6.Título do projeto: Violência no trabalho: acidentes e humilhação na indústria 

calçadista do Ceará  

Coordenador: Raquel Maria Rigotto 

Representante: Regina Heloísa Mattei Maciel 

Instituição Exjecutora: UFC - CE 

Objetivo  

Descrever e analisar as formas de violência, manifestadas nos acidentes de trabalho e na 

humilhação, em três unidades fabris da indústria de calçados de grande porte situadas na 

região metropolitana de Fortaleza, ao sul e ao norte do estado do Ceará. 

Resultados Alcançados 
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A pesquisa demonstrou que há fortes indícios de subnotificação de acidentes: a 

incapacidade temporária foi a principal conseqüência registrada – cerca de 850 casos em 

2005. São acidentes com afastamento de trabalho superior a 15 dias. A simples 

assistência médica se apresentou em menos de 100 casos. 

Dos 134 casos de acidentes analisados, 128 eram de acidentes propriamente ditos e 6 se 

referiam a doenças ocupacionais ou relacionadas ao trabalho. A maioria dos acidentes 

(79,6%) ocorreram com ajudantes de produção e trabalhadores da produção. 

Quase todos os entrevistados afirmaram ter sofrido ou presenciado situações de 

constrangimento, maus tratos ou humilhação – atos negativos: falas agressivas, palavras 

groceiras, tom de voz alto, gritos, cobranças demais, rigor excessivo, abuso de 

autoridade, imposição de tempos exíguos para cumprir alguma tarefa, ou atividades 

pesadas demais para uma só pessoa, negação de autorização para ir à enfermaria, etc. 

 

7. Título do projeto: Acidentes e violências no Paraná: magnitude, tendência, fatores 

associados, seqüelas e gastos hospitalares 

Coordenador: Selma Maffei de Andrade 

 Representante: Dorotéia Fátima Pelissari de Paula Soares 

Instituição Executora: UEL – PR 

Objetivos: 

 

• Caracterizar a mortalidade por causas externas, por acidentes de transporte 

terrestre e por homicídios no estado em termos de tendência, características 

municipais e regionais correlacionadas, grupos etários e distribuição geográfica;  

• Caracterizar motociclistas profissionais (motoboys) atuantes nos municípios de 

Londrina e de Maringá, quanto ao processo de trabalho, utilização de capacete e 

outros equipamentos de segurança, comportamentos no trânsito e ocorrência de 

acidentes nos últimos seis meses e investigar associações entre características 

dos motoboys, das motocicletas, do seu trabalho e de seus comportamentos no 

trânsito com o relato de ocorrência de acidentes;  

• Analisar a qualidade da informação que integra o Sistema de Internação 

Hospitalar do SUS a respeito da causa externa (tipo de acidente ou violência) 

das internações por lesões, envenenamentos e outras conseqüências dessas 

causas nos municípios de Londrina e Maringá, verificar os tipos de causas 

externas que geram internações e os respectivos gastos hospitalares, tempo de 
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internação, necessidades de cuidados de terapia intensiva e tipo de saída 

hospitalar;  

• Identificar a prevalência de seqüelas por acidentes de trânsito em Londrina e 

classificá-las de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF).  

Resultados Alcançados: 

 

Subprojeto 1:  

 

Mortalidade por acidentes de transporte e homicídios no estado: magnitude, tendência, 

fatores contribuintes e espacialização dos eventos no estado do Paraná e em Londrina 

Resultados: 

 

• Trabalho de Iniciação Científica (IC) “Caracterização dos homicídios no estado 

e características municipais correlacionadas” (estudo transversal), concluído na 

UEL. 

• Dissertação de mestrado da UEM, com previsão de conclusão em 

fevereiro/2008, sobre a tendência dessa mortalidade.  

• Um trabalho apresentado no XIV Encontro de Iniciação Científica-PR 

• Um trabalho apresentado no X Congresso Paulista de Saúde Pública 

 

Subprojeto 2:  

 

Atuação dos motociclistas profissionais e fatores associados à ocorrência de acidentes 

de trânsito em Londrina e em Maringá. 

Resultados: 

 

• Dissertação de mestrado concluída na UEL 

• Iniciação científica (IC) de estudantes de graduação (Londrina = 1; Maringá=3)  

• Trabalho de conclusão de curso de graduação (Londrina=1) 

• Divulgação dos resultados às comunidades de Londrina e Maringá (por TV, 

rádio e jornais) e em eventos locais sobre segurança no trânsito e/ou de saúde do 

trabalhador 
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• Apresentação de trabalhos em vários eventos científicos de abrangência 

internacional, nacional e regional 

• Publicação de um artigo fruto de trabalho de TCC da UEL (Espaço para a 

Saúde), de Londrina 

• Encaminhado artigo (Resultados da análise do grupo focal de motoboys) à 

Physis: Saúde Coletiva (RJ), em jan/2007 (aguardando parecer) 

• EPIPRÊMIO: 1o lugar na categoria “Dissertação de Mestrado” (a ser recebido 

durante a EXPOEPI, dia 23/11/2007). 

• Entrevistados 377 motoboys em Londrina e 500 em Maringá; 

• Características dos motoboys: jovens, do sexo masculino e com boa escolaridade 

(8 a 11 anos); 

• Diferenças significativas entre os motoboys de Londrina e Maringá: 

o    tipo de remuneração (produtividade); 

o    número de horas trabalhadas (mais de 10h); 

o    utilização capacete sem proteção para a mandíbula (“aberto”); 

o    dirigir a motocicleta mesmo estando bastante cansados; 

o    alternância de turnos de trabalho; 

o    adotar altas velocidades (acima de 80 Km/h) em ruas da cidade.  

 

Subprojeto 3:  

Internações por causas externas financiadas pelo Sistema Único de Saúde: qualidade da 

informação, causas e gastos em Londrina e Maringá 

Resultados: 

• Dissertação de mestrado concluída (UEL) 

• Iniciação científica (IC) de estudantes de graduação (Londrina = 2; Maringá=3)  

• Divulgação dos resultados às comunidades de Londrina e Maringá (por TV, 

rádio e jornais) 

• Apresentação de trabalhos em vários eventos científicos de abrangência 

internacional, nacional e regional 

• EPIPRÊMIO: Dissertação selecionada entre as finalistas ao prêmio na categoria 

“Dissertação de Mestrado” na 7ª EXPOEPI. 
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• Novo projeto de pesquisa e intervenção: Desenvolvimento de Metodologia para 

a Melhoria da Qualidade da Informação sobre Internações Hospitalares por 

Causas Externas do SIH/SUS (Aprovado edital 23/2006) 

• Problemas na cobertura e qualidade da informação do SIH  

• Eventos Intenção Indeterminada (Y10-Y34): Londrina (23%); Maringá (34%). 

Banco SIH cerca de 50% das internações decorrentes de “queda” e no banco 

pesquisa cai para aproximadamente 20%.  

 

 

3.1.5.3 Temática III: Atendimento Pré, Intra e Pós-Hospitalar: Ensaios 

Experimentais 

 

 

1.Título do projeto: Investigação de Marcadores Moleculares no Traumatismo Crânio-

Encefálico Severo e Morte Encefálica em Humanos: em Busca de Marcadores 

Prognósticos  

Coordenador: Andrea Pereira Regner 

Instituição Executora: ULBRA 

Objetivos: 

Investigação de biomarcadores (proteína Hsp70, proteína S100B, prolactina, 

vasopressina, neopterina, DNA plasmático, metaloproteinases) como indicadores: (1) 

prognósticos no TCE severo e (2) diagnósticos na morte encefálica é extremamente 

promissor pela potencial aplicabilidade médica.  

Resultados Alcançados 

O trauma é a principal causa de mortalidade entre 1 e 45 anos de idade. No Brasil, 

aproximadamente 350 pessoas morrem diariamente em decorrência do trauma e cerca 

da metade dessas mortes se deve ao traumatismo crânio-encefálico (TCE). Apesar do 

impacto do TCE na saúde pública, nas últimas décadas, pouco progresso tem sido feito 

em termos do seu manejo clínico/terapêutico. No mesmo sentido, o TCE é a principal 

causa de morte encefálica e, portanto, fonte de orgãos para transplante.  

Atualmente, não existem marcadores prognósticos que sejam precisos, tanto de imagem, 

quanto bioquímicos, ou alternativas farmacológicas eficazes para as vítimas de TCE 

grave. Dessa forma, através do estabelecimento de correlações entre aspectos 

neuroquímicos e clínicos associados ao TCE grave é possível hipotetizar que, se 
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utilizando de um modelo experimental, caracterizado pela lesão cerebral traumática, 

sejam determinados marcadores de injúria neural. Assim, o nosso grupo vem 

investigando potenciais marcadores prognósticos moleculares no TCE grave, tendo 

verificado potenciais biomarcadores séricos: proteína S100B, proteína Hsp70, DNA 

plasmático, fator de vonWillebrand, Fas e FNT-alfa, superóxido dismutase e BDNF.  

 

 

 

 

2.Título do projeto: Síndrome de disfunção orgânica múltipla no trauma e na sepse: 

identificação de marcadores prognósticos e novos alvos terapêuticos. 

Coordenador: Hugo Caire de Castro Faria Neto 

Instituição Executora: Fiocruz - RJ 

Objetivos:  

• Identificação de marcadores moleculares da resposta imune, capazes de predizer 

a evolução para síndrome de disfunção orgânica múltipla (SDOM) ou morte, em 

pacientes com sepse ou trauma; o estabelecimento do papel da HO-1 e seus 

produtos na evolução para SDOM;  

• Avaliação dos níveis de monóxido de carbono expirado como marcador da 

atividade da HO-1 na inflamação pulmonar e a avaliação de diferentes 

intervenções terapêuticas capazes de modular expressão e atividade de HO-1 no 

modelo experimental de SDOM.  

Resultados alcançados: 

A análise simultânea de diversas citocinas é útil na identificação de padrões na resposta 

inflamatória associada com a evolução da SDOM e da mortalidade precoce e tardia em 

pacientes com sepse severa ou choque séptico. 

Entre 17 citocinas analisadas, IL-8 e MCP-1 mostraram a melhor correlação com 

disfunção orgânica no dia 1; além disto, as concentrações de IL-6, IL-8 e G-CSF nas 

primeiras 48 h foram capazes de predizer piora na disfunção orgânica no dia 3. 

Na predição de mortalidade, as citocinas IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, MCP-1 and G-CSF 

mostraram boa acurácia na predição de mortalidade precoce (< 48 h), e IL-8 e MCP-1 

mostraram a melhor acurácia na predição de mortalidade de 28 dias; Na análise multi-

variável somente MCP-1 foi independentemente associada ao prognóstico. 
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Foi demonstrado que no modelo de lesão pulmonar aguda induzida por ácido oléico 

ocorre um aumento nas concentrações de CO expirado que é paralelo com o aumento da 

expressão de HO-1 nos pulmões e com o aumento da produção de IL-8 e com a 

infiltração de neutrófilos. Em conjunto, nossos dados sugerem que o CO expirado tem 

potencial para predizer o desenvolvimento da inflamação pulmonar e poderia ser 

utilizado como marcador de progressão de LPA/SDRA. 

O aumento da expressão da HO-1 parece ser benéfico para o controle da sepse. Em 

acordo, o tratamento com biliverdina oferece proteção no modelo letal de CLP. Essa 

proteção é acompanhada por modulação da resposta inflamatória e aumento na 

capacidade de eliminação bacteriana no sítio da infecção. 

 

3.1.5.4 Temática IV: Economia em Violência, Acidentes e Trauma e Suas 

Repercussões 

 

 

 

1.Título do projeto: Analise de Custos Econômicos e Sociais da Violência no Brasil 

Coordenadores: Alexandre Xavier Ywata de Carvalho e  

Daniel Ricardo de Castro  

Instituição Executora: IPEA (DF) 

Objetivos:   

• Organizar um guia metodológico para a análise dos custos da violência e  

• Estimar alguns desses custos para o Brasil.  

 

 

3.1.5.5. Temática V: Organização e Avaliação de Políticas, Programas e Serviços 

 

 

1.Título do projeto: Analise diagnostica das ações de saúde para o atendimento dos 

acidentes e violência: estudo de cinco capitais brasileiras  

Coordenador: Maria Cecília de Souza Minayo  

Instituição Executora: ENSP/Fiocruz - RJ 

Objetivos: 
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Contribuir para o avanço da incorporação do tema das violências e acidentes como 

objeto da atenção do setor saúde, desenvolvendo instrumentos de análise diagnóstica 

sobre a implantação da Política Nacional de Redução de Violências e Acidentes. 

Resultados Alcançados: 

• O estudo que gerou essa análise situacional, lançando ao público a dinâmica de 

construção de uma práxis setorial amparada numa política norteadora. A 

pesquisa mostra dificuldades diferentes em cada local, indicando que falta um 

longo caminho a ser percorrido no processo de institucionalização dessa política. 

• Resultados conseguidos em aspectos específicos do cumprimento das diretrizes, 

em cada uma das capitais indicam que o longo caminho não é um infinito em 

abstrato, mas um processo de alcance possível.  

• Os sucessos parciais, aqui reconhecidos e ressaltados, são prova de que é 

possível realizar a inclusão do tema da violência e dos acidentes na pauta da 

Saúde Pública, e atuar, a partir do setor, com as estratégias que lhe são 

peculiares, a favor da vida dos cidadãos brasileiros. 

• Encerramos reconhecendo a importante contribuição de todos os atores – 

políticos, gestores, profissionais, pesquisadores, membros da sociedade civil – 

que contribuíram para o estudo e que hoje são responsáveis pelo processo de 

inclusão do tema no setor saúde.   

 

2.Título do projeto: O atendimento a violência na perspectiva dos profissionais da 

emergência: um estudo qualitativo 

Coordenador: Cynthia Andersen Sarti  

Instituição Executora: Unifesp - SP  

Objetivos: 

• Analisar o atendimento a casos de violência no contexto da emergência, na 

perspectiva dos profissionais de saúde.  

• Indagar sobre as implicações de uma atenção especializada a vítimas de 

violência para o trabalho dos profissionais e funcionários da emergência, a partir 

de seu ponto de vista;  

• Indagar sobre a lógica de classificação dos casos de violência; indagar sobre o 

que constitui "emergência" e sua lógica de prioridades;  
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• Indagar sobre como os profissionais (médicos, enfermeiros, psicólogos e 

assistentes sociais) lidam com o atendimento a casos de violência e como 

pensam o que fazem;  

• Analisar a diferença entre tratar de corpos doentes e corpos feridos por atos 

violentos, no sentido de problematizar teoricamente a identificação da violência 

com a doença, presente no campo da saúde.  

Resultados alcançados: 

1. Análise da atenção especializada a casos de violência, a partir do ponto de vista 

dos profissionais de saúde. 

2. Análise das concepções de “violência” dos profissionais de saúde. 

3. Análise das concepções de “emergência” dos profissionais de saúde. 

4. Análise de como os médicos e enfermeiros tratam e representam os agressores e 

as vítimas de violência [profissionais que cuidam diretamente desses casos, a 

partir de uma formação biomédica]. 

5. Análise de como psicólogos e assistentes sociais lidam e pensam os casos de 

violência atendidos [profissionais que atuam em um atendimento que se 

pretende multiprofissional].  

6. Problematização da atenção especializada à violência na emergência.  

7. Problematização do desenho de políticas públicas focalizadas na área da saúde. 

8. Subsídios para a formulação de políticas de saúde, considerando a perspectiva 

dos profissionais desse campo, agentes do cuidado, portanto, aqueles que 

viabilizam sua implantação. 

9. Aprofundamento do conhecimento qualitativo – e não epidemiológico - do 

problema da violência. Não partimos de uma concepção a priori de violência, 

mas buscamos compreender como é definida no contexto do hospital, a partir da 

perspectiva dos atores sociais envolvidos na atenção à violência. Pressuposto 

teórico: um ato não é violento em si, mas o é porque a coletividade ao qual está 

referido assim o considera. 

10. Em consonância com o objetivo anterior, fez parte da pesquisa a Iniciação 

Científica de alunos de graduação em Medicina e Enfermagem. Por meio do 
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exercício de estranhamento, buscamos entender o ponto de vista dos 

profissionais com o distanciamento necessário para a reflexão. 

 

 

3.Título do projeto: Sistema Informatizado para Regulação e Avaliação da Qualidade 

do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Estado de Santa Catarina 

Coordenador: Grace T. M. Dal Sasso 

Representante: Fernanda Paese  

Instituição Executora: UFSC - SC 

Objetivos: 

 

• Implantar um sistema informatizado de regulação de urgência no estado de SC;  

• Estabelecer os dados que devem integrar o sistema de informação para avaliar a 

qualidade do SAMU, a partir dos indicadores estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde, bem como,  

• Avaliar a qualidade do atendimento prestado e a efetividade do sistema 

informatizado desenvolvido para a melhoria das ações do SAMU do estado de 

Santa Catarina.  

Resultados Alcançados: 

O projeto caracteriza-se por uma produção tecnológica e pesquisa metodológica 

de inovação que integra de forma inédita no Brasil um Sistema Informatizado de 

Regulação e Avaliação Médica e de Enfermagem do SAMU em módulo fixo na Internet 

(em PHP e Java com banco de dados MySQL) e outro móvel (com tecnologia wireless 

desenvolvido em Java). Tal inovação permite maior controle, organização, 

sistematização, eficácia e desempenho do SAMU por permitir a intervenção junto à 

vítima e registro no ponto de cuidado, garantindo assim a continuidade do cuidado 

hospitalar.  Por permitir um processo de regulação das ambulâncias e ações é possível 

também mapear as áreas de maior incidência de intercorrências, os tipos de 

intercorrências, a efetividade e o tempo do atendimento, bem como o tipo de transporte 

necessário para aquela situação entre outros de acordo com os indicadores do Ministério 

da Saúde. 

O sistema informatizado de regulação das urgências permite, ainda, avaliar a adequação 

desse serviço no que diz respeito ao controle de indicadores de demanda e de qualidade 
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estabelecidos pelo Ministério da Saúde, constituindo uma estratégia permanente de 

melhoria de qualidade, ao mesmo tempo em que serve de instrumento para a geração de 

novos estudos na área.  

 

4.Título do projeto: Vigilância populacional de morbimortalidade por causas externas 

em crianças e adolescentes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do município 

de Goiânia 

Coordenador: Ruth Minamisava Faria  

Instituição Executora: UFG - GO 

Objetivos 

  

• Identificar as principais causas externas de morbidade, de internação e de 

mortalidade, sofridas por indivíduos de 1 a 19 anos residentes em Goiânia e 

atendidas em um serviço de emergência no período de 1º de fevereiro de 2005 a 

31 de janeiro de 2006; 

• Descrever o perfil epidemiológico dos indivíduos de 1 a 19 anos e de suas 

famílias, residentes em Goiânia, vítimas de violência/trauma/acidente e 

atendidas em um serviço de emergência; 

• Descrever contextos e circunstâncias do trauma/violência/ acidente, bem como a 

incidência de internações e óbitos decorrentes na população de 1 a 19 anos 

residente em Goiânia e atendida em um serviço de emergência; 

• Analisar os fatores de risco para internação hospitalar decorrente de acidente de 

transporte sofrido por cujas pessoas de 1 a 19 anos residentes em Goiânia e 

atendidas em um serviço de emergência. 

Resultados alcançados: 

• Esses resultados podem: 

– contribuir para a compreensão da natureza, extensão e circunstâncias das 

causas externas de morbimortalidade ocorridas na infância e juventude; 

– possibilitar a comparabilidade entre diferentes regiões; 

• Vigilância em salas de emergência com entrevistadores externos ao serviço são 

mais adequados à realidade local; 
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• O planejamento intersetorial de prevenção de causas externas e de promoção de 

ambientes, atitudes e atividades seguras pode efetivamente favorecer a redução 

da morbimortalidade por causas externas na infância e juventude; 

• Esses resultados podem: 

– contribuir para a compreensão da natureza, extensão e circunstâncias das 

causas externas de morbimortalidade ocorridas na infância e juventude 

– possibilitar a comparabilidade entre diferentes regiões 

• Vigilância em salas de emergência com entrevistadores externos ao serviço são 

mais adequados à realidade local; 

• O planejamento intersetorial de prevenção de causas externas e de promoção de 

ambientes, atitudes e atividades seguras pode efetivamente favorecer a redução 

da morbimortalidade por causas externas na infância e juventude. 

 

5.Título do projeto: Ações educativas para prevenção de acidentes infantis: coleta de 

subsídios, elaboração de estratégias, aplicação e avaliação. 

Coordenador: Sandra Regina Gimeniz-Paschoal 

Instituição Executora: UNESP 

Objetivos 

     Coletar subsídios para fundamentar ações educativas de prevenção de acidentes e 

promoção da segurança, elaborar estratégias a serem utilizadas nas ações, implementar 

as ações junto à população e avaliar os resultados obtidos com os envolvidos (usuários, 

profissionais e alunos). 

Resultados Alcançados: 

Levantamento de Subsídios com a População 

 

• Confirmação da literatura: identifica e vivencia o acidente infantil, entretanto, 

em relação à educação preventiva, a maioria recebeu pouco auxílio: quem 

poderia/deveria estar envolvido nessa tarefa, quando, onde e como? 

Interface Acidentes Infantis e Violências 

 

• Nos boletins de ocorrência policial há tipificações e marcaramentos de acidentes 

infantis e pode haver notificações de violências como sendo acidentes em 

prontuários de saúde. Muitos casos não devem estar sendo notificados por 
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qualquer via e estão na margem de uma estatística marcada pelo silêncio, pela 

negligência de quem pratica e de quem convive com elas. Urge apurar os olhares 

nas diferentes áreas de atuação com crianças, especialmente os profissionais da 

educação e da saúde. 

Ações Educativas para Prevenção de Quedas 

 

• A intervenção teve melhores resultados com as mães que a receberam em casa; 

pequeno número de mães que compareceram à Unidade de Saúde; houve por 

parte dos profissionais pedidos de capacitação, sobretudo agentes comunitários, 

para atuar por meio da orientação oral e do folheto com as mães/responsáveis. O 

vídeo preparado com o tema foi sugerido para salas de espera das instituições de 

saúde e capacitação dos profissionais. 

Ações Educativas para Prevenção de Acidentes Infantis – Atropelamento 

 

• A população mostrou-se satisfeita com a ação e com o material e que gostaria 

que fossem realizadas mais atividades dessa natureza ampliando os locais de 

ação e inclusive tendo as crianças como público alvo. Notou-se que o vídeo é 

um bom material para ações dessa natureza desde que bem elaborado e não 

muito longo, senão a atenção é perdida facilmente não sendo absorvidas as 

informações transmitidas. 

Ações Educativas para Prevenção de Acidentes Infantis – Queimaduras - Hospitais 

 

• A ação educativa mostrou bom potencial informativo pela elevação do 

percentual de respostas corretas em todos os aspectos apresentados, sugerindo 

sua utilidade no contexto hospitalar e em outros locais, como unidades de 

atenção primária e secundária à saúde e instituições de educação infantil e 

superior, além das que se dedicam à formação de profissionais da saúde e da 

educação.  

Ações Educativas para Prevenção de Acidentes Infantis – Queimaduras 

 

• Os responsáveis pelas crianças têm conhecimento a respeito da intoxicação 

infantil, conhecem estratégias preventivas e reconhecem a necessidade de 

receber mais orientações a esse respeito. Porém, observou-se na prática uma 
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quantidade muito grande de produtos tóxicos em locais totalmente acessíveis às 

crianças e em embalagens não originais. Os interesses confrontaram-se com a 

prática, já que, nas três tentativas realizadas pelos pesquisadores em oferecer a 

palestra educativa, em dia e horários sugeridos pelos mesmos, poucas ou 

nenhuma pessoa compareceu. 

             

 

6.Título do projeto: Avaliação do impacto da implantação do programa 

SALVAR/SAMU-192 na redução das morbi-mortalidades causadas por trauma de 

transito na região metropolitana de Porto Alegre-RS  

Coordenador: Sônia Beatriz Cimirro Guterres 

 Representante: Ricardo Letizia Garcia  

Instituição Executora: Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (ESP/RS) 

Objetivos: 

Avaliar o impacto da implantação do Programa SALVAR-SAMU-192 na redução 

morbi-mortalidade em virtude de traumas causados por acidentes de trânsito em 

rodovias no RS. 

Resultados Alcançados 

Ao longo da pesquisa destacou-se, sob vários aspectos, a importância de um serviço de 

atendimento especializado ao acidentado nas rodovias da região metropolitana de Porto 

Alegre. Entre outros aspectos, destacou-se o impacto sobre a redução de custos que o 

programa trará com a melhora no atendimento da vítima de trânsito. 

O acidente de trânsito tem especial relevância entre as externalidades negativas 

produzidas pelo trânsito, não somente pelos custos econômicos provocados, mas, 

sobretudo, pela dor, sofrimento e perda de qualidade de vida, imputados às vítimas, seus 

familiares e à sociedade como um todo.  

Os custos associados ao acidentes de trânsito são os mais variados. Eles vão desde a 

perda de produção em decorrência da impossibilidade temporário ou permanente das 

atividades produtivas do acidentado, até o tempo gasto por familiares, para sua eventual 

produção cessante e por adaptações na estrutura familiar (moradia, transporte) por conta 

do acidente.  
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Considerando os objetivos do programa SAMU Metropolitano de melhoria na qualidade 

do atendimento da população acidentada e de redução da morbi-mortalidade com a 

melhora na assistência dessa população (qualificação profissional, padronização de 

procedimentos, mais eficiência quando da escolha do hospital referenciado ao usuário 

acidentado e redução no tempo de chegada ao local de acidente, entre outros) podemos 

os custos com a perda de produção; custo médico-hospitalar e o custo previdenciário, 

entre outros. Além dos custos que podem  ser valorados, devemos considerar os custos 

que não podem ser  valorados, pois são de  dimensão não quantificável, sem tradução 

monetária. Esses custos decorrem das perdas de vida ou de lesões permanentes que 

impossibilitam uma vida normal, que incidem tanto sobre os envolvidos nos acidentes 

quanto sobre as pessoas de suas relações.  

 

Participaram do Seminário de Avaliação do Edital Violência Acidentes e Trauma, 

os seguintes representantes: 

 

Do Decit: 

• Francisco de Assis Correia Serra  

• Lilian Rose Peters 

Da Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS: 

• Maria de Lurdes Magalhães 

• Marta Maria Alves da Silva 

• Valter Chaves Costa 

Avaliadores convidados: 

• Ari Digiácomo Ocampo More - UFSC 

• Carlos Rodrigo de Mello Roesler - UFSC 

• Eli Iola Gurgel Andrade - UFMG 

• Fernando Luiz Benevides da Rocha Guttierrez – Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia (INTO)  

• Maria Sumie Koizumi - USP 

• Rubens de Camargo Ferreira Adorno - USP 

• Sônia Margarida Gomes Sousa - UCG 
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3.1.5 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DO EDITAL 

MCT/SCTIE/DECIT/MS/CNPQ 039/2004 - HANTAVIROSE E OUTRAS 

VIROSES CAUSADAS POR VÍRUS DE RNA ENCAPSULADO 

 

Objetivo do Edital: 

Expandir a produção do conhecimento básico e aplicado sobre HANTAVIROSE E 

OUTRAS VIROSES CAUSADOS POR VÍRUS DE RNA ENCAPSULADOS, que 

contribua para o desenvolvimento de ações públicas voltadas para a melhoria das 

condições de saúde da população brasileira e para a superação das desigualdades 

regionais e socioeconômicas, por intermédio do apoio a projetos cooperativos de 

pesquisa executados por grupos atuantes no tema. As propostas deverão fortalecer a 

interação entre pesquisa de campo, serviço de saúde, laboratório de pesquisa, e os 

setores públicos, privados, acadêmicos e empresariais. 

 

Pesquisas apresentadas: 

 

3.1.6.1 Temática I: Hantavirose, Outras Roboviroses e Arboviroses  

 

1.Título da Pesquisa: Produção de antígenos recombinantes de hantavírus: 

caracterização molecular e eleaboração de kits de diagnóstico. 

Coordenador: Marcelo de Macedo Brígido 

Apresentador: Carolina Resende 

Instituição: UnB 

UF: DF 

OBJETIVO:  

Produzir Kit diagnóstico para hantavirose, baseado na produção de antígenos 

específicos. 

Resultados:  

Expressão de antígenos em E. coli, ainda em pequena escala. 

 

2. Título da Pesquisa: Uso e ocupação do solo associados à hantavirose em regiões de 

risco no estado de São Paulo 

Coordenador e Apresentador: Maria Rita de Camargo Donalisi  

Instituição: Unicamp 
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UF: SP 

Objetivo:  

Analisar padrões ecológicos da hantavirose em áreas onde houve notificação de casos, 

no período de 1993 a 2005, no estado de São Paulo, por intermédio de técnicas de 

sensoriamento remoto orbital e geoprocessamento. 

Resultados: 

Dentre os resultados, verificou-se aumento progressivo de incidência ou 

diagnóstico / notificação; 4 Clusters no estado de São Paulo; padrão ecológico 

ambiental com cerrado modificado (Bolomys lasiurus), florestas – áreas antropizadas 

(Oligorizomys negripis), culturas específicas (grãos), pasto – braquiária, estações 

particularmente secas, e imagem de satélite combinada com investigação 

epidemiológica.  

 

3. Título da Pesquisa: Expressão de nucleoproteína do hantavírus em baculovirus 

visando sua utilização como antígeno em testes diagnósticos 

Coordenador e Apresentador: José Luiz Caldas Wolf  

Instituição: Universidade Mogi das Cruzes 

UF: SP 

Objetivos:  

Construir três baculovírus recombinantes que expressem a proteína N do Hantavírus 

Araraquara para oferecer uma alternativa para produção de antígenos de hantavírus para 

testes diagnósticos. 

Investigar novas estratégias para produção de proteínas recombinantes em baculovírus. 

Resultados: 

Purificação do recombinante vBAc-N; vBAc-N-Exp. 

 

4. Título da Pesquisa: Caracterização molecular e análise filogenética dos Hantavírus e 

Arenavírus de ocorrência em resíduos de ecossistema da Mata Atlântica no estado de 

São Paulo. 

Coordenador: Cecília Luiza Simões dos Santos 

Apresentador: Akemi Suzuki 

Instituição: IAL /SP 

UF: SP 

Objetivo: 
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Caracterizar molecular e análise filogenética dos Hantavírus e Arenavírus de ocorrência 

em resíduos de Mata Atlântica no Estado de São Paulo, em Municípios onde foram 

detectados casos humanos de hantavirose e arenavirose. 

Resultados:  

Hantavírus: 

No Espírito Santo do Pinhal foi verificada maior freqüência de captura - 

Necromys lasiurus - reservatório do Vírus Araraquara (ARAV), ARAV em espécimes 

de Necromys lasiurus, uma espécime de Bibimys labiosus e 1 Akodon sp –  infectados 

com ARAV. Não há registro de caso humano de Hantavirose. 

Em Cotia ocorreu maior freqüência de captura - Akodon sp e detectado o vírus 

Aipe Aime Itapua (IP-16) cepa Cocuera em Akodon montensis (original do leste do 

Paraguai).  

Em Mogi das Cruzes ocorreu maior freqüência de captura – Akodon sp, 

detectado vírus Juquitiba no reservatório Oligoryzomys nigripes e detectado o IP-

16/Cocuera em Akodon montensis. 

Arenavírus: 

Não foi detectado, até o momento, o vírus Sabiá em roedores capturados nas regiões 

onde foram registrados os dois únicos casos humanos. 

5. Título da Pesquisa: Infecção persistente dos vírus Mayaro e Oropuche em células de 

vertebrado de mosquito. 

Coordenador e Apresentador: Davis Fernandes Ferreira 

Instituição: UFRJ 

UF: RJ 

Objetivos:  

Identificar proteínas celulares/virais com papel importante na persistência em células de 

mosquito. 

Realizar ensaios focalizando proteínas identificadas utilizando mutações e/ou RNAi. 

Resultados:  

Evidenciou-se que é possível realizar o tratamento e/ou controle dessas viroses. 

 

6. Título da Pesquisa: Utilização de análise molecular e metodologias clássicas 

aplicadas ao estudo do arbovírus para monitoramento e vigilência epidemiológica do 

Vírus West Nile (WNV) no estado de São Paulo. 

Coordenador: Benedito Antonio Lopes da Fonseca 
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Apresentador: Luis Eloy Pereira 

Instituição: IAL 

UF: SP 

Objetivo: 

Vigiar virológica, sorológica e molecularmente os arbovírus, empregando-se amostras 

de aves silvestres. 

Resultados:  

Não foi detectada a circulação do WNV e não se obteve isolamento de qualquer 

arbovírus, apesar dos esforços concentrados nas tentativas. 

 

7. Título da Pesquisa: Produção da proteína do envelope do vírus da Febre Amarela 

em células de inseto. 

COORDENADOR E APRESENTADOR: Bergmann Morais Ribeiro 

INSTITUIÇÃO: UnB 

UF: DF 

OBJETIVO:  

Obter a expressão da proteína do envelope do vírus da Febre Amarela em células de 

inseto, visando a produção de antígeno (imunobiológico) para diagnóstico e/ou possível 

vacina. 

RESULTADOS: 

Detectou-se a expressão da proteína Env pelo vírus recombinante vSynYFE e a 

expressão da proteína Env pelo vírus recombinante vAgYFE.  

 

8. TÍTULO DA PESQUISA: Febre Amarela: caracterização genética de cepas 

brasileiras, correlação de evolução clínica e ocorrência de circulação enzoótica e 

epizoótica num período de 50 anos. 

COORDENADOR: Pedro Fernando da Costa Vasconcelos 

APRESENTADOR: Ana Cecília Ribeiro 

INSTITUIÇÃO: Instituto Evandro Chagas 

UF: PA 

OBJETIVO:  

Realizar experimentos com cepas de febre amarela isoladas no Instituto Evandro 

Chagas. 

RESULTADOS:  
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A proteína E está ligada a montagem e a resposta imune do hospedeiro. Essas 

mutações podem desempenhar um papel importante no fenótipo da doença e sua 

evolução.  

 

9. TÍTULO DA PESQUISA: Diagnóstico e tipagem molecular de casos atípicos de 

Febre Amarela. 

COORDENADOR e APRESENTADOR: Mauricio Lacerda Nogueira  

INSTITUIÇÃO: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 

UF: SP 

OBJETIVO:  

Desenvolver e implementar um sistema de vigilância laboratorial para Febre Amarela 

em pacientes com hepatopatias agudas de etiologia não determinada. 

RESULTADOS:  

Verificou-se a circulação de SLE em São José do Rio Preto, o papel de DEN3 

como principal arbovírus no Brasil, a importância dos métodos moleculares para o 

diagnóstico rápido e preciso, a colaboração com o Município para ações de vigilância e 

controle, e o desenvolvimento de uma metodologia (PCR + Sequenciamento + 

Geoprocessamento) que pode permitir um acompanhamento “Real-time” da dinâmica 

de uma epidemia. 

 

10. TÍTULO DA PESQUISA: Detecção e caracterização do hantavírus em roedores 

silvestres capturados em áreas de ocorrência da síndrome pulmonar por hantavírus e em 

áreas sem relato de casos no Brasil. 

COORDENADOR e APRESENTADOR: Elba Regina Sampaio de Lemos 

INSTITUIÇÃO: Fiocruz 

UF: RJ 

OBJETIVOS: 

Realizar a identificação taxonômica dos roedores incluídos no estudo. 

Identificar as espécies de roedores reservatórios de hantavírus nas áreas de estudo, 

através de técnica de detecção de anticorpo (ELISA) em amostra de sangue e/ou de 

saliva.  

Diagnosticar molecularmente a infecção por hantavírus em roedores sorologicamente 

positivos pelo ELISA; Implementação de estudos epidemiológicos e ecológicos dos 
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hantavírus nas áreas incluídas no estudo; Formação e reciclagem de recursos humanos 

na área das hantaviroses. 

RESULTADOS:  

Avaliou-se a infecção em roedores silvestres capturados no Município de 

General Carneiro, Paraná.  

 

11.  TÍTULO DA PESQUISA: Caracterização biológica dos orthobunyavirus. 

COORDENADOR e APRESENTADOR: Paulo César Peregrino Ferreira 

INSTITUIÇÃO: UFMG 

UF: MG 

OBJETIVO:  

Caracterizar novos vírus com potencial patogênico. 

RESULTADO:  

Estudos preliminares de nosso grupo mostraram que a infecção de camundongos 

neonatos via intracerebral com os vírus Apeu, Caraparu e Itaqui causou morte em 100% 

dos animais. Os sinais clínicos de doença observados foram perda de peso, fraqueza, 

respiração lenta, dificuldade nos movimentos, paralisia das patas traseiras e tremores 

generalizados.  

 

3.1.6.2 Temática II: Sarampo 

 

1. TÍTULO DA PESQUISA: Padronização de metodologia para expressão e 

purificação do vírus do sarampo em sistema de baculovírus: aplicação no diagnóstico. 

COORDENADOR e APRESENTADOR: Marcia Terezinha Baroni de Moraes e 

Souza 

INSTITUIÇÃO: Fiocruz 

UF: RJ 

OBJETIVOS: 

Estabelecer metodologias de produção da nucleoproteína do vírus do sarampo em 

sistema de expressão de baculovírus, bem como um método de purificação visando 

obtenção dessa proteína recombinante em média escala para utilização como insumo.  

RESULTADOS: 

Dentre os resultados, os estoques virais de baculovírus recombinantes contendo 

o gene da proteína n do vírus do sarampo foram obtidos e devidamente catalogados; a 
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metodologia de expressão em sistema de baculovírus da proteína n recombinante do 

vírus do sarampo, com características similares à nativa e para produção em média 

escala foi obtida. 

Vale ressaltar que os antisoros comerciais contra a proteína n nativa foram 

utilizados em ensaios de western-blot, com sucesso contra a proteína n recombinante em 

questão.  

 

3.1.6.3 Temática III: Hepatites  

 

1. TÍTULO DA PESQUISA: Hepatite Crônica C – Avaliação da resposta viral ao 

tratamento pelo método do PCR real time. Importância da diversidade genética do HCV 

e do polimorfismo HLA e da IL-10 no diagnóstico, prognósticos, tratamento e no custo 

para o sistema de saúde. 

COORDENADOR e APRESENTADOR: Edson Rondinelli 

INSTITUIÇÃO: UFRJ 

UF: RJ 

OBJETIVO:  

Estudar a interação parasito-hospedeiro através de marcadores moleculares para 

humanos e patógenos (HCV) para diagnóstico, prognóstico e acompanhamento da 

doença e seu valor como instrumento de predição. 

RESULTADOS:  

Os procedimentos de medida de carga viral por PCR em tempo real foi 

estabelecido e quais espécies virais individualizadas poderá identificar HCV resistentes 

ao tratamento foram caracterizadas. 

Vale ressaltar que a diversidade genética do hospedeiro avaliada por haplótipos 

de HLA e IL-10 sugere prevalências especificas de genótipos entre os diferentes grupos 

de pacientes. 

 

2. TÍTULO DA PESQUISA: Genotipagem molecular e estudo epidemiológico do 

vírus da hepatite C em portadores do anticorpo anti-HCV em Pernambuco e Alagoas. 

COORDENADOR: Denise Maria Wanderlei Silva  

APRESENTADOR: Itatiana Rodart 

INSTITUIÇÃO: Unifesp 

UF: SP 
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OBJETIVOS:  

Determinar a prevalência do HCV-RNA em pacientes com sorologias anti-VHC 

positivas. 

Traçar um perfil genotípico preliminar do vírus da hepatite C da população dos 

estados de Pernambuco e Alagoas. 

RESULTADOS:  

A positividade do HCV-RNA em soro de portadores do anticorpo anti-HCV 

selecionados de Unidades de Saúde de Maceió foi de 74,7%. 

Verificou-se que o genótipo 1 e subtipo 1b foram os mais predominantes. No 

entanto, o genótipo 2 foi descrito pela primeira vez no Estado. Acrescente-se que a 

coinfecção (1a/3a) foi detectada em uma das amostras. 

 

3. TÍTULO DA PESQUISA: Epidemiologia molecular dos Vírus B e C da Hepatite 

das regiões Norte e Nordeste do Brasil.  

COORDENADOR e APRESENTADOR: Mitermayer Galvão dos Reis 

INSTITUIÇÃO: Fiocruz 

UF: RJ 

OBJETIVOS:  

Determinar a prevalência e diversidade dos vírus B e C presentes nas regiões 

Norte e Nordeste do Brasil. 

Identificar mutações nos Vírus B e C presentes em pacientes sob pressão 

imunológica ou terapêutica. 

RESULTADOS:  

Até o presente momento foram genotipadas 246 amostras do VHB por 

sequenciamento.  

Constatou-se elevada prevalência do genótipo F na Bahia, que em geral está 

associado a uma pior evolução natural.  

 

4. TÍTULO DA PESQUISA: Epidemiologia molecular da infecção pelo vírus da 

hepatite C em usuários de drogas ilícitas: uma investigação multicêntrica no Brasil 

Central. 

COORDENADOR e APRESENTADOR: Maria Regina Bringel Martins 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás (UFGO) 

UF: GO 
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OBJETIVOS:  

Determinar a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C em usuários de 

drogas injetáveis e não-injetáveis em Goiânia-GO, Campo Grande-MS e Cuiabá-MT. 

Analisar os fatores de risco associados à hepatite C nessa população. 

RESULTADOS: 

Taxas elevadas de prevalência em usuários de drogas injetáveis (UDI) em 

Goiânia-GO (26,9%), Campo Grande-MS (40,0%) e Cuiabá-MT (33,3%) foram 

verificadas em relação às encontradas em usuários de drogas não injetáveis (UDNI) 

(2,5%, 3,0% e 1,5%, respectivamente). 

Idade (> 30 anos) e freqüência de uso de droga injetável (> 10x) se mostraram 

associadas à infecção pelo HCV em UDI no Brasil Central. Já no grupo de UDNI, além 

da idade (> 30 anos), história de hepatite na família também se mostrou 

independentemente associada a essa infecção. 

 

5. TÍTULO DA PESQUISA: Desenvolvimento de Real Time PCR para detecção, 

quantificação e genotipagem das hepatites virais B e C. 

COORDENADOR e APRESENTADOR: Nilo Ikuta 

INSTITUIÇÃO: Universidade Luterana do Brasil 

UF: RS 

OBJETIVOS: 

Avaliar amostras para detecção direta, sem manipulação de amplicons. 

RESULTADOS:  

Desenvolveu-se um método de avaliação quantitativo por PCR em tempo real 

para detecção do vírus da hepatite B. 

 

6. TÍTULO DA PESQUISA: Desenvolvimento de métodos diagnóstico para HCV 

baseados em nanotecnologia e tecnologias convencionais. 

COORDENADOR: Irmatraut Araci Hoffmann Pfrime 

APRESENTADOR: Fernando Torres 

INSTITUIÇÃO: UCG 

UF: GO 

OBJETIVOS:  
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Realizar clonagem de genes do vírus HCV para a produção de antígenos 

recombinantes, através de uma reação de RT-PCR a partir de RNA extraído de soro de 

pacientes. 

Realizar extração de RNA viral em soro de pacientes HCV positivos. 

Realizar transcrição reversa. 

RESULTADOS:  

Produção de um antígeno que está sendo testado em kits de diagnóstico. 

 

7. TÍTULO DA PESQUISA: Determinação de genótipo viral associado à carga viral e 

a resposta imune em indivíduos com hepatite C crônica submetidos ao tratamento com 

IFN-alfa e ribavirina. 

COORDENADOR e APRESENTADOR: Adriana Malheiro  

INSTITUIÇÃO: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM) 

UF: AM 

OBJETIVOS:  

Avaliar o perfil da resposta imune celular em pacientes HCV positivos. 

Descrever os genótipos virais e a carga viral nos pacientes HCV positivos. 

RESULTADOS:  

Geraram-se laudos com a genotipagem e a carga viral. 

 

8. TÍTULO DA PESQUISA: Investigação da ocorrência de auto-anticorpos em 

pacientes portadores de hepatite viral C crônica. 

COORDENADOR e APRESENTADOR: Ájax Mercês Atta  

INSTITUIÇÃO: UFBA 

UF: BA 

OBJETIVO: 

Investigar a produção de auto-anticorpos e crioglobulinemia em portadores de 

HVC crônica em Salvador  

RESULTADOS:  

Achados laboratoriais de auto-imunidade são altamente prevalentes em 

portadores de HCV na Bahia, no entanto, doenças auto-imunes não são observadas com 

a mesma freqüência nesses indivíduos.  
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Participaram do Seminário de Avaliação sobre Hantavirose e outras viroses 

causadas por Vírus de RNA Encapsulado, os seguintes representantes: 

Do Decit: 

• Celine de Kerchove de Almeida Prado 

• Marge Tenório 

• Shirlene Correia de Holanda. 

 

Da área técnica do Ministério da Saúde 

• Carmen Regina V. da Silva 

• Sandra Helena Gurgel, Andréa Domanico 

• Luciana Teodora de Rezende Lara 

• Naiara Thomazoni 

• Gerusa Figueiredo  

 

Avaliadores convidados: 

• Erna Geessien Kroon – UFMG 

• Cláudio Sergio Panutti – USP.  

• Christian Maurice Gabriel Niel – Fiocruz /RJ; 

• Regina Célia Moreira – IAL 

Expedito José de Albuquerque Luna – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 

São Paulo. 

3.1.7 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DO EDITAL CT-Saúde / MCT / MS 

/ CNPQ nº38/2004 - SAÚDE BUCAL 

Objetivo do Edital 

 

Expandir a produção do conhecimento básico e aplicado sobre Saúde Bucal, que 

contribua para o desenvolvimento de ações públicas voltadas para a melhoria das 

condições de saúde da população brasileira e para a superação das desigualdades 

regionais e socioeconômicas, por intermédio do apoio a projetos cooperativos de 

pesquisa executados por grupos atuantes no tema. As propostas deverão fortalecer a 

interação entre pesquisa de campo, serviço de saúde, laboratório de pesquisa, e os 

setores públicos, privados, acadêmicos e empresariais. 
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 Objetivos do Seminário: 

 

-Avaliar as estratégias de fomento adotadas. 

-Verificar a eficácia do sistema de gestão de fomento à pesquisa; 

-Socializar o resultado final do edital - da seleção aos produtos - conferindo 

transparência ao processo. 

-Promover a utilização/incorporação dos resultados/produtos das pesquisas financiadas 

no SUS. 

 

Pesquisas apresentadas: 

 

3.1.7.1 Temática I: Estudo Sobre Causas E Conseqüências De Perda Dental, 

Edentulismo, Câncer Bucal E Outras Patologias Bucais De Alta Prevalência; 

Fatores De Risco Para Ocorrência De Fissura Lábio Palatal E De Doenças Bucais 

De Alta Prevalência Em Grupos Vulneráveis; Estudos Relativos A Fatores De 

Risco E Atenção Em Saúde Bucal Em Grupos Vulneráveis E Específicos. 

 

 

1. Título da Pesquisa: Queilite actínica: prevalência, diagnóstico e tratamento 

preventivo-educativo; expressão de stat-3 e fosfo-stat-3 e estudo molecular do gene p53 

 

Coordenadora e apresentadora: Vera Cavalcanti de Araújo  

Instituição Executora: São Leopoldo Mandic 

UF: SP 

Objetivos:  

Estudo 1 – Prevalência, diagnóstico e tratamento preventivo-educativo da queilite 

actínica.  

• Avaliar a prevalência da queilite actínica e condições sócio-econômicas da 

comunidade, seus hábitos e estilos de vida e suas necessidades de saúde. 

 

Estudo 2 – Estudo imunoistoquímico da expressão de stat-3 e fosfo-stat-3 em queilite 

actínica 

• Estudar a expressão do stat-3 e fosfo-stat-3 em queilite actínica.  
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Estudo 3 – Estudo molecular do gene p53 nos pacientes portadores de queilite actínica. 

• Verificar se existe associação entre a presença de queilite actínica e o 

polimorfismo no gene do p53 

 

Resultados: 

O estudo permitiu conhecer a condição da saúde bucal da população de Campinas com 

ênfase na queilite actínica, permitindo instrui-la quanto à importância da sua prevenção. 

O estudo mostrou a importância de esclarecer a população sobre os riscos da exposição 

ao sol e os cuidados que devem incluir o lábio na proteção solar.  

Os estudos laboratoriais mostraram que a expressão e ativação da proteína 

STAT-3 está alterada na queilite actínica em relação à mucosa normal e que indivíduos 

heterozigotos para o polimorfismo no códon 72 do gene do p53 apresentam 3,9 vezes 

maior risco de desenvolver queilite actínica.  

 

2.Título da Pesquisa: Contexto Familiar e Condições de Saúde Bucal 

 

Coordenadora e apresentadora: Maria Cristina Teixeira Cangussu 

Instituição: UFBA  

UF: BA 

Objetivos: 

Identificar fatores referentes ao contexto familiar associados à condição de saúde 

bucal em famílias do município de Salvador-BA. 

Identificar indicadores e variáveis que possam contribuir para a priorização e o 

acompanhamento das famílias no contexto do Programa Saúde da Família - PSF.  

Resultados: 

A Ficha A-SIAB pode ser um instrumento fundamental de risco às doenças 

bucais na priorização para famílias. Apesar da alta taxa de cobertura do saneamento 

básico para os pré-escolares, indicadores como a ausência de energia elétrica no 

domicílio, a morbidade referida nos últimos quinze dias por problemas bucais, a baixa 

cobertura dos serviços e das atividades coletivas, o fato de não utilizar a televisão como 

meio de comunicação no domicílio foram associadas ao alto risco à cárie dentária. Em 

relação às alterações oclusais, a sucção digital, vinculada à ausência de amamentação 
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natural e o relato de uso abusivo de álcool em qualquer indivíduo da família foram 

indicadores fortemente associados às precárias condições de saúde bucal em crianças.  

Em adultos, encontrou-se severas condições de saúde bucal. 53,5% já 

apresentavam perda de inserção periodontal, associada à baixa escolaridade, ao hábito 

de fumar e à presença de alterações sistêmicas, indicadores presentes na Ficha A. 

Verficou-se também alto percentual de necessidade de tratamento de urgência - 40,2%, 

reflexo da baixa resolutividade dos serviços, sendo que 80,4% necessitavam de algum 

tipo de prótese. Houve forte associação da percepção da sua própria saúde com a 

predisposição ao cuidado da família, com limites funcionais que comprometiam à 

qualidade de vida. Observou-se, nas famílias analisadas, alto percentual de doenças 

sistêmicas crônicas e uso abusivo de álcool que comprometiam a inserção no setor 

produtivo e contribuíam para um contexto familiar desfavorável à saúde.  

 

 

3.Título da Pesquisa: Estudo das Doenças Inflamatórias do Sistema 

Estomatognático: Periodontite, Mucosite, Artrite Temporomandibular e Dor 

Orofacial Crônica em Modelos Experimentais e em Humanos 

 

Coordenadora apresentadora: Gerly Anne de Castro Brito 

Instituição: UFC 

UF: CE 

Objetivos: 

Subprojeto A: Estudo clínico do efeito de alendronato dissódico na periodontite 

agressiva em humanos. 

• Avaliar o efeito do alendronato dissódico sobre a reabsorção do osso 

alveolar na Periodontite Agressiva, mensurado por meio da densidade óssea 

vista na radiografia digitalizada; 

Subprojeto B: Estudo dos mecanismos envolvidos no efeito benéfico do alendronato 

dissódico na periodontite experimental em ratos  

• Avaliar o efeito do alendronato dissódico sobre a reabsorção do processo 

alveolar e do cemento;  

 

Subprojeto C: Estudo da patogênese da mucosite oral induzida por drogas 

antineoplásicas: papel do óxido nítrico 
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• Detectar, acompanhar e mensurar a evolução temporal da lesão que ocorre 

na mucosite oral induzida por 5-fluorouracil e identificar possíveis pontos de 

regulação do processo; 

• Avaliar a participação do NO na evolução da mucosite oral por 5-

fluorouracil utilizando inibidores seletivos ou não de NOSc e NOSi (L-

NAME, aminoguanidina); 

 

Subprojeto D: Papel do óxido nítrico e de citocinas na artrite temporomandibular 

experimental e na hiperalgesia orofacial persistente em ratos. 

• Estudar o papel do óxido nítrico (NO) na fisiopatologia da artrite 

temporomandibular e da dor orofacial crônica de ratos por meio do uso de 

inibidores da síntese de óxido nítrico como L-NAME, 1400W ou doadores 

de óxido nítrico como nitroprussiato de sódio e SIN-1; 

• Estudar a participação de citocinas como TNF, IL-1 e IL-8 na fisiopatologia 

da artrite na ATM e da dor orofacial crônica de ratos; 

 

Resultados: 

Realizaram-se estudos para a produção de um gel contendo produtos naturais da 

flora local, de baixo custo, para tratamento das patologias inflamatórias da cavidade 

oral. 

Como parte da pesquisa o grupo realizou tratamento e orientação de higiene oral 

de pacientes na clínica de periodontia da universidade.  

 

4.Título da Pesquisa: Avaliação Epidemiológica das Lesões de Mucosa Bucal no 

Município de Grao Mogol - Minas Gerais 

 

Coordenador e Apresentador: Alfredo Maurício Batista de Paula  

Instituição: UEMC 

UF: MG 

Objetivos: 

Conhecer dados epidemiológicos de relevância (incidência, sexo, idade, 

ocupação...) oriundos dos pacientes portadores de lesões bucais, em especial as lesões 
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cancerizáveis da cavidade bucal, residentes nas zonas urbana e rural do município de 

Grão Mogol / MG. 

Resultados: 

O levantamento realizado possibilitou que todos os indivíduos avaliados 

tivessem o pronto diagnóstico de suas lesões bucais e seus devidos tratamentos, 

evitando complicações. Evitaram-se gastos públicos relevantes, uma vez que todos os 

pacientes foram atendidos na própria cidade, não necessitando que os mesmos fossem 

referenciados para outros municípios.  

 

5.Título da Pesquisa: Saúde Bucal dos Idosos Residentes em Instituições de Longa 

Permanência de Belo Horizonte: Um Inquérito Epidemiológico e uma Busca por 

Significados 

Coordenador: Allyson Nogueira Moreira  

Apresentador: Raquel Conceição Ferreira  

Instituição: UFMG 

UF: MG 

Objetivos: 

Avaliar a condição de saúde bucal dos idosos residentes em instituições de longa 

permanência filantrópicas e privadas do município de Belo Horizonte. 

Conhecer o significado da boca, da saúde bucal e da perda dentária na vida dos 

idosos. 

Resultados: 

A população estudada foi formada por indivíduos com problemas cognitivos e 

sistêmicos que necessitavam de maiores cuidados odontológicos. Fato esse que se 

agrava quando se verifica a escassez de profissionais de odontologia preparados para a 

atenção desses indivíduos.  

 

6. Título da Pesquisa: Mapeando as Condições de Saúde Bucal e de Vida da 

População do Município de Belo Horizonte: 1998-2001. 

 

Coordenador: João Francisco de Abreu 

Apresentador: Evanilde Maria Martins 

Instituição: PUC 

UF: MG 
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Objetivos: 

Analisar a condição de saúde/doença bucal da população do município de Belo 

Horizonte considerando as desigualdades sociais dos espaços intra-urbanos. 

Resultados: 

Das 128 áreas de abrangência, 102 apresentaram informações sobre cárie 

dentária para a idade de 12 anos e receberam a seguinte classificação: 7 áreas 

apresentaram severidade muito baixa, 35 áreas foram classificadas como baixa 

severidade, 48 com severidade moderada e 10 apresentaram situação severa para cárie 

dentária. Somente 4 das 102 áreas analisadas foram classificadas como condição muito 

severa para a doença. Considerando-se o fato da coexistência dos extremos da situação 

de cárie dentária nas crianças de 12 anos, isto é, indivíduos livres de cárie (26%) e 

indivíduos com alta severidade da doença (31,4%), não foram observadas áreas de 

maior concentração de ocorrência desses casos no espaço urbano analisado.  

 

7.Título da Pesquisa: Correlações entre o Uso de Prótese Dentária e a Prevalência 

de Lesões Bucais na População do Agreste de Pernambuco 

 

Coordenador e Apresentador: Shirley Suely Soares Veras Maciel 

Instituição: SCES 

UF: PE 

Objetivos: 

Contribuir para o melhor detalhamento dos estudos sobre a implicação dos 

aparelhos protéticos totais e parciais removíveis na saúde dos tecidos bucais. 

Equipar, montar e ativar o laboratório de prótese da Faculdade de Odontologia 

de Caruaru. 

Resultados: 

Implantou-se o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) na Faculdade de 

Odontologia de Caruaru da Associação Caruaruense de Ensino Superior (FOC/ASCES) 

o qual se encontra habilitado a atender os serviços especializados de saúde bucal por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru e do Ministério da Saúde, conforme 

a Portaria Nº 87/GM, de 16 de Janeiro de 2006. 

Dentre os resultados, ficou evidente a qualificação de cirurgiões-dentistas da rede do 

SUS para que possam fazer a detecção precoce de lesões bucais, dentre elas às causadas 

por próteses dentárias, além do possível encaminhamento à clínica da ASCES. 
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Acrescente-se a qualificação dos protéticos da região em parceria com o Serviço 

Nacional do Comércio (SENAC) por meio da aprovação do primeiro curso de Técnico 

em Prótese Dentária (TPD) do Estado.  

 

 

8.Título da Pesquisa: Epidemiologia do Trauma Dentário em Curitiba, PR 

 

Coordenador e Apresentador: Simone Tetu Moyses 

Instituição: PUC 

UF: PR 

Objetivo: 

Consolidar a vigilância epidemiológica do trauma dentário em Curitiba a partir 

da construção de informação sobre a distribuição geográfica e populacional do trauma 

dentário na população de crianças e adolescentes da cidade, explorando seus 

determinantes e impactos sobre a qualidade de vida. 

Resultados: 

Os dados preliminares apontam alta prevalência nessa população e distribuição 

desigual na experiência de trauma dentário na cidade. Esses resultados impõem novos 

desafios tanto para o planejamento de ações populacionais de proteção e promoção à 

saúde bucal na cidade, quanto para a atenção adequada à população com experiência de 

trauma dentário, uma vez que este pode acarretar comprometimento no desempenho de 

atividades diárias, com impacto na qualidade de vida da população estudada.  

 

 

 

9.Título da Pesquisa: Fatores de Risco à Saúde Bucal na Vila Princesa: 

Comunidade Catadora de Lixo Urbano em Porto Velho - RO 

 

Apresentador: Theophilo Alves de Souza Neto 

Coordenadora: Mariluce Paes de Souza 

Instituição: Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

UF: RO 

Objetivo: 
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Proceder estudos relativos a fatores de risco e atenção à saúde bucal em grupos 

vulneráveis e específicos da Comunidade Catadora de Lixo Urbano em Porto Velho.  

Resultados: 

Dentre os resultados, identificaram-se elementos que pudessem contribuir para 

melhoria da qualidade de vida das pessoas da comunidade e, ao mesmo tempo, subsidiar 

políticas públicas para o setor.  

 

 

10.Título da Pesquisa: Vigilância da Saúde: Um Método de Intervenção para 

Aplicação na Atenção à Saúde Bucal em Grupos Socialmente Excluídos 

 

Apresentador e Coordenador: Fernando Molinos Pires Filho 

Instituição: UFRGS 

UF: RS 

Objetivos: 

Discutir o emprego da vigilância da saúde como modo de intervenção na atenção 

em saúde bucal e a viabilidade de sua aplicação em situações locais semelhantes à 

estudada (grupos populacionais socialmente excluídos). 

Resultados: 

Dentre os resultados, visualiza-se, como impacto da pesquisa, a contribuição que 

poderá oferecer à problematização da formação e capacitação profissional. De modo 

que esses grupos e suas condições de vida sejam apropriados como tema e conteúdo 

necessários aos processos de aprendizagem reais, socialmente referenciados. A 

experiência que vem sendo acumulada aponta, também, para possíveis contribuições ao 

fortalecimento de movimentos populares, científicos e políticos que defendem a 

resignificação das práticas e modelos de intervenção em saúde bucal. 

 

11.Título da Pesquisa: Condição de Saúde Bucal e Qualidade de Vida em Pacientes 

com Câncer de Cabeça e Pescoço Atendidos no SUS 

 

Apresentador e Coordenador: Julio Baldisserotto 

Instituição: Hospital Nossa Senhora da Conceição 

UF: RS 

Objetivo: 
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Avaliar o impacto do câncer bucal na qualidade de vida dos pacientes 

acometidos pela doença em um serviço de oncologia sem nenhum tipo de cuidado 

odontológico. 

Introduzir um protocolo de cuidados à saúde bucal no atendimento odontológico 

preparatório e de acompanhamento do tratamento oncológico (cirúrgico, quimioterápico 

e/ou radioterápico), considerando as informações para os familiares e/ou cuidadores.  

Resultados: 

Os resultados demonstraram que houve uma deterioração da condição de saúde 

bucal dessas pessoas e, conseqüentemente, uma pior qualidade de vida. Na segunda 

etapa da pesquisa, foi realizada a introdução de um protocolo de atenção à saúde bucal 

dos pacientes, em momentos distintos do tratamento oncológico. Os resultados parciais 

demonstraram a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e integral de atenção à 

saúde do paciente com câncer de cabeça e pescoço como forma de minimizar as 

seqüelas do tratamento oncológico. A partir do início da segunda etapa do projeto, a 

participação da equipe de pesquisa nas reuniões do serviço tem acontecido de forma 

constante, sensibilizando os gestores para a necessidade de se constituir uma linha de 

cuidado ao paciente com câncer de forma multidisciplinar com a participação da 

odontologia, fonoaudiologia, nutrição etc.  

 

12.Título da Pesquisa: Condições Socioeconômicas, Comportamentais e de Acesso 

a Serviços e seus Impactos na Saúde Bucal e Qualidade de Vida: Um Estudo 

Longitudinal em uma Coorte de Nascidos Vivos no Sul do Brasil. 

 

Apresentador e Coordenador: Marco Aurélio de Anselmo Peres 

Instituição: UFSC 

UF: SC 

Objetivo: 

Investigar a relação entre condições socioeconômicas, comportamentais e de 

saúde bucal adversa, experimentadas pelas crianças no curso de vida, e o padrão de 

morbidade bucal aos 12 anos de idade. 

Resultados:  

Dentre os resultados encontrados, os pacientes da idade de 12 anos revelaram 

utilizar dentifrício (97%), escová-los regularmente mais que duas vezes ao dia (77,2%), 
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usar fio dental (7,2%), consultar o dentista no último ano (46,1%) e utilizar os serviços 

do SUS na última consulta (43,3%).  

 

3.1.7.2. Temática II: Modelos de Atenção e Serviços de Saúde Bucal e Impacto nos 

Índices Epidemiológicos. Pesquisa sobre os Indicadores de Saúde Bucal 

 

 

1.Título da Pesquisa: Levantamento Epidemiológico e Avaliação de Programa em 

Saúde Bucal de População em Região Rural Ribeirinha do Baixo Rio Machado, 

Estado de Rondônia 

 

Apresentador: Ricardo Henrique Alves Da Silva 

Coordenador: Luis Marcelo Aranha Camargo 

Instituição: USP  

UF: SP 

Objetivo: 

Diagnosticar e melhorar as condições de saúde bucal após adoção de medidas de 

intervenção. 

Resultados: 

O levantamento dos CPODs revelou  2,65 (11 a 13 anos), 5,41 (17 a 19 anos), 17,77 

(35 a 44 anos) e 22,13 (65 a 74 anos) em janeiro de 2005.  

Com relação ao PHP, resultados parciais, exceto em uma localidade, apontam para 

uma melhora de 50% em média.  

 

 

2.Título da Pesquisa: Construção de Indicadores de Saúde Bucal a Serem 

Utilizados por Municípios da Região da Direção Regional de Saúde (Dir) V - 

Osasco da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo 

 

Apresentador: Fausto Souza Martino 

Coordenador: Maria Ercilia de Araújo 

Instituição: USP 

UF: SP 
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Objetivos: 

Pesquisar o sistema de informação e os indicadores de saúde bucal dos 

municípios da região da DIR V - Osasco;  

Resultados: 

 Mais especificamente quanto aos indicadores, foram propostos o refinamento do 

índice Acesso ao Serviço de Saúde Bucal com desmembramento por faixa etária; 

relacionamento com triagem de risco e relação com população dependente dos serviços 

do SUS. Também foram propostos o índice médio do CPO-D aos 12 anos; percentual da 

população livre de cárie; periodicidade na coleta de dados; avaliação da freqüência do 

índice na população e inclusão da variável “tempo de residência no município”. O 

índice Fluoretação da Água de Abastecimento foi refinado com o fato de considerar-se a 

quantidade de amostras utilizadas na avaliação do teor de flúor; estratificar as amostras 

de acordo com as faixas de teor de flúor; e mensurar a cobertura de domicílios sem 

acesso à água fluoretada.  

 

 

3.1.7.3 Temática III: Desenvolvimento de Estratégias para Promoção de Saúde 

Bucal, Incluindo Ações Interdisciplinares, com Base nas Diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal. Estudos sobre a Prevenção das Doenças Bucais: 

utilização de técnicas, produtos e materiais alternativos para prevenção, impacto 

das ações de programas de higiene bucal e da fluoretação das águas de 

abastecimento público. Estudo do impacto de hábitos alimentares cariogênicos, 

higiênicos e comportamentais de natureza cultural e sócio-econômica da 

população. 

 

 

1.Título da Pesquisa: Telediagnóstico de Lesões Bucais 

 

Apresentador e Coordenador: Cassius Carvalho Torres-Pereira 

Instituição: UFPR 

UF: PR 

Objetivo:  
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Avaliar a aplicabilidade do telediagnóstico na Estomatologia como meio do 

envio de formulários e imagens digitais por correio eletrônico, bem como verificar o 

grau de acerto das hipóteses diagnósticas descritas por avaliadores à distância. 

 

Resultados: 

O presente estudo demonstrou um grau de acerto diagnóstico da ordem de 

83,33% dos casos e uma concordância completa entre os dois avaliadores de 53,33 %. 

Os achados sugerem que o telediagnóstico pode ser um meio eficaz para o diagnóstico 

de lesões orais, sendo que os Serviços de Atenção Primária poderiam se beneficiar do 

uso ferramentas como câmeras digitais e correio eletrônico na organização de seus 

fluxos de referência e contra-referência para a média e alta complexidade na atenção em 

Estomatologia. 

 

2.Título da Pesquisa: Estratégias para o Empoderamento Comunitário em Escolas 

Promotoras de Saúde 

 

Apresentador e Coordenador: Efigênia Ferreira E Ferreira 

Instituição: UFMG 

UF: MG 

Objetivo: 

Avaliar métodos e estratégias que possibilitem o empoderamento das 

comunidades em um programa de promoção de saúde em escolas.  

Resultados:  

As estratégias utilizadas foram todas facilitadoras no processo e se mostram 

mais efetivas, a formação espontânea do grupo, o diagnóstico participativo orientando 

as ações, a inserção e integração na comunidade escolar e a superação, pelos 

pesquisadores, de modelos tradicionais de abordagem. O resultado do 

trabalho incorporou valores como a dignidade dos sujeitos envolvidos, o 

reconhecimento social, a solidariedade e a cooperação, traduzidos nas ações 

implementadas pelos grupos.  

 

3.Título da Pesquisa: Fluoretacão de Águas na Paraíba: Mapeamento e 

Implantação de um Sistema de Vigilância Sanitária. 
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Apresentador e Coordenador: Fabio Correia Sampaio 

Instituição: UFPB 

UF: PB 

Objetivos: 

Implantar um laboratório para monitoramento de níveis de flúor em águas de 

consumo humano (zona urbana e rural); 

Mapear o estado da Paraíba quanto à presença de flúor nas águas de abastecimento; 

Resultados: 

Após a análise de amostras de água de 74,8% dos municípios da Paraíba, 

observou-se que a maioria dos municípios da zona urbana apresenta baixas 

concentrações de flúor na água de abastecimento. Já na zona rural, foram encontradas 

concentrações elevadas de flúor na água de alguns municípios. Apenas uma cidade 

apresentou flúor in natura acima dos valores considerados aceitáveis, onde, portanto, 

existe a possibilidade de risco para uma prevalência de fluorose dentária moderada. 

 

 

4. Título da Pesquisa avaliada: Uso Preventivo e Terapêutico do Laser de Baixa 

Potência sobre as Conseqüências Radioterápicas e Quimioterápicas em Pacientes 

Portadores de Câncer de Cabeça e Pescoço 

 

Coordenador e Apresentadora: Jurema Freire Lisboa De Castro 

Instituição: UFPB 

UF: PB 

Objetivos:  

Avaliar os benefícios da laserterapia e da clorexidina na prevenção da mucosite 

oral: graus/severidade; tempo de aparecimento; prejuízos funcionais. 

Resultados: 

Os protocolos foram bem tolerados e trouxeram benefícios aos grupos estudados. 

O grupo Laser foi mais significante quanto ao retardo do início da mucosite e 

diminuição nos graus. Os pesquisadores acrescentaram que os casos de persistência do 

quadro inflamatório podem estar relacionados a vírus. 
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5.Título da Pesquisa: Nível de Conhecimento da População, dos Odontólogos e 

Estudantes de Odontologia em Relação ao Câncer Oral e Instituição de Atitudes 

Preventivas na Saúde Pública 

 

Coordenador e Apresentador: Lélia Maria Guedes Queiroz 

Instituição: UFRN 

UF: RN 

Objetivo: 

Averiguar e aumentar o nível de conhecimento da população, estudantes de 

odontologia e dos profissionais, para que com esses dados possam contribuir para serem 

instituídas medidas de prevenção, conscientização e controle do câncer oral na 

população. 

Resultados: 

Apesar de grande parte dos estudantes e profissionais de odontologia relatarem que 

possuem um bom conhecimento sobre o câncer oral e demonstrarem que conhecem bem 

os aspectos clínicos da lesão, a maioria deles não se sentem preparados para realizar a 

detecção da doença.  

 

6.Título da Pesquisa: Monitoração dos Níveis de Flúor nas Águas de 

Abastecimento Público e Águas Minerais Comerciais em Algumas Cidades do Rio 

Grande do Sul. 

 

Coordenador e Apresentador: Francisco Augusto Burkert Del Pino 

Instituição: UFPEL 

UF: RS 

Objetivo: 

Comparar dois métodos de determinação dos níveis de fluoreto na água de 

abastecimento público, o colorimétrico SPANDS e o eletrométrico com eletrodo 

seletivo.  

Resultados: 

 Dentre os resultados, foi demonstrado que o método de Eletrodo Seletivo 

revelou uma média de 0,7491 (±0,1736) e o Colorimétrico SPANDS uma média de 

0,7873 (± 0,1657) de teor de flúor na água de abastecimento público. 
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 Ressaltou-se que as concentrações de fluoreto encontradas estiveram dentro dos 

valores recomendados nos doze meses de avaliação dos dois municípios (Pelotas e Rio 

Grande/RS). Acrescente-se o fato que o heterocontrole da fluoretação da água de 

abastecimento público é fundamental para a observação da manutenção de valores 

adequados de flúor na água consumida pela população, dessa maneira, assegurando uma 

melhor qualidade desta. 

 

 

 

 

7. Título da Pesquisa: Preservação Dentária através do Tratamento Alternativo de 

Lesões Profundas de Cárie Baseado em Evidências Biológicas 

 

Coordenadora e Apresentadora: Marisa Maltz Turkienicz 

Instituição: UFRGS / RS 

Objetivos:  

Estudar a efetividade do tratamento alternativo de lesões profundas de cárie em 

serviços de saúde e em diferentes regiões brasileiras. 

Resultados: 

Esse trabalho é um estudo multicêntrico, clínico, controlado, randomizado e 

longitudinal. No entanto, em setembro de 2007, a equipe estava encerrando a coleta da 

amostra, não apresentando resultados até então. 

 

 

8. Título da Pesquisa Avaliada: Observatório de Saúde Bucal Coletiva da Dir V 

(Osasco) 

 

Apresentador e Coordenador: Carlos Botazzo 

Instituição: ISSP 

UF: SP 

Objetivos: 

Inovar a clínica odontológica, propiciando o desenvolvimento de competência 

diagnóstico-terapêutica do cirurgião-dentista em novas abordagens clínicas. 



 229

Conhecer as práticas de média e alta complexidade, na região, no que toca à 

assistência odontológica. 

Estabelecer protocolos de referência e contra-referência tanto para as Unidades 

Básicas de Saúde - UBS quanto para as Unidades de Saúde da Família – USF. 

Propor metodologia de capacitação para a equipe de saúde bucal, tanto na atenção 

básica quanto na clínica de especialidades. 

Propor metodologia de avaliação de sistemas e serviços, com particular realce para o 

impacto das medidas adotadas. 

Resultados: 

Não foram apresentados os resultados até então. 

 

9.Título da Pesquisa Avaliada: Efetividade de Procedimentos Coletivos em Saúde 

Bucal: Cárie Dentária em Adolescentes de Embu, Sp, 2005. 

 

Apresentador e Coordenador: Paulo Capel Narvai 

Instituição: USP 

UF: SP 

Objetivo: 

Comparar a prevalência de cárie em adolescentes (alunos do 1° ano do ensino 

médio: 15 a 20 anos de idade) egressos de escolas públicas (n = 23) e que participaram 

dos Procedimentos Coletivos - PC de 1ª a 4ª série (Grupo A) e os PC de 1ª a 8ª série 

(Grupo B); e não participaram dos PC (Grupo C). 

 

Resultados: 

Dentre os resultados, destaca-se que a prevalência de cárie nos adolescentes não 

se mostrou diferente em função de terem participado ou não dos PC quando crianças. 

Os PC não foram suficientes para superar os efeitos produzidos por outros 

determinantes do processo saúde-doença e nem para causar impacto favorável em 

geração futura. 

 

3.1.7.4. Temática IV: Estudos sobre os riscos ocupacionais em profissionais da área 

odontológica, com ênfase nas hepatites B e C, aids e exposição ao mercúrio 
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1.Título da Pesquisa: Prevalência da Infecção pelo Vírus da Hepatite C e dos 

Fatores de Risco para Aquisição de Hepatites Virais em Cirurgiões-Dentistas de 

Belo Horizonte. 

 

Coordenadora e Apresentadora: Isabela Almeida Pordeus 

Instituição: UFMG 

UF: MG 

Objetivo: 

Determinar a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C e os fatores de 

risco para aquisição de hepatites virais em cirurgiões-dentistas da cidade de Belo 

Horizonte 

Resultados: 

Os resultados demonstraram que, embora a prevalência de acidentes tenha sido alta, 

a soroprevalência de anti-HCV foi baixa, menor que a estimada pela Organização 

Mundial de Saúde – MS.  

 

2.Título da Pesquisa: Risco Ocupacional na Odontologia: A Contaminação pelos 

Vírus da Hepatite B (Hbc), Hepatite C (Hvc) e da Imunodeficiência Adquirida 

(Hiv) 

 

Coordenador e Apresentador: Hébel Cavalcanti Galvão 

Instituição: UFRN 

UF: RN 

Objetivos: 

Realizar o perfil sorológico de cirurgiões-dentistas de Rio Grande do Norte – RN, e 

relacionar esses resultados com a freqüência de acidentes de trabalho em ambiente 

odontológico, o tipo de especialidade exercida pelos profissionais dessa área, o 

procedimento que estava sendo realizado no momento da ocorrência, bem como a 

eficiência da soroconversão nos Cirurgões-Dentistas – CDs que realizaram o esquema 

completo ou parcial de vacinação para hepatite B, através de ensaios sorológicos para 

HbsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV, anti-HIV. 

Avaliar o nível de conhecimento dos CDs sobre as medidas preventivas e curativas 

frente a tais eventualidades. 

Resultados: 
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Foi demonstrado que 23,40% da amostra com esquema completo de imunização 

apresentaram negatividade ao anti-HBs. 

Constatou-se não ser possível estabelecer uma relação entre as especialidades 

odontológicas e a freqüência de acidentes de trabalho com o perfil sorológico da 

amostra avaliada.  

Participaram do Seminário de Avaliação sobre Saúde Bucal, os seguintes 

representantes: 

Do Decit: 

• Shirlene Correia de Holanda (Decit/SCTIE/MS – DF) 

Da Coordenação de Saúde Bucal: 

• Andréia Gimenez Nonato (CNSB/MS - DF) 

• Gilberto Alfredo Pucca Júnior (CNSB/MS – DF) 

Da Secretarias Estaduais de Saúde Bucal: 

• Adriana Victor Ferreira Lopes (SMS/ Palmas/TO) 

• Alberto Inácio Olivares (SEMSA/BV/RR – RR) 

• Antonildes Mota (SES/MA – MA) 

• Ceci Baker de Melo (SESPA /PA) 

• Cleanir Melo - Secretaria Estadual da Saúde do Piauí (SESAPI)  

• Francisco Ivan R. Mendes Finias (SESA/CE – CE) 

• Jacqueline D. F. Da Silva (SES/BA – BA) 

• José Reinaldo Pacheco (SES/MT – MT) 

• Marcelo Nakaya Kanomata (SES/Ms – MS) 

• Marcilio Ferreira de Araújo (SES/PB – PB) 

• Maria Cristina de Oliveira (SESDEC – RJ) 

• Maria Livoni Bezerra de Oliveira (SMSA – Boa Vista – RR) 

• Maria Luiza Fetter (Sesau/ Boa Vista – RR) 

• Marilda Tânia M. Conde (Sesau – AL) 

• Michelle Chistie Abboud - Secretaria de Estado da Saúde  do Paraná (SESA/PR) 

• Murilo Ferreira (SES/CSB – MG) 

• Oswaldo Gomes Corrêa Negrão (SES/Pernambuco – PE) 

• Rosangela Maria Coelho Barros (Sesau – TO) 

• Rosiane Azevedo (SES/SE – SE) 
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• Sol Moramay Salgado (SES/AP – AP) 

• Tânia Regina T. Mendonça (SES/SP – SP) 

 

 

Avaliadores convidados: 

• Antonio Carlos Pereira (FOP-Unicamp – SP) 

• Antônio Luiz Barbosa Pinheiro (UFBA/BA) 

• Ângelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira – UFRN 

• Jaime Aparecido Cury (FOP-Unicamp – SP) 

• Jair Carneiro Leão (UFPE – PE) 

• Karen Glazer Peres (Departamento de Saúde Pública/UFSC – SC) 

• Paulo Frazão (FSP/USP Unisantos – SP) 

 

 

3.2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

3.2.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM 

SAÚDE - SISC&T 

  

Objetivos 

O SISC&T apresenta como escopo a integração de todas as informações sobre 

projetos apoiados pelo Decit em um único sistema. Nele serão conte0mplados os dados 

relativos aos programas de fomento e ao Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia 

para o SUS (Prêmio).  

Para atingir essa finalidade, o sistema deverá: 

 

SISTEMATIZAR: 

a) as informações referentes a todo o processo de fomento do Decit em seus 

programas nacional e estaduais (elaboração e lançamento de editais, submissão de 

projetos, julgamento, resultado dos editais, outorga das pesquisas aprovadas, 

acompanhamento das pesquisas financiadas, avaliação parcial e final, resultados das 

pesquisas e sua divulgação);  

b) as informações sobre todos os projetos selecionados por meio de editais, projetos 

de desenvolvimento tecnológico e os projetos em rede, multicêntricos ou isolados;  
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c) todas as fases de realização do Prêmio (recebimento das propostas, distribuição 

para pareceristas, avaliação e disponibilização dos resultados);  

d)  banco de dados de consultores ad hoc já atuantes nas atividades do 

Departamento. 

 

DISPONIBILIZAR: 

a) relatórios diversos para o acompanhamento das atividades realizadas, tais como 

relatórios de indicadores gerenciais, que auxiliarão o aperfeiçoamento da gestão e a 

indução seletiva de pesquisas prioritárias para as políticas públicas de saúde. 

 

O SISC&T tem, portanto, o objetivo de permitir a realização das atividades do 

Decit de forma sistematizada e organizada. Pretende-se, por meio desse sistema, gerar 

as informações necessárias ao acompanhamento, avaliação e divulgação das pesquisas, 

ao aperfeiçoamento dos instrumentos, à avaliação do processo de definição de 

prioridades de pesquisa e da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

(ANPPS), e à divulgação do processo e dos resultados de pesquisas para usuários, 

gestores, trabalhadores e prestadores do SUS. 

 

Metodologia de construção do SISC&T 

O Sistema terá seu levantamento de requisitos feito por técnicos do Decit, e será 

desenvolvido, codificado e implantado pelo Departamento de Informática do SUS 

(Datasus). Os padrões e artefatos de documentação seguirão as especificações e 

nomenclaturas definidas pelo Datasus, facilitando o desenvolvimento e manutenção do 

sistema. Essa documentação é formada por: Documento de Solicitação de Abertura de 

Projeto (DSAP), Documento de Visão, Matriz de Responsabilidades, Casos de Uso, 

Dicionário de Dados e Cronograma de Desenvolvimento.  

O sistema foi planejado em quatro módulos: cadastro, julgamento, 

acompanhamento e divulgação. Cada módulo passa pelas seguintes etapas: 

documentação, desenvolvimento, testes, homologação e capacitação.   

Na fase de documentação as equipes do Decit e do Datasus se reúnem 

periodicamente com técnicos responsáveis pelo Prêmio e pelo PPSUS para o 

levantamento de requisitos, descrição dos casos de uso e definição das regras de 

negócio. O desenvolvimento do sistema é de responsabilidade do Datasus, que é 

norteado pela documentação desenvolvida anteriormente. Os testes são feitos pela 
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equipe do Decit com orientação do Datasus. Nessa fase é verificado se todas as regras 

definidas na primeira etapa foram implementadas corretamente, as adequações 

sugeridas pela equipe de desenvolvimento são avaliadas, os erros encontrados são 

devolvidos ao Datasus por meio de um relatório. Ajustes finos também são sugeridos 

nesse momento. Após a implementação das correções e das sugestões, o sistema segue 

para a homologação, na qual são feitos os últimos testes para que o sistema seja liberado 

para a utilização dos usuários, que será iniciada após a capacitação.  

 

Situação atual do SISC&T e perspectivas 

O SISC&T encontra-se em fase de testes do módulo 1, referente aos cadastros e, 

paralelamente, o módulo 2 já se encontra na fase de documentação.  

Tendo em vista que o SISC&T foi planejado para responder às necessidades de 

informação do Decit em médio prazo, planejou-se a criação de dois bancos de dados 

que tornassem possível o acesso às informações sobre os projetos apoiados pelo 

Departamento e sobre consultores da área de ciência e tecnologia de forma rápida e 

segura. Esses dois bancos, descritos a seguir, são a Base de Dados Gerencial e o Banco 

de Consultores do Decit. 

 

 

3.2.2 BASE DE DADOS GERENCIAL DO DECIT – BDG DECIT 

 

O Banco de dados gerencial do Decit tem como proposta disponibilizar 

informações qualificadas que contribuam para o processo de avaliação sistemática das 

políticas governamentais de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no 

âmbito do Decit.  

 

Metodologia de construção 

A criação do BDG Decit partiu do levantamento dos indicadores básicos para o 

monitoramento das ações de fomento do Decit. A partir das variáveis desses 

indicadores, foi montada uma planilha modelo com os dados necessários para 

composição do banco. Os técnicos do Departamento responsáveis pela área de fomento 

à pesquisa levantaram as informações requeridas, gerando assim uma planilha-mestre. 

Em seguida, foi feito um tratamento dos dados (padronização, classificação das 

pesquisas em algumas categorias pré-estabelecidas, limpeza etc). 
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Após essa fase inicial relacionada às informações, seguiu-se a construção da 

ferramenta em Access. A Base de Dados Gerencial foi criada de forma a gerar 

indicadores por meio de uma interface amigável, incluindo a funcionalidade de busca 

por palavras-chave em todos os campos da planilha-mestre e a seleção de indicadores 

pré-definidos.   

 

Situação atual 

A ferramenta foi implementada com êxito e já está sendo utilizada pelos técnicos 

do Departamento de Ciência e Tecnologia. A Base de Dados Gerencial abarca o 

universo de 2.204 pesquisas referentes a editais lançados no período de 2002 a abril de 

2007, incluindo projetos via contratação direta.   

Essa ferramenta auxilia a tomada de decisão dos gestores do Departamento. A 

Base de Dados Gerencial do Decit é a fonte de informação para a elaboração de gráficos 

para apresentações em congressos, seminários e fóruns internacionais. Servem também 

de subsídio para publicações e artigos científicos produzidos pelo Departamento. 

 

3.2.3 BANCO DE CONSULTORES DO DECIT 

 

O Departamento de Ciência e Tecnologia apresenta diversas ações, tais como, 

oficinas de prioridade para elaboração de editais de fomento à pesquisa, julgamento e 

avaliação dos projetos, julgamento do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia 

para o SUS, entre outros eventos promovidos, que necessitam de um grande número de 

especialistas em diversas áreas temáticas. Para responder a essa demanda foi construído 

um banco de dados contendo informações sobre os possíveis consultores na área de 

C&T em saúde para auxiliar nessas ações do Departamento. 

 

Metodologia de construção 

A formação do contingente de pesquisadores se deu por uma pesquisa no site do 

CNPq, em que foram selecionados 2.300 pesquisadores, categorizados de acordo com a 

linha de pesquisa. O documento que norteou a busca pela linha de pesquisa foi a 

Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa em Saúde. 

Para coletar as informações, foi enviado um convite por e-mail para esses 

pesquisadores utilizando-se um formulário criado a partir da ferramenta FormSUS do 

Datasus. Outras ações foram tomadas com o objetivo de recrutar mais consultores, 
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como a disponibilização do link de acesso ao banco no evento Pesquisa para a Saúde, 

ocorrido nos dias 22, 23 e 24 de outubro em Brasília.  

 

Situação atual 

Atualmente, o sistema conta com 2.700 consultores na área de C&T em saúde. 

Após a sistematização dos dados, foi procedida a análise qualitativa das informações e 

elaborado o relatório com os resultados do levantamento. Esse relatório será 

incorporado ao SISC&T. 

 

3.3 PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

3.3.1 PORTAL SAÚDE 

 

Objetivo 

Manter a área de conteúdo de ciência e tecnologia do Portal Saúde atualizada, 

buscando disponibilizar informações sobre as atividades do Decit de forma dinâmica e 

facilitando a acessibilidade do usuário, garantindo que as normas estabelecidas pela 

Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Saúde (Ascom) sejam cumpridas, 

conferindo, assim, uma imagem institucional e padronizada a todas as ações 

desenvolvidas pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde. 

 

Atividades desenvolvidas 

 

• Representação no Conselho Gestor de Internet e Intranet do Ministério da 

Saúde; 

• Participação em reuniões periódicas com representantes da Coordenação do 

Portal do Ministério da Saúde; 

• Inserção de conteúdos, tais como editais, informes técnicos, publicações e 

informações sobre eventos, no Portal; 

• Criação de uma área de conteúdo sobre o evento Pesquisa para Saúde: 

desenvolvimento e inovação para o SUS, bem como a gestão desse novo espaço no 

Portal; 
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• Articulação, junto à Ascom, buscando garantir que as ações do Departamento de 

Ciência e Tecnologia constassem, sempre que necessário, na página inicial do Portal 

Saúde. 

 

Resultados 

Segundo relatório gerado pela Ascom, de um total geral de 90.000 acessos ao 

Portal Saúde entre junho e novembro de 2007, a área de conteúdo de ciência e 

tecnologia foi acessada mais de 27 mil vezes, por mais de 18 mil computadores 

diferentes. 

O período com maior acesso foi entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro, 

semana em que foi realizada a primeira divulgação, no Portal e por e-mail, sobre o 

evento Pesquisa para Saúde: desenvolvimento e inovação para o SUS. Já semana 

seguinte ao evento (29 de outubro a 2 de novembro), quando foram disponibilizadas as 

apresentações realizadas pelos expositores e convidados, foi a segunda mais acessada.  

A área de conteúdo do evento Pesquisa para Saúde, segundo o mesmo relatório, 

recebeu, desde o seu lançamento, em setembro, até novembro, mais de 12 mil acessos 

oriundos de sete mil computadores diferentes. O período mais acessado coincide com os 

dias em que foi realizado o maior número de inscrições no evento (28 de setembro a 3 

de outubro).   

A área de conteúdo de avaliação de tecnologias em saúde recebeu, entre junho e 

novembro de 2007, mais de seis mil visitas, oriundas de mais de três mil computadores 

diferentes. O período mais acessado foi entre 1º e 5 de setembro. Publicações 

elaboradas pela CGATS estão disponíveis nas versões em português e inglês, e em 

março de 2007, inaugurou a versão em espanhol. Também estão disponíveis outros 

menus como: Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino, Formulário 

de Solicitação de Estudos, Rede ATS e o Grupo Permanente de Trabalho em ATS – GT 

ATS (presente no menu busca rápida). 

Os assuntos de destaque do Decit - tais como o evento Pesquisa para Saúde, as 

chamadas públicas de apoio a eventos científicos e o Prêmio de Incentivo em Ciência e 

Tecnologia para o SUS - também estiveram na primeira página do Portal Saúde, sempre 

a partir de articulação com a Coordenação do Portal Saúde. 
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3.3.2 BOLETINS INFORMATIVOS 

 

Objetivo 

Disseminar as ações desenvolvidas pelas coordenações do Decit, sobretudo junto 

aos gestores da área da saúde e a comunidade científica.  

 

Atividades desenvolvidas 

- Produção de boletins internos constituídos das ações do Decit, enviados mensalmente, 

via e-mail, a todos da Secretaria de Ciência de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde; 

- Criação da série informativa Resultados de Pesquisa, que objetiva divulgar as 

conclusões das pesquisas financiadas pelo Decit. Os boletins são elaborados sempre 

após os seminários de avaliação. Até novembro, três edições foram divulgadas, todas 

referentes ao Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde. Outros 

boletins estão em elaboração. Os informativos são enviados, por e-mail, para a lista de 

distribuição da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e para o 

mailing da Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento, constituído de cerca de três 

mil endereços eletrônicos, entre pesquisadores, gestores e profissionais de saúde; 

- Produção de boletim especial sobre o evento Pesquisa para Saúde: desenvolvimento e 

inovação para o SUS, enviados, por e-mail, para a lista de distribuição da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e para o mailing da Coordenação-Geral de 

Gestão do Conhecimento. 

 

Resultados 

- Maior alcance e eficácia na divulgação das ações do Departamento, inclusive com um 

feedback muito positivo por parte dos principais públicos-alvos - gestores e 

pesquisadores -, situação evidenciada a partir do recebimento de contatos via e-mail 

e/ou telefone, para solicitação de mais informações ou apenas para agradecimento; 

- Por meio da série Resultados de Pesquisa, teve início uma nova etapa no trabalho da 

Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento: a criação e identificação de estratégias 

de disseminação do conhecimento produzido a partir do fomento realizado pelo Decit, 

junto aos gestores da saúde.  
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3.3.3 PARCERIA COM REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

 

Objetivo 

Apoiar técnica e financeiramente a elaboração de material científico e incentivar a 

disseminação de novos conhecimentos e dos avanços científicos e tecnológicos. 

 

Atividades desenvolvidas 

• Parceria, por meio de convênio, com a Revista de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo; 

• Produção e envio periódico de artigos divulgando as ações do Decit para a seção 

Informes Técnicos Institucionais, conforme listagem abaixo. 

 

Artigos publicados na seção Informes Técnicos Institucionais da Revista: 

 

 - Ações de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde para a Amazônia Legal; 

 - Comunicação e informação do Decit: desafios para difusão e monitoramento 

das ações de fomento; 

 - Atuação do Ministério da Saúde em Ciência e Tecnologia; 

 - Participação do Brasil no IV Annual Meeting of Health Technology Assessment 

International em Barcelona, Espanha – 2007; 

 - Integração de informações dos registros de câncer brasileiros; 

 

 Artigos já enviados para a editoria da Revista, aguardando publicação: 

 

 - Participação do Ministério da Saúde na 59ª Reunião Nacional da SBPC: 

Amazônia: Desafio Nacional em Belém/PA – 2007; 

 - Pontes e obstáculos à apropriação de resultados de estudos e pesquisas para a 

gestão do SUS. 
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3.3.4 PARCERIA COM CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA DA 

ENSP/FIOCRUZ 

 

Objetivo 

Incentivar, a partir de apoio técnico e financeiro, a produção de novos 

conhecimentos científicos e tecnológicos na área da saúde, por meio da organização de 

um volume temático, a ser publicado como suplemento dos Cadernos de Saúde Pública, 

da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz). 

 

Atividades desenvolvidas 

a) Celebração de convênio (R$ 44.000,00) com a Fiocruz, por intermédio da Fundação 

para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) para elaboração de 

um volume temático dos Cadernos de Saúde Pública sobre Epidemiologia Nutricional 

Materno-Infantil: evidências de estudos prospectivos e as respostas à agenda de 

prioridades em Nutrição. 

b) Elaboração de um conjunto de artigos focados principalmente nos resultados do 

edital de Alimentação e Nutrição lançado em 2004, com especial ênfase no subconjunto 

da área de alimentação e nutrição materno-infantil, tema de inconteste relevância para o 

campo da saúde pública brasileira. 

Além dos coordenadores dos projetos financiados pelo edital, também foram 

convidados para participar como autores no volume temático alguns gestores da área de 

alimentação e nutrição ou pesquisadores com grande experiência na área de 

epidemiologia nutricional.  

Para a organização dessa publicação foi desenvolvido um trabalho conjunto entre 

técnicos do Decit e da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGPAN), do 

Ministério da Saúde, cabendo a Gilberto Kac, professor da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) pesquisador da área, membro do conselho editorial dos Cadernos, a 

tarefa editorial.  

 

Resultados 

- Produção do volume temático sobre alimentação e nutrição. O texto original 

produzido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia foi encaminhado para o Comitê 

Editorial do Caderno de Saúde Pública, no mês de dezembro. O lançamento do Caderno 
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Temático sobre Epidemiologia Nutricional Materno-Infantil, reunindo outros artigos, 

está previsto para o primeiro semestre de 2008, a ser realizado num evento nacional 

sobre o tema. 

Na seleção dos trabalhos a serem incluídos no caderno temático, além de 

considerar-se o estágio de desenvolvimento das pesquisas decorrentes do Edital de 

2004, foi dada especial atenção às pesquisas direcionadas à situação materno-infantil, 

que, além de atender ao perfil epidemiológico atual e buscar apontar soluções ao desafio 

representado pela dupla carga da má nutrição, pretendeu realçar a repercussão dessa 

fase na situação nutricional da população brasileira e as possibilidades de ação das 

políticas públicas de nutrição. 

Sem deixar de apresentar uma proposta editorial de cobertura de vários temas da 

agenda de investigação desse campo, foi sensível a predominância da abordagem de 

grupos como gestantes, recém-natos e escolares e, finalmente, avaliação e propostas de 

intervenções direcionadas às condições mórbidas mais freqüentemente associadas a 

desequilíbrios nutricionais. 

 O caderno temático está estruturado em consonância com as diversas seções da 

revista. Assim, o mesmo prevê o desenvolvimento de todas as seções usuais de 

Cadernos de Saúde Pública. A proposta é que haja um editorial, três revisões de 

literatura; entre doze e dezenove artigos plenos; dois debates com doze comentários ao 

todo e um fórum.  

 Cabe ressaltar que o próprio Decit e a CGPAN, em conjunto, produziram artigo 

científico, a ser publicado nesse suplemento, em que se descrevem os principais 

aspectos das políticas nacionais voltadas para o fomento a pesquisas em saúde e para a 

área de alimentação e nutrição, abordando, em linhas gerais, os projetos apoiados pela 

Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, 

entre 2003 e 2006, relativos a esse tema. Apresenta ainda algumas características 

observadas nesse conjunto de trabalhos, tais como as principais linhas de interesse e sua 

distribuição regional, destacando aquelas concernentes aos produtos do Edital publicado 

em 2004. 

A publicação proporcionará a difusão do conhecimento, gerado com base em 

diversos projetos financiados pelo Decit em parceria com o CNPq no ano 2004, na área 

de Epidemiologia Nutricional. É importante destacar que o volume temático reunirá em 

uma só obra, a produção de conhecimento qualificado, que deverá contribuir ao dar 
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respostas a alguns dos problemas nutricionais elencados dentro das prioridades da 

agenda em saúde e nutrição.  

Publicações similares e outras em formatos diferentes, além da utilização de outras 

mídias para a disseminação de tão importante conteúdo, fazem parte da pauta do Decit. 

Espera-se que a continuidade desse esforço de aplicação sistemática de recursos no 

desenvolvimento científico, bem como na sua divulgação, permita avançar no 

conhecimento e sua incorporação nas práticas e serviços de saúde do SUS. 

 

3.3.5 PROJETO “INFORMES TÉCNICOS – DECIT: UTILIZANDO 

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA” 

 

Objetivo 

Produzir série de publicações temáticas, denominada Informes Técnicos Decit, 

com a finalidade de divulgar os resultados de pesquisas financiadas pelo Departamento 

de Ciência e Tecnologia – Decit, contribuindo para que o processo de tomada de 

decisão pela gestão da saúde seja realizado tendo por base evidências científicas. 

A proposta foi discutida com o pesquisador e editor dos Cadernos de Saúde 

Pública da Fiocruz, Carlos Coimbra, após discussão iniciada pela Coordenação-Geral de 

Gestão do Conhecimento do Decit sobre estratégias para divulgação dos estudos 

financiados.  

Os projetos, divididos por temas, serão analisados por comitês formados por 

especialistas da área, gestores e representantes do Ministério da Saúde. Após análise e 

validação dos estudos pelo comitê, serão produzidas publicações temáticas contendo 

resumo-executivo com considerações sobre os projetos à vista do estado da arte de cada 

tema, além de recomendações direcionadas aos gestores da saúde.  

 

Atividades desenvolvidas 

 Foram realizadas reuniões preliminares com o editor dos Cadernos de Saúde 

Pública da Fiocruz, Carlos Coimbra, para discussão da proposta e definição da 

metodologia a ser utilizada. 

 A minuta de projeto foi elaborada pelos técnicos da Coordenação-Geral de 

Gestão do Conhecimento para avaliação da direção do Decit. 

 

Resultados alcançados 
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- Discussão de proposta e de metodologia a ser utilizada a fim de iniciar a 

produção dos informes no primeiro semestre de 2008; 

- Análise dos projetos financiados e definição preliminar dos temas prioritários: 

Saúde da mulher, Atenção Básica, Saúde Mental, Violência, Saúde Bucal e Informação, 

Educação e Comunicação em Saúde; 

- Articulação para formatação de parceria institucional, na área de saúde e 

pesquisa, para execução conjunta do projeto, com o intuito de qualificar cientificamente 

as publicações. 

 

3.3.6 PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Objetivo 

As publicações institucionais do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) 

têm como objetivo divulgar as ações desenvolvidas pelas coordenações do 

Departamento, estimular a produção científica voltadas às necessidades do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e incentivar a incorporação dos resultados de pesquisas, 

subsidiando a tomada de decisão baseada em evidências. 

O Decit tem como público-alvo os gestores da saúde nas três esferas de governo, 

as comunidades acadêmica e científica e a sociedade em geral.  

 

Atividades desenvolvidas 

 

 - Produção e distribuição das publicações institucionais produzidas em 2007 e 

distribuídas em eventos nacionais e internacionais, conforme listagem abaixo: 

a) Avaliação de Tecnologias em Saúde – folder descrevendo as atividades da 

Coordenação-Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde - 1.000 exemplares da 

versão em português, 500 da versão em inglês e 500 em espanhol; 

b) Ciência e Tecnologia em Saúde – livro que descreve as ações desenvolvidas pelo 

Decit no período de 2003 a 2006 - 1.500 exemplares; 

c) Construindo pontes entre a academia e a Gestão de Saúde Pública – por ocasião 

do evento Pesquisa para Saúde, foram produzidos 1.000 exemplares da versão 

preliminar do livro. Após as discussões ocorridas no evento, a versão final do livro 

está em fase de finalização, sendo encaminhadas também para a tradução e 
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diagramação as versões um inglês e espanhol, com as impressões previstas para 

janeiro de 2008. 

d) Decit - Projetos por subagenda da ANPPS – CD-ROM multimídia com os 

resumos dos projetos de pesquisa financiados pelo Departamento de Ciência e 

Tecnologia no período de 2003 a 2007, separados por subagendas da Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa - 2.000 exemplares; 

e) Decit - Projetos por UF – CD-ROM multimídia com os resumos dos projetos de 

pesquisa financiados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia no período de 

2003 a 2007, separados por Unidade Federativa - 3.000 exemplares; 

f) Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Pareceres Técnico-Científicos para 

o Ministério da Saúde – livro contendo as orientações para a elaboração de 

pareceres técnicos em avaliação de tecnologias em saúde - 2.000 exemplares na 

versão em português, 500 exemplares da versão em inglês (Methodological 

Guideline for Appraisals on Health Technology Assessment for the Brazilian 

Ministry of Health) e 500 em espanhol (Directrices Metodológicas para 

Elaboración de Dictamenes Técnico-científicos para el Ministerio de la Salud de 

Brasil); 

g) ELSA Brasil – livro sobre o Estudo Multicêntrico da Saúde do Adulto (ELSA 

Brasil), descrevendo as atribuições e atividades de cada uma das unidades 

participantes - 2.000 exemplares; 

h) Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) – versão 

preliminar da PNGTS que foi apresentada no II Seminário de Gestão de 

Tecnologias em Saúde - 500 exemplares; 

i) Por que pesquisa em saúde? - textos para tomada de decisão – livro produzido em 

parceria com o Council on Health Research for Development (COHRED) e com o 

Global Forum for Health Research, traduzido da versão original Why Health 

Research?- 3.500 exemplares; 

j) Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2007 – foram 

produzidos 10.000 folderes e 2.000 cartazes para a divulgação do período de 

inscrições e, após o julgamento dos trabalhos selecionados, 2.000 exemplares do 

livro contendo os resumos dos trabalhos selecionados. Cada livro foi encartado 

com um CD-ROM contendo a versão em PDF das edições anteriores; 
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k) Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS) – 

folder contendo os números do Programa em cada estado, distribuído no IV 

Encontro Nacional do PPSUS - 500 exemplares;  

l) Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS) – 

Diretrizes Técnicas – a versão preliminar da 3ª edição do livro foi distribuída para 

pactuação no IV Encontro Nacional do PPSUS - 500 exemplares; 

m) Relatório Final do evento Decit + 2: atuação do Ministério da Saúde em ciência, 

tecnologia e inovação: a atuação do Ministério da Saúde – CD-ROM contendo os 

textos produzidos a partir das discussões do evento, apresentações multimídias e 

fotos – 300 exemplares. 

 

 - Traduções realizadas: 

 

 O Decit, a partir de parcerias com organismos internacionais, instituiu a 

atividade de tradução, para as línguas inglesa e espanhola, em função da importância do 

intercâmbio de informações em C&T na área de saúde, com os países da América 

Latina e países de língua inglesa. Em 2007, o departamento traduziu os documentos 

listados a seguir: 

 

 

1. Artigo de pesquisa, publicado na BMC Saúde pública, Perfil de Pesquisa de 

Saúde para avaliar a capacidade de países com baixa renda e renda mediana 

por pesquisa com uma orientação de equidade. Traduzido para o inglês. 

 

2. Primary care research and the training of family medicine teachers – 

Atendimento primário e o treinamento de professors de medicina familiar. 

Traduzido para o português. 

 

3. Proposta da Política nacional de gestão de tecnologias em saúde.  Traduzido 

para o inglês e para o espanhol 
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4. EDITAL MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT nº 033/2007Seleção pública de 

propostas para apoio a estudos de Avaliação de Tecnologias em Saúde. 

Traduzido para o inglês 

5. Construindo pontes entre a academia e a gestão da saúde pública. Traduzido 

para o inglês e espanhol 

 

6. Conteúdo do site de ATS: Solicitação de estudos e Formulário de solicitação de 

resumos.  Traduzido para o inglês e espanhol 

 

7. Working Paper 281 Making a difference:M&E of policy research - Fazendo a 

diferença: M&A de pesquisa política. Traduzido para o português 

 

8. Priority Setting For Health Research In Health Technology Assessment: A Step 

Towards Equity. Traduzido para o português 

 

9. Folder de ATS – Avaliação de Tecnologias de Saúde. Traduzido para o inglês e 

espanhol 

 

10. Diretrizes Metodológicas para Pareceres Técnico-Científicos Em  Ats.      

Traduzido para o ingles e espanhol 

 

11. EVIPNet Américas Evidence-informed Policy Networks in Latin America and the 

Caribbean PAHO Headquarters, Washington DC, July 2 and 3, 2007. Tradução para o 

português 

 

12. Porque o Brasil deve participar do Projeto EVIPNet (Evidence-Informed Policy 

Networks)? Traduzido para o português 

 

13. Analysis of the neglected diseases studies “call for bid” – Um estudo das 

analyses das doenças negligencias. Traduzido para o português 

 

14. Seminário Internacional: Avaliações Econômicas e de Tecnologias Sanitárias - 

Aplicação para a tomada de decisão em saúde.      Traduzido para o espanhol 
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15. COOPERAÇÃO TECNICA EM SAÚDE ENTRE PAÍSES DA AMÉRICA DO 

SUL Proposta preliminar a ser examinada em Reunião paralela a 27ª 

Conferência Sanitária Pan-Americana. Traduzido para o português 

- Foram confeccionados ainda 15 pôsteres sobre as atividades do Decit para 

exposição em eventos nacionais e internacionais. 

 - Envio para distribuição e incorporação ao acervo das instituições parceiras e da 

Rede BiblioSUS, com mais de 1.100 endereços. 

 

 

3.3.7 DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ÁREA TEMÁTICA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA NA BVS/MS 

 

A Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, é resultado da parceria 

com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Saúde (Bireme/OPAS).  

 

Objetivo 

 Cooperar na coleta, organização e disseminação de informações do Setor Saúde, 

permitindo que usuários possam interagir e navegar no espaço de uma ou várias fontes 

de informação geradas, atualizadas e armazenadas na Internet obedecendo a 

metodologias comuns que integram uma rede de entidades afins à Biblioteca Virtual em 

Saúde Pública. 

 

Método de trabalho 

 O público-alvo são gestores, pesquisadores, estudantes, profissionais em saúde e 

sociedade em geral. O acesso é ágil e democrático às informações do Ministério da 

Saúde e se dá por meio de serviços e pesquisas em bases de dados.  

 Materiais como cartazes, vídeos, atos normativos e publicações periódicas e 

avulsas, produzidos pelo Ministério da Saúde, eventos em saúde, artigos de interesse 

para o setor e informações direcionadas aos profissionais e usuários do SUS são 

disponibilizadas nesse portal. A listagem das publicações e informações armazenadas 

no portal da BVS compõe:  
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• Material gráfico do evento Pesquisa para a Saúde; 

• Material gráfico do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS; 

• Livros: ELSA Brasil, Ciência e Tecnologia em Saúde, Por que pesquisa em 

saúde?, Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Pareceres Técnico-

Científicos para o Ministério da Saúde;  

• Boletins informativos da série Resultado de Pesquisa, com os resultados de 

pesquisas apoiadas pelo PPSUS nos estados do Ceará, Mato Grosso do Sul e 

Alagoas; 

• Artigos científicos produzidos pelo Decit e publicados na Revista de Saúde 

Pública; 

• Folder do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde 

(PPSUS);  

• Relatório final do evento Decit + 2: atuação do Ministério da Saúde em ciência, 

tecnologia e inovação. 

 

3.4 ORGANIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  

 

3.4.1 CHAMADA PÚBLICA DE APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS EM 

SAÚDE  

Objetivos 

• Viabilizar e facilitar a difusão de novos conhecimentos e tecnologias que 

apresentem aplicabilidade no Sistema Único de Saúde; 

• Garantir maior intercâmbio científico entre pesquisadores, gestores e usuários na 

área da saúde; 

• Aumentar a visibilidade do Ministério da Saúde junto à comunidade técnico-

científico e à sociedade; 

• Promover o reconhecimento e a valorização dos atores técnico-científicos que 

atuam no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias em saúde. 

Atividades desenvolvidas 
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• Elaboração e lançamento de chamada pública semestral (investimento de R$ 2 

milhões); 

• Recebimento e julgamento das propostas: a demanda de solicitação de apoio foi de 

290 propostas na primeira chamada e de 197 na segunda, totalizando 487 

propostas, com financiamento, nas duas chamadas, de um total de 54 eventos. 

A lista dos eventos contemplados nas duas chamadas de apoio a eventos 

científicos em saúde está disponível nos Anexos C e D. 

 

Resultados 

 Divulgação da atuação do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e do Departamento de Ciência e 

Tecnologia, como agente sensibilizador e apoiador de ações técnico-científicas. 

 

3.4.2 ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PESQUISA PARA A SAÚDE: 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA O SUS 

 

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde promoveu, de 22 a 24 de outubro de 2007, o primeiro evento Pesquisa para 

Saúde: desenvolvimento e inovação para o SUS.  

Durante o dia 22 de outubro foram realizados 14 pré-eventos concomitantes que 

discutiram as diversas temáticas da Secretaria:  

• IV Encontro Nacional do PPSUS; 

• II Seminário de Gestão de Tecnologias em Saúde; 

• II Encontro Nacional de Redes de Pesquisa e Estudos Multicêntricos em Saúde: 

o Rede de Unidades de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino; 

o Estudo Multicêntrico Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA Brasil; 

o Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde – PNDS; 

o Estudo Multicêntrico Randomizado de Terapia Celular em Cardiopatias – 

EMRTCC; 

o Rede de Pesquisa em Métodos Moleculares para Diagnóstico de Doenças 

Cardiovasculares, Infecciosas, Parasitárias e Neurodegenerativas; 
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o Seminário de Gestão do Conhecimento em Saúde: Disseminação de 

Informações Científicas; 

o Seminários de avaliação dos editais de Saúde Bucal; Alimentação e 

Nutrição; e Mortalidade Materna e Morbimortalidade Neonatal; 

o Avaliação dos Projetos de Fitoterapia e seu apoio pela SCTIE; 

o Oficina Planejamento da Coordenção-Geral de Equipamentos Médicos e 

Biomateriais; e 

o Oficina Programa Nacional de Fomento à Produção Pública no Complexo 

Industrial da Saúde. 

 

Objetivos 

O evento, que deverá ter uma edição anual, objetivou avaliar a Política Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, apresentar nova proposta para a Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde e discutir o Sistema Nacional de 

Inovação e o Complexo Industrial da Saúde no Brasil. 

Participantes 

• gestores da saúde, ciência e tecnologia; 

• comunidade científica e tecnológica; e 

• empresários da saúde. 

Ao total, 757 participantes estiveram presentes durante os três dias do evento que 

foi realizado no Centro de Convenções e Eventos Brasil 21, em Brasília-DF.   

Atividades desenvolvidas 

A organização do evento ficou a cargo da equipe da Coordenação-Geral de Gestão 

do Conhecimento do Departamento de Ciência e Tecnologia.  Durante os cinco meses 

que antecederam o evento, foram executadas as seguintes atividades: 

• elaboração da programação do evento; 

• definição e elaboração da programação dos pré-eventos; 

• definição da metodologia a ser adotada, tanto para o evento principal, como para 

cada um dos 14 pré-eventos; 

• elaboração do Termo de Referência para contratação da infra-estrutura para 

realização do evento; 

• elaboração do Termo de Referência para contratação de serviços gráficos; 

• elaboração e envio dos convites aos participantes; 
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• emissão das 300 passagens para convidados; 

• criação da identidade visual;  

• criação e desenvolvimento do hotsite do evento; e 

• produção das publicações para distribuição no evento. 

 

Resultados alcançados 

• Participação estratégica de gestores, comunidade científica, pesquisadores e 

empresários da saúde e da ciência e tecnologia nas discussões propostas; 

• Entrega do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2007; 

• Discussão para nova proposta de Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em 

Saúde realizada; 

• Discussão sobre o sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação e complexo 

industrial da saúde; 

• IV Encontro Nacional do PPSUS realizado; 

• II Seminário de Gestão de Tecnologias em Saúde realizado; 

• Avaliação, debate e planejamento para as redes de pesquisa e projetos 

multicêntricos realizada; 

• Editais dos projetos financiados em saúde bucal, alimentação e nutrição, 

fitoterapia e mortalidade materna e morbimortalidade neonatal avaliados; 

• Discussões sobre as estratégias e instrumentos de gestão do conhecimento que 

favoreçam a apropriação de informações científicas pelos gestores da saúde; 

• Documento contendo as diretrizes técnicas de comunicação e informação em 

ciência, tecnologia e inovação em saúde; 

• Produção de relatório técnico final contendo as discussões realizadas durante o 

evento. 

 

3.4.3 SEMINÁRIO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO EM SAÚDE: 

DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS 

 

 

A Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento organizou dentro do evento 

Pesquisa para a Saúde: desenvolvimento e inovação para o SUS o Seminário de Gestão 

do conheciento em Saúde: Disseminação de Informações Científicas, que teve suas 



 252

principais discussões sistematizadas pelo consultor, Luis Eugênio de Sousa, conforme 

descrito a seguir. 

O objetivo do seminário foi identificar estratégias e instrumentos relacionados à 

área de gestão do conhecimento, que favoreçam a apropriação de informações 

científicas por profissionais e gestores da área da saúde. 

Eram produtos esperados do seminário: o intercâmbio de experiências de 

disseminação de informações científicas e a identificação das estratégias de maior 

eficácia para a difusão de informações científicas ao pessoal da saúde. 

  Após a participação de todos os convidados, Jairo Bouer, da Rede Globo, 

aponta que uma armadilha é não deixar a informação ser superada, ou seja, ao risco de 

se comprometer a qualidade (o rigor, a precisão) da informação por conta da busca da 

linguagem mais adequada ao público-alvo. Outro ponto a citar é a dificuldade da 

sustentabilidade dos programas em TV, que em geral, obtém-se financiamento mais 

facilmente quando há interesses comerciais específicos e momentâneos. É mais difícil 

conseguir financiamento cujo interesse seja limitado a informar e educar o público alvo. 

Na experiência de Bernardo Esteves, da revista Ciência Hoje on-line, as 

informações difundidas que geram mais repercussão, medida pelo volume de 

mensagens eletrônicas enviadas pelos leitores, são aquelas que dizem respeito à vida 

quotidiana das pessoas. Cita como exemplo, matérias sobre doenças como vitiligo, 

Parkinson e Alzheimer.  

Por fim, acrescenta que manchetes bombásticas atraem, efetivamente, a atenção 

dos leitores. Contudo, há muita dificuldade em criar títulos atrativos para as matérias, 

mantendo a precisão da informação científica. Nesse sentido, ocorrem, frequentemente, 

conflitos entre os editores jornalísticos e os pesquisadores na hora de se definir as 

manchetes. 

Márcia Corrêa, do Canal Saúde/Fiocruz, informou, em sua opinião, além dos 

custos elevados, a opção por um canal próprio reforçaria a segmentação do público. Por 

isso, prefere uma estratégia de ocupação do maior número possível de canais, que 

permitiria atingir os mais diferentes públicos.  

 Báscolo Ernesto, professor do Instituto de Salud, na Argentina, teceu, 

inicialmente, comentários de ordem teórica. Ressaltou que as interrelações entre 

pesquisadores e tomadores de decisão são consideradas o fator mais importante nos 

processos de transferência de conhecimento.  
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Inquirindo sobre o tipo de interrelação ou ponte a ser estabelecido entre a 

academia e a gestão da área da saúde, afirmou que se trata de usar evidências científicas 

para promover inovações ou melhorar sua efetividade na organização do sistema de 

serviços de saúde. As pontes podem ser de caráter cognitivo, cultural, instrumental ou 

institucional: o principal é que levem ao desenvolvimento mútuo de capacidades de 

produzir e usar informações e de tomar decisões, em função do problema e do contexto 

específicos.    

Para construir pontes, na concepção instrumental, são úteis os seminários ou as 

oficinas de priorização de pesquisas, as revisões sistemáticas e as adaptações de estudos 

a contextos locais. Nas concepções processuais, são mais úteis as análises dos processos 

políticos e as aplicações de mecanismos de articulação entre processos de informação e 

decisão, em múltiplos níveis e com os diversos atores. 

A interação entre acadêmicos e gestores, no desenvolvimento desse programa, 

teve uma primeira etapa baseada na análise institucional dos atores envolvidos e na 

definição das dimensões de avaliação da efetividade do programa. Essa etapa se 

caracterizou pela elaboração de um produto, a saber, o protocolo de pesquisa (perguntas 

de investigação, objetivos, marco conceitual e metodologia). 

São diversas as barreiras à utilização de evidências na gestão da saúde. A 

maioria é conseqüência de diferenças entre as práticas profissionais de pesquisadores e 

de gestores. Os objetivos dos primeiros são publicar, ensinar, registrar patentes. Os dos 

gestores são formular políticas e atender às demandas da população. Os pesquisadores 

querem produzir verdades, os gestores, resolver problemas práticos. O tempo de 

investigador é definido pelo ritmo da pesquisa, os gestores têm sempre urgência. As 

linguagens de uns e outros são diferentes. Os cientistas ressentem o poder dos gestores, 

que, por sua vez, não toleram a arrogância dos pesquisadores. Os cientistas criticam a 

dificuldade dos gestores em formular perguntas claras e são criticados por não 

forneceram respostas simples e rápidas. 

Em relação aos gestores, identificaram-se ainda outras dificuldades: falta de 

tempo, limitado acesso à literatura, pouca capacidade de avaliação crítica dos resultados 

de pesquisa, excesso de produção científica, ambiente de trabalho não receptivo à 

incorporação, falta de autoridade para fazer mudanças, processo organizacional 

desfavorável à inovação, resistência à mudança, recursos limitados para a 

implementação e dificuldade em identificar suas necessidades ou articular as demandas 

de várias fontes. 
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Depois de relatar dois estudos que ilustram empiricamente as barreiras 

apontadas, Rita Barradas, professora na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 

de São Paulo (FCMSCSP), concluiu apresentando uma extensa série de sugestões para 

aumentar o uso de evidências na gestão da saúde.  

Vale mencionar as sugestões: criação de institutos nacionais de pesquisa em 

saúde, formulação compartilhada de agendas de prioridades em pesquisa, adoção de 

sistemas de avaliação acadêmica que valorizem a relevância das pesquisas, 

fortalecimento de mecanismos de revisão, síntese e disseminação dos conhecimentos, 

identificação de indivíduos que possam atuar como “tradutores”, fortalecimento da 

racionalidade técnica nas organizações de saúde, apoio a formas de organização abertas 

à inovação, formulação explícita de recomendações com vistas à aplicação nos 

relatórios de pesquisa e utilização de diversos canais de comunicação.  

Rita lembrou o potencial dos mestrados profissionais para capacitar gestores na 

utilização de informações científicas.  

A última intervenção no debate foi de Ana Maria Johnson, da SVS, do MS, que 

recordou a existência de um importante veículo de divulgação científica, a revista 

Epidemiologia para o SUS, cuja tiragem é de 28 mil exemplares. Todas as pesquisas 

encomendadas pela SVS têm que fornecer artigos para publicação. 

Ficou evidente que nenhuma das experiências contempla atividades específicas 

de medição de impacto ou mesmo de audiência. Entretanto, todas adotam mecanismos 

de comunicação com os leitores, ouvintes ou internautas, o que permite o recebimento 

de mensagens com perguntas, comentários, sugestões ou críticas. De modo geral, as 

informações recebidas através desses mecanismos atestam a existência de um público 

fiel e interessado, que compreende bem a informações transmitidas.  

Nesse sentido, Luis Eugênio, da UFBA, apresenta a seguinte conclusão: pode-se 

formular a hipótese de que, para disseminar informações científicas para os gestores, os 

profissionais e os representantes do controle social do SUS, é preciso conhecê-los bem, 

saber as questões que lhes interessam, as linguagens que lhes são mais adequadas e os 

meios de informação e comunicação que preferem ou costumam usar.  

Ninguém pode afirmar categoricamente quais as estratégias mais eficazes para 

motivar e facilitar a utilização de conhecimentos científicos pelos gestores ou para 

motivar os pesquisadores a se comprometerem com a utilização dos resultados das suas 

pesquisas. Do mesmo modo, não foi possível responder objetivamente a quem cabe a 

tarefa de divulgação científica (ao MS? A outros órgãos?), qual a mídia preferencial a 
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ser usada, que categorias de agregação temática poderiam facilitar a busca de 

conhecimento científico ou que tipo de participação o público-alvo deveria ter no 

processo de produção e disseminação da informação científica. 

Contudo, se não produziu respostas simples, o seminário ensejou um debate 

muito rico, do qual surgiram pistas importantes para orientar o trabalho da 

Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento do Decit. Senão, vejamos. 

Ficou muito claro o problema das diferenças de linguagem entre pesquisadores e 

gestores. Em conseqüência, ressaltou-se o papel de “tradutores”, jornalistas científicos 

ou outros profissionais, que possam desempenhar a função de elo entre as duas 

comunidades.  Salientou-se também a necessidade de adequação da linguagem ao meio 

de comunicação a ser usado em cada caso.  

Em particular, a experiência do IMIP de validação e indexação de pesquisas 

pode ser útil ao Decit na definição de estratégias para que os gestores da saúde, de um 

lado, formulem claramente as suas questões e os pesquisadores, de outro lado, 

formulem as recomendações eventualmente que emanem de seus estudos.  

Outra questão bastante discutida foi a dos meios de comunicação.  

O uso da internet foi considerado essencial. A facilidade de utilização, a 

agilidade da transmissão de informações, a abrangência mundial, o caráter democrático 

do acesso e os baixos custos são vantagens que tornam a internet um excelente meio de 

disseminação de informações científicas. Mesmo a existência de “áreas de sombra” no 

Brasil, onde o acesso a internet não é fácil, não deve limitar o seu uso, pois as 

informações que veicula acabam sendo reproduzidas por outros meios e assim chegam a 

todos os lugares. 

A importância dos veículos de comunicação de massa também foi destacada, em 

especial dos meios áudios-visuais. Em termos de alcance de público, nada supera os 

programas de rádio e de TV. E o formato exigido para a veiculação impõe que se faça a 

tradução da linguagem científica para a fala do senso comum, ajudando a superar uma 

grande barreira para a divulgação científica.  

A internet e a mídia eletrônica não devem, todavia, ser os únicos canais 

acionados. Ao contrário, a disseminação de informações científicas exige a utilização 

dos mais diversos canais de comunicação, considerando – e isso é importante – os 

distintos públicos e as distintas realidades regionais e sociais. Há canais que são amplos 

e atingem diversos públicos, mas também há canais restritos que alcançam públicos 
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específicos. Ambos os tipos podem ser usados, a depender dos objetivos da difusão de 

informações.  

Em última instância, o que se almeja é a criação de uma cultura de uso do 

conhecimento científico na gestão da saúde. Assim, é preciso, ao mesmo tempo, investir 

especificamente em gestores e profissionais de saúde como público-alvo de estratégias 

de fortalecimento da utilização de informações científicas, e investir na difusão ampla 

da cultura científica.  

O investimento no público específico da saúde requer, como já dito, conhecê-lo 

bem.  

Já a ampla difusão não se faz apenas através de meios de comunicação de massa, 

com intervenções pontuais. Exige, de fato, ações permanentes através de múltiplos 

meios para todos e cada um dos públicos que dirigem, administram, produzem serviços 

para, controlam e utilizam o sistema de saúde.  

Enfim, o seminário confirmou e qualificou o que disse o Secretário de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos, prof. Reinaldo Guimarães, na abertura do evento: o 

Ministério da Saúde tem um enorme desafio a enfrentar. Trata-se, nada mais, nada 

menos, de coordenar um esforço nacional de disseminação ampla e permanente de 

conhecimento científico útil ao SUS: validado, oportuno e contextualizado. Todavia, se 

confirmou que desafio é grande, o seminário demonstrou também que o Ministério da 

Saúde tem a vontade e capacidade de vencê-lo. 

 

3.4.4 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 2007 

 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia em parceria com instituições de pesquisa e ensino apresentou sua 

quarta edição esse ano de 2007. 

Em Brasília, o evento aconteceu entre os dias 1º e 7 de outubro, no Museu da 

República e área adjacente. 

 

Objetivo 

- Mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e 

atividades de C&T, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação, além de 

chamar a atenção para a importância da ciência e da tecnologia para a vida de cada um e 

para o desenvolvimento do país; 



 257

- Contribuir para que a população possa conhecer e discutir os resultados, a 

relevância e o impacto das pesquisas científicas e tecnológicas e suas aplicações. 

 

Atividades desenvolvidas 

A cada ano cresce a adesão de instituições de pesquisa e ensino e de municípios à 

Semana Nacional de C&T. No ano de 2007 foram realizadas 8.654 atividades, em quase 

400 cidades, envolvendo 1.014 instituições de ensino e pesquisa, ONGs, empresas, 

escolas, órgãos de governo, grupos de pesquisa, secretarias estaduais e municipais etc. 

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos mobilizou-se em 

trazer para o evento em Brasília alguns integrantes da Reserva Mamirauá que recebe 

apoio financeiro do Decit para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. A vinda 

desses participantes integrou a proposta do estande, cujo tema foi Espaços da Saúde: a 

casa, a cidade, o laboratório, a biodiversidade. 

A Fiocruz, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde participaram do projeto do estande trazendo a mostra A Revolta da 

Vacina, o mini-laborátorio de Bio-Manguinhos, a mostra do programa De volta para 

casa e o destilador de água potável através de energia solar natural. 

 

Resultados 

O Ministério da Saúde favoreceu a aproximação entre os diversos atores sociais, 

que puderam compartilhar suas práticas e experiências no âmbito da produção científica 

e tecnológica em nosso país. 

 

3.4.5 OLIMPÍADA BRASILEIRA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE  

O Ministério da Saúde juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, 

apoiou a 3ª Edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, ocorrida no dia 

25 de maio, no Rio de Janeiro. Essa foi uma iniciativa da Fiocruz em parceria com a 

Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), integrando as 

ações em comemoração aos 107 anos da Fiocruz. 

O Ministro da Saúde José Gomes Temporão e o Secretário de Ciência, Tecnologia 

e Insumos Estratégicos Reinaldo Guimarães estiveram presentes na cerimônia de 

premiação. 
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A Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento se fez representar, na comissão 

julgadora dos trabalhos realizados por alunos do ensino fundamental e médio de todo o 

país. 

 

3.5 ARTICULAÇÃO INTER E INTRA-INSTITUCIONAL 

 

3.5.1 ARTICULAÇÃO COM A BIREME PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

PORTAL PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA 

FINANCIADAS PELO DECIT 

 

Objetivo 

Utilizar a expertise e capilaridade do Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde – Bireme/OPAS para construir um site que divulgue 

e disponibilize a produção científica resultante dos projetos de pesquisa financiados 

pelo Decit e que propicie o intercâmbio entre pesquisadores e gestores da saúde. 

 

Atividades realizadas 

Foi realizada em 19 de julho reunião entre a Bireme e a Coordenação-Geral de 

Gestão do Conhecimento do Decit para discutir a estrutura e conteúdo do portal. Os 

principais pontos abordados sobre a construção do portal foram: 

• constituir um espaço de conteúdo e biblioteca dinâmica; 

• dar destaque à PNCTIS e à ANPPS; 

• incentivar o uso de evidências científicas pela gestão da saúde; 

• conter textos científicos “traduzidos” por jornalistas científicos para garantir 

melhor entendimento dos textos pelos usuários do portal; 

• permitir a interação entre os pesquisadores e gestores por meio de fóruns, chats, 

etc. 

• disponibilizar os links para Lilacs e Scielo onde estejam disponibilizados os 

resultados das pesquisas (artigos científicos, teses, etc.) bem como links para o 

Currículo Lattes dos pesquisadores. 
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3.5.2  ePORTUGUES 

 

Durante o seminário “Como melhorar o acesso à informação técnica e científica 

em saúde nos países de Língua Portuguesa”, ocorrido no período de 11 a 15 de julho, do 

projeto ePortugues, foi articulada parceria entre o Ministério da Saúde e o Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciência e Tecnologia (Bireme/ 

OPAS) para identificar alternativas para levar informações básicas às equipes de saúde 

dos membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Entre as estratégias do 

projeto estão a adoção do modelo da Biblioteca Virtual em Saúde para os países de 

Língua Portuguesa e o desenvolvimento do Portal de Acesso à Rede de Fontes de 

Informação em Ciências da Saúde. 

 

 

3.5.3 EVIPNet  - EVIDENCE-INFORMED POLICY NETWORKS 

 

O EVIPNet (Evidence-Informed Policy Networks) é um programa da Organização 

Mundial da Saúde – OMS, que tem por objetivo estabelecer uma rede de políticas 

informadas pela evidência científica de excelência, disponível global e/ou localmente, 

onde a evidência tem um papel fundamental. Essa iniciativa busca promover o uso de 

resultados de pesquisa para saúde na tomada de decisão política e na implementação de 

políticas em países de baixa e média renda por médio de parcerias entre tomadores de 

decisão, gestores, controle social e pesquisadores. 

A proposta surge em resposta à recomendação da Reunião de Ministros sobre 

Pesquisa em Saúde, realizada no México, em novembro de 2004, a qual foi referendada 

na 58a Assembléia Mundial da Saúde em Genebra, em maio de 2005, onde se coloca a 

necessidade de se estabelecer mecanismos para melhorar a utilização dos resultados de 

pesquisa no desenvolvimento de sistemas e políticas de saúde pública. 

São parceiros nessa proposta: OMS, OPAS, Ministério da Saúde, Fiocruz, 

Abrasco, Comissão Intersetorial de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional De 

Saúde. 

Objetivo 

Implantar o EVIPNet no Brasil criando mecanismos de apropriação do 

conhecimento científico gerado para reduzir iniqüidades e melhorar a saúde das 
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populações, bem como propiciar estreita articulação e cooperação técnica entre os 

países participantes. 

 

Metodologia de funcionamento 

• Identificar a evidência científica (global e local) baseada em revisões sistemáticas 

("fiel da balança"), atualizada, ajustada e contextualizada com a pesquisa nacional 

de alta qualidade; 

• Elaborar informes executivos informados pela evidência e contextualizados por 

meio de processos de interação entre diferentes atores: metodologia de diálogos 

protegidos - porto seguro com diversos autores. Busca a contextualização desses 

informes que devem ser utilizados pelo gestor. 

 

Atividades realizadas 

Foi realizada uma reunião na sede da OPAS, em Washington/USA, nos dias 2 e 3  

julho de 2007 para o lançamento do projeto EVIPNet em 9 países da América. A 

reunião foi coordenada pela OPAS e pela OMS e contou com a adesão dos seguintes 

países: Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colômbia, México, Paraguai, Porto Rico e 

Trinidad e Tobago. Inicialmente implantada nos países da África e Ásia, encontra-se em 

fase de implantação nas Américas (EVIPNet Américas). 

O Brasil participou da reunião com um representante da área de cooperação 

internacional e da Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento e apresentou como 

desafio principal a aproximação do conhecimento científico existente da gestão do SUS. 

Aproveitou a oportunidade para aprofundar o debate sobre ações de fomento conduzidas 

pela SCTIE, com a existência de mais de 2.000 projetos de pesquisa em saúde e estudos 

e revisões sobre avaliação de tecnologias em saúde que geram conhecimento úteis para 

a gestão propondo a criação de uma ponte entre conhecimento gerado e gestão. 

 

Além da participação na reunião ocorrida em Washington/USA, no mês de julho, 

foi realizada também, em Salvador, durante congresso da Abrasco, a oficina: Como as 

Evidências Podem Melhorar as Políticas de Saúde, organizada pela Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e Abrasco. 

Participaram da oficina, gestores do sistema único de saúde, especialistas em 

comunicação e informação em saúde e comunidade científica, representantes da 

Abrasco, Bireme, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), 
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Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Saúde, 

ENSP/Fiocruz, Centro Cochrane, OMS e OPAS, além de técnicos da SCTIE, Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e Coordenação-Geral de 

Documentação e Informação (CGDI), do Ministério da Saúde.  

O principal resultado foi a proposta de formação de um grupo para elaborar um 

conjunto de iniciativas que institucionalizem as evidências na formulação e 

monitoramento de políticas de saúde. A Coordenação-Geral de Gestão do 

Conhecimento será a interlocutora do Ministério da Saúde na implantação do projeto 

EVIPNet no Brasil. 

 

3.5.4 COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE 

A Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento (CGGC) representa a SCTIE 

nas discussões da Comissão Intergestora Tripartite (CIT) pautando, sempre que 

oportuno, às questões referentes à Avaliação de Tecnologias em Saúde, disseminação da 

informação científica para gestores e a política de fomento descentralizado à pesquisa 

em saúde e desenvolvimento institucional.  

A CGGC participa e colabora na elaboração da agenda de trabalho do grupo de 

ciência e tecnologia da CIT, em conjunto com os representantes do Conass e do 

Conasems. No ano de 2007 foram realizadas 4 reuniões de Grupos de Trabalho de 

Ciência e Tecnologia com a participação dos gestores, sendo que apenas a última, 

realizada em dezembro, obedeceu à estrutura vigente para a caracterização como GT da 

CIT. 

 

3.5.5 COMISSÃO INTERSETORIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CICT/CNS 

Por intermédio da CGGC, o Decit também participa enquanto representante da 

SCTIE, com o objetivo de acompanhar e colaborar na formulação de uma agenda de 

discussões com temas relevantes para a ciência, tecnologia e inovação em saúde com 

vistas a subsidiar o plenário do Conselho Nacional de Saúde.  

 

Em 2007 foram realizadas três reuniões, cabendo destaque para as seguintes 

pautas: 



 262

I. discussão sobre os Programa de Investimentos do Ministério da Saúde em C&T 

apresentado pelo Decit e as Ações de Fomento na Área de Saúde apresentado pelo 

CNPq; 

II. discutir proposta de revisão da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em 

saúde, ocorrido durante o evento Pesquisa para Saúde: desenvolvimento e inovação 

para o SUS,   no dia 23 de outubro, em Brasília; 

III. Discutir novos desafios das empresas no complexo industrial da saúde. 

 

 

3.5.6 COMISSÃO EXECUTIVA DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE 

A CGGC representou a SCTIE na comissão executiva da 13ª Conferência 

Nacional de Saúde que teve como tema “Saúde e Qualidade de Vida: Políticas de 

Estado e Desenvolvimento”, participando da elaboração do regimento interno e a 

metodologia de funcionamento da Conferência, que se estruturou nos seguintes eixos 

temáticos: 

I – Desafios para a efetivação do direito humano à saúde no Século XXI: Estado, 

Sociedade e Padrões de Desenvolvimento; 

II – Políticas públicas para a saúde e qualidade de vida: o SUS na Seguridade Social e o 

Pacto pela Saúde; 

III – A participação da sociedade na efetivação do direito humano à saúde. 

 

3.5.7 REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE – RIPSA 

 

 A CGGC representa a SCTIE na Rede Interagencial de Informações para a 

Saúde - RIPSA, tanto nas Oficinas de Trabalho Interagenciais - OTIs quanto nos 

Comitês Temáticos Interdisciplinares - CTIs. Durante o ano de 2007, a CGGC passou a 

integrar dois desses CTIs: o de “Qualidade das Informações em Saúde” e o denominado 

“RIPSA no Estado”, que consiste em uma proposta de apoio aos estados e municípios  

na reprodução da experiência nacional, com vistas à melhoria da qualidade dos dados e 

dos sistemas de informação em saúde e à criação ou reforço à cultura da análise dessa 

informação.  
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 Nessa representação, a CGGC se empenha na articulação com outras 

instituições, na apreensão de experiências de interesse para a Secretaria e na 

identificação de áreas pontuais em que possa ser útil às demais organizações 

representadas e aos gestores estaduais e municipais de saúde. A principal demanda à 

Secretaria no período foi a inclusão da temática “Qualidade da Informação em Saúde” 

na Agenda Nacional de Pesquisa e o estudo de viabilidade de publicação de edital com 

esse tema em 2008.   

 

3.5.8 CIÊNCIA PELA PAZ E PELO DESENVOLVIMENTO  

O concurso de monografias e desenhos promovido pela Unesco em comemoração 

ao Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento teve como tema em 2007 

“Ciência e vida nas regiões polares: equilíbrio para o planeta”. 

Estudantes do ensino médio de todo o país concorreram a diversos prêmios, entre 

eles, uma visita a uma instituição de ensino no Reino Unido. 

 A Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento teve representante na 

comissão organizadora do concurso representando o Ministério da Saúde, ao lado de 

representantes de outras instituições como o Ministério da Educação, o MCT, a Marinha 

do Brasil, o British Council, etc.  

Além da participação na comissão organizadora, a CGGC também se fez 

representar na comissão de avaliação dos trabalhos e na cerimônia de premiação, 

ocorrida no dia 09 de novembro. 

 

3.6 PRÊMIO DE INCENTIVO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O SUS – 

2007 

Objetivo 

O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS - 2007 busca 

promover a produção científico-tecnológica, com alto potencial de aplicação ao SUS; 

premiar e reconhecer o mérito científico dos pesquisadores, estudiosos e profissionais 

de saúde e áreas afins; e divulgar os trabalhos premiados e com menções honrosas, a 

fim de incentivar sua incorporação pelo sistema e os serviços de saúde. 

 

Atividades desenvolvidas 
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O período de inscrições para a sexta edição do Prêmio foi de 18 de junho a 10 de 

agosto de 2007. Concorreram trabalhos aprovados em bancas ou publicados em revistas 

científicas indexadas, no período de 1º de junho de 2006 a 17 de junho de 2007 em 

quatro categorias: dissertação de mestrado, monografia de especialização/residência e 

trabalhos publicados.   

 A organização do Prêmio 2007 foi realizada em duas etapas: na primeira, cada 

resumo cadastrado no sistema on-line foi julgado por, no mínimo dois e no máximo três 

pareceristas ad hoc.  

Na primeira etapa, cada um dos 335 trabalhos inscritos foi avaliado por dois 

pareceristas ad hoc que os analisaram observando os critérios de contribuição para a 

consolidação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

consonância com os eixos condutores da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde, avaliando viabilidade da aplicação dos resultados ou absorção de 

novas tecnologias e potencial de inovação. A relação dos trabalhos selecionados para a 

segunda fase foi divulgada no Portal Saúde, no dia 17 de setembro de 2007. 

 Na segunda etapa, os vinte trabalhos mais pontuados em cada categoria, foram 

julgados, nos dias 25 e 26 de setembro de 2007, pelos 15 integrantes da Comissão 

Julgadora, instituída pela Portaria nº 2.296 do Gabinete do Ministro da Saúde, de 18 de 

setembro de 2007. 

 

A cerimônia de entrega do Prêmio 

A cerimônia de entrega do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o 

SUS 2007, aconteceu na cerimônia de abertura do evento Pesquisa para Saúde: 

desenvolvimento e inovação para o SUS, promovido pela Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos, no dia 22 de outubro de 2007, em Brasília. 

Fizeram parte da mesa de abertura os ministros da Saúde, José Gomes Temporão e 

o da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende; o Secretário de Ciência e Tecnologia e 

Insumos Estratégicos, Reinaldo Guimarães; o Secretário de Saúde do Distrito Federal, 

José Geraldo Maciel; o representante da OPAS-OMS, Diego Victoria; o presidente do 

Conasems, Helvécio Miranda Magalhães Júnior; e o representante do Conass, Jurandi 

Frutuoso Silva. 

Oriundos de diversos estados do país, os autores dos 24 trabalhos selecionados, ou 

seus representantes, e acompanhantes estiveram presentes na cerimônia, à convite do 
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Departamento de Ciência e Tecnologia. Eles puderam participar não só da abertura do 

evento Pesquisa para Saúde, mas também das demais reuniões do evento, onde tiveram 

a oportunidade de acompanhar, entre outros temas, as discussões sobre a definição de 

prioridades da pesquisa em saúde no Brasil e a incorporação dos resultados de pesquisa 

no SUS. 

Após a entrega do Prêmio, realizada pelos membros da mesa, houve a exposição 

de pôsteres com os resumos dos trabalhos selecionados e cada um dos premiados foi 

entrevistado pelo Canal Saúde, da Fiocruz. A relação dos pareceristas e da comissão 

julgadora está disponível no Anexo E. 

Resultados 

• 335 inscrições, sendo 76 na categoria doutorado; 131 na categoria mestrado; 33 na 

categoria especialização; e 95 na categoria trabalho publicado; 

• Quatro premiados e 20 menções honrosas nas quatro categorias; 

• Distribuição de R$ 40 mil em prêmios, divididos por categoria: doutorado – R$ 15 

mil; mestrado – R$ 10 mil; trabalho publicado – R$ 10 mil; e especialização – R$ 

5 mil. 

• Divulgação dos trabalhos premiados e das menções honrosas na área de ciência e 

tecnologia do site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br) e publicação na 

Biblioteca Virtual em Saúde (www.saude.gov.br/bvs); 

• Publicação dos resumos dos trabalhos premiados e das menções honrosas em livro 

– 2.000 exemplares. 

• Envio da publicação dos resumos dos trabalhos premiados e das menções 

honrosas a cada uma das 1.189 bibliotecas que compõem a rede BiblioSUS – Rede 

de Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes da Saúde – Brasil, que tem 

o objetivo de ampliar e democratizar o acesso às informações em saúde pública, 

disseminadas por meio do modelo Biblioteca Virtual em Saúde e da distribuição 

da produção editorial do Ministério da Saúde, com economia de recursos, 

multiplicidade de opções bibliográficas e eficácia de resultados. 

A relação de trabalhos premiados e que receberam menção honrosa na edição do 

Prêmio 2007 está disponível no Anexo F.  
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IV - APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE 

REGULATÓRIA DO ESTADO E CRIAÇÃO DA 

REDE NACIONAL DE AVALIAÇÃO 

TECNOLÓGICA 
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4.1 INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE AVALIAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

4.1.1 Divulgação da Proposta de Política Nacional de Gestão de Tecnologias em 

Saúde (PNGTS) 

Objetivo: 

Formar consenso em torno da necessidade de implantar a PNGTS nos níveis de 

gestão do SUS e na saúde suplementar. 

A PNGTS, elaborada em 2006 por meio de comissão instituída pela Portaria n° 

2.510/GM de 19 de dezembro de 2005, possui as seguintes diretrizes: i) utilização de 

evidência científica para subsidiar a gestão – Avaliação de Tecnologias em Saúde; ii) 

aprimoramento do processo de incorporação de tecnologias; iii) racionalização da 

utilização da tecnologia; iv) apoio ao fortalecimento do ensino e pesquisa em gestão de 

tecnologias em saúde, v) sistematização e disseminação de informações; vi) 

fortalecimento das estruturas governamentais e vii) articulação político-institucional e 

intersetorial. 

Atividades realizadas: 

Em 2007, a proposta da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 

foi publicada. A elaboração do documento foi subsidiada por processo amplo de 

discussão com representantes de governo, indústria e sociedade civil. A proposta está 

sendo divulgada e discutida pelos representantes da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do 

Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), membros da comissão de relatoria da 

Política. 

Nesse contexto, a ANS apresentou e discutiu as diretrizes da PNGTS em 

diversos fóruns do sistema de saúde suplementar. 

O Decit, em novembro, a partir do II Seminário Internacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde, ocorrido em outubro, organizou em conjunto com o Núcleo de 

Ciência e Tecnologia em Saúde da SES/PB, a Oficina da Política Nacional de Gestão de 
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Tecnologias em Saúde, em João Pessoa/PB. O objetivo foi discutir a importância da 

ATS para os gestores das Secretarias Estaduais de Saúde e sua vinculação com a ciência 

e tecnologia em saúde.  

 A oficina contou com a participação do Secretário da Saúde, da Presidente da 

FAPEQ e da Secretária Executiva da SES. Compareceram também cerca de 25 técnicos 

da SES das áreas: atenção à saúde, hospital regional de Patos, Assistente Hospitalar, 

Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), Vigilância Sanitária, Assistência 

farmacêutica, média complexidade, Hospital Clementino Fraga Filho, Regulação e 

Avaliação da Assistência e Educação em Saúde. 

  Durante o encontro discutiu-se o papel da avaliação de tecnologias nas práticas 

de gestão, destacando-se algumas necessidades estaduais: usar as evidências para 

compor relatórios que orientam as compras de equipamentos e testes diagnósticos, 

subsidiar as ações judiciais sobre medicamentos de alto custo, avaliar a aquisição de 

medicamentos usados em UTI, avaliar o papel da mídia e dos farmacêuticos na 

influência do uso de medicamentos, avaliar o papel dos médicos e dos juízes no 

processo de incorporação de tecnologias e introduzir a cultura quanto à importância de 

se começar a entender o campo de ATS na SES. 

 Acordou-se que algumas ações concretas podem começar a ser executadas pelos 

técnicos, como por exemplo, a utilização de Pareceres Técnico-Científicos para apoiar a 

decisão na SES. A partir disto, surgiu como proposta a criação de um grupo de ATS na 

SES, envolvendo as áreas presentes na oficina; um curso prático para elaboração de 

pareceres técnico-científicos e a formação de um subgrupo para capacitar os gestores e 

técnicos. 

Resultados: 

 As discussões sobre o projeto de lei na área de assistência farmacêutica, os 

processos judiciais obrigando financiamento de tecnologias e os custos das ações 

judiciais em saúde sem garantia de qualidade revelam a necessidade de institucionalizar 

a avaliação e gestão de tecnologias por meio de uma Política explícita. Verificou-se a 

premência de implantar a PNGTS nos níveis de gestão do SUS e da Saúde Suplementar, 

embora os esforços conjuntos dos componentes organizacionais do Ministério da Saúde 

ainda estejam tímidos. 
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4.1.2 APOIO AO PROCESSO DECISÓRIO SOBRE TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE 

Objetivos: 

Produzir, a partir de busca, seleção, análise, síntese e interpretação de evidências 

científicas, notas de revisão rápida e pareceres técnico-científicos para subsidiar as 

discussões e decisões da Comissão de Incorporação de Tecnologias em Saúde 

(CITEC) e outras áreas técnicas do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde, 

nos três níveis de administração do SUS. 

Atividades realizadas: 

− Participação da CGATS no Grupo de Trabalho para discussão da 

incorporação da vacina contra HPV 

 O Grupo de Trabalho para discussão da incorporação da vacina contra HPV 

surgiu após publicação da Portaria GM n° 3124, de 7 de dezembro de 2006 e a 

participação da CGATS se dá por meio da nomeação de Flávia Elias como titular e 

Fernanda Laranjeira como suplente na representação do Decit no grupo. 

 O grupo tem como finalidade discutir as ações sobre a incorporação ou não da 

vacina contra o HPV (Vacina Quadrivalente Recombinante contra o Papilomavírus 

humano – HPV tipos 6, 11, 16 e 18) no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de 

recomendar propostas de ação visando à estruturação e ampliação das ações de 

controle do câncer de colo de útero no Brasil.  

 No ano de 2007, houve quatro reuniões, nas quais foram discutidas: as 

evidências sobre eficácia, segurança e custo-efetividade da vacina contra HPV, a 

importância de sua incorporação para as políticas públicas de saúde do país e a 

opinião dos diversos órgãos do Ministério da Saúde que fazem parte do grupo 

(Secretaria de Vigilância em Saúde – Programa Nacional de Imunizações, Programa 

Nacional de DST e Aids, Coordenação Nacional de Laboratórios –, e Secretaria de 

Atenção à Saúde – Departamento de Atenção Básica, Departamento de Atenção 
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Especializada, Coordenação de Saúde da Mulher, além da 

CGATS/Decit/SCTIE/MS).  

Além disso, também foram discutidas as alternativas existentes à vacina, 

representadas principalmente pelas opções de prevenção e rastreamento do câncer de 

colo de útero, já tradicionalmente incorporadas no Sistema Único de Saúde. 

 As recomendações do grupo até agora dizem respeito à não incorporação da 

vacina contra HPV no momento, ao apoio, desenvolvimento e fortalecimento das 

condutas de prevenção e rastreamento do câncer de colo de útero, e à necessidade de 

elaborar estudos mais completos sobre a prevalência do HPV e a distribuição de seus 

subtipos nas diversas regiões do país e sobre a relação de custo-efetividade da vacina na 

perspectiva do SUS. 

− Elaboração de Pareceres Técnico-Científicos 

Visando a apoiar o processo de tomada de decisão do Ministério da Saúde, na 

área de avaliação de tecnologias em saúde, os técnicos da CGATS elaboraram, ao longo 

do ano de 2007, cerca de quarenta notas técnicas e pareceres sobre tecnologias, o dobro 

da demanda de ano de 2006. Os propósitos são diversos, como orientar o processo de 

incorporação, apoiar a análise de transferência de tecnologia ou apoiar a decisão por 

financiamento de pesquisas relevantes pra a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos. Os medicamentos constituem a maioria das tecnologias 

analisadas (Anexo G). 

Além disso, a coordenação elabora pareceres para apoiar a Comissão de 

Incorporação de Tecnologias em Saúde (CITEC) na tomada de decisão quanto à 

incorporação de tecnologias. Coordenada pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do 

Ministério da Saúde, é um órgão de instância colegiada e de natureza permanente. O 

objetivo é analisar as solicitações de incorporação de tecnologias, em consonância com 

as necessidades sociais em saúde e de gestão do SUS e da saúde suplementar. 

− Oficinas para utilização e avaliação das Diretrizes Metodológicas para 

elaboração de estudos em ATS do Ministério da Saúde 

 Para validar esse instrumento, antes de sua publicação foram realizadas duas 

oficinas: a primeira intitulada “Oficina para análise e seleção de consultores em 
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Avaliação de Tecnologias em Saúde”, realizada nos dias 13, 14 e 15/09/2007; a segunda 

“Oficina para elaboração de Pareceres Técnico-Científicos”, realizada nos dias 22, 23 e 

24/11/2007. Ambas foram realizadas em Brasília-DF.  

 A primeira oficina teve como objetivo principal analisar candidatos pré-

selecionados quanto à capacidade técnica, conhecimentos, habilidades e atitudes na área 

de Avaliação de Tecnologias em Saúde para prestar serviço ao Decit como consultores 

técnicos. Para tanto, os candidatos deveriam elaborar um Parecer Técnico-Científico 

(PTC), seguindo as “Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Pareceres Técnico-

Científicos” e as “Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Estudos de Avaliação 

Econômica de Tecnologias em Saúde” do Ministério da Saúde, este último documento 

em fase de revisão. As tecnologias avaliadas foram definidas previamente pela CGATS 

e apresentadas aos participantes no primeiro dia da oficina. O objetivo secundário da 

oficina foi estabelecer uma análise crítica das Diretrizes utilizadas para nortear a 

elaboração dos pareceres (citadas anteriormente). 

Dessa oficina resultou a contratação de seis consultores técnicos, dentre estes, 

quatro internos e dois externos, além da produção de seis Pareceres Técnico-Científicos 

sobre temas demandados pela CITEC. Além disso, também foram identificados, por 

meio da avaliação realizada pelos participantes, pontos críticos sobre o instrumento 

utilizado para a elaboração dos PTCs. 

A segunda oficina teve como objetivos: 

i) Elaborar PTCs, utilizando as “Diretrizes Metodológicas para elaboração de Pareceres 

Técnico-Científicos do Ministério da Saúde”. Essa atividade foi realizada considerando 

temas pré-definidos e consistiu basicamente em busca, análise e síntese da evidência 

científica disponível sobre a tecnologia a ser avaliada. Como resultado obteve-se a 

elaboração de dois Pareceres Técnico-Científicos utilizados para o auxílio na tomada de 

decisão 

ii) Avaliar a qualidade e a aplicabilidade do AGREE INSTRUMENT na realidade do 

Sistema Único de Saúde. Este é um instrumento validado internacionalmente e 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que avalia tanto a qualidade da 

evidência contida em Diretrizes Clínicas, como a qualidade de alguns aspectos 

intrínsecos às recomendações. Consiste em 23 itens-chave, organizados em seis 
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dimensões. Cada dimensão pretende abordar uma área individual da qualidade das 

diretrizes clínicas. Para a realização dessa etapa utilizou-se esse instrumento para avaliar 

algumas Diretrizes Clínicas da Associação Médica Brasileira (AMB). Como resultado 

obteve-se a identificação e discussão de pontos críticos do instrumento AGREE 

utilizado para avaliar as Diretrizes Clínicas. 

− Participação no 2º Workshop de Prática Clínica Baseada em Evidências – 

McMaster 

Em novembro de 2007, a equipe da CGATS elaborou estudos de caso solicitados 

pelos coordenadores do workshop, aproveitando a oportunidade para debater temas que 

necessitavam da elaboração de pareceres técnico-científicos pelo Decit. 

Em dezembro de 2007, dez membros da equipe da CGATS participaram do 2º 

“Workshop de Prática Clínica Baseada em Evidência: Análise crítica para tomada de 

decisão clínica e gestão em saúde”, promovido pelo Centro de Estudos e Pesquisa do 

Hospital Pró-Cardíaco (PROCEP) e pela Universidade McMaster do Canadá. O 

Workshop teve duração de seis dias, utilizando um sistema de imersão para garantir 

dedicação integral, totalizando uma carga horária de 50 horas e com investimento total 

de R$ 45.000,00. 

O objetivo geral do workshop foi aprimorar a aplicação sistematizada dos 

conceitos de Prática Clínica Baseada em Evidência, com ênfases no modelo de 

Aprendizado Baseado em Problema e na identificação e análise crítica da melhor 

evidencia científica disponível para a tomada de decisão. Objetivou também: aplicar e 

ensinar os conceitos de Prática Clínica Baseada em Evidência de forma crítica e 

sistemática nos domínios de terapia, dano, diagnóstico, prognóstico, revisão sistemática, 

rastreamento, guidelines, tomada de decisão clínica e gerencial, regras de predição 

clínica e análise econômica; aplicar e ensinar os métodos eficientes para a busca da 

melhor evidência científica disponível na Internet; desenvolver métodos de ensino e 

aprendizagem utilizando o modelo de aprendizagem baseada em problema; aprimorar a 

habilidade relacionada à análise crítica da literatura médica; desenvolver habilidade em 

conhecer e incorporar valores e preferências na tomada de decisão; desenvolver 

habilidades na análise econômica da saúde e na gerência da saúde baseada em 

evidências. 
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A avaliação do workshop por meio de uma ficha de avaliação revelou os 

seguintes pontos positivos: metodologia do curso, aproveitamento do conteúdo para 

prática, tutores e  integração do grupo.  

O workshop foi importante para o aprimoramento do processo de elaboração dos 

pareceres técnico-científicos. Pretende-se, em 2008, implementar um programa de 

educação permanente com a participação dos instrutores e monitores participantes do 

workshop. O objetivo é manter os técnicos aptos e atualizados na interpretação e 

avaliação de evidências científicas. 

Resultados: 

O apoio ao processo de decisão sobre tecnologias em saúde instituído em 

2007 possibilitou ao Decit a organização do processo de emissão de pareceres com 

base em evidências científicas. As demandas no âmbito do Ministério da Saúde 

duplicaram em 2007. Diversas comissões destinadas a analisar tecnologias para o 

SUS foram apoiadas. Implantou-se o formulário específico para solicitação dos 

temas a serem avaliados (Anexo H) e as diretrizes metodológicas para elaboração 

dos pareceres técnico-científicos. Necessita-se, no entanto, avaliar a adequação e 

impacto dos pareceres produzidos e estabelecer os instrumentos para divulgação e 

acesso ao público geral. 

Em relação ao 2º Workshop de Prática Clínica Baseada em Evidências – 

McMaster houve oportunidade de aprimoramento da capacidade de análise crítica da 

melhor evidência científica disponível relativa a tecnologias terapêuticas, diagnósticas, 

de prognóstico e de rastreamento, visando à elaboração dos pareceres técnico-

científicos. 

 

4.1.3 COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE DE 

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE – GT ATS 

Atividades realizadas: 

No ano de 2007 foram conduzidas sete reuniões do Grupo de Trabalho 

Permanente em Avaliação de Tecnologias em Saúde (GT ATS), do Conselho de 
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Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, a saber: 22ª reunião do GT 

ATS (26 de janeiro); 23ª reunião do GT ATS (08 de março); 24ª reunião do GT ATS 

(24 de maio); 25ª reunião do GT ATS (20 de julho); 26ª reunião do GT ATS (23 de 

agosto); 27ª reunião do GT ATS (12 de setembro); e 28ª reunião do GT ATS (09 de 

outubro). 

 Os principais produtos desse trabalho são: a pactuação da necessidade de 

compartilhar pareceres com Conass, Conasems e de serem publicados os pareceres que 

apóiam respostas às ações gestoras e a análise do trabalho de redes bem sucedidas, 

visando a identificar estratégias para a formatação da Rebrats. Os objetivos da Rede 

devem ser construídos de acordo com os seguintes eixos: 

Eixo 1: Identificação de prioridades em ATS 

Eixo2: Atender às demandas 

Eixo3: Divulgar, disseminar conhecimento 

Eixo4: Educação permanente 

Em relação à proposta para estruturação da Rebrats, a principal discussão foi 

sobre o papel dos componentes da rede, no entanto, esforços também devem ser 

direcionados para garantir financiamentos para os estudos e sua sustentabilidade. 

No ano de 2007, entraram como participantes convidados os conselhos nacionais 

de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e o de Secretários de Saúde 

(Conass). 

Resultados: 

 O GT ATS, desde 2003 tem atuado em ações estruturantes para implantação de 

ATS no sistema de saúde, a exemplo da proposta de Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde, coordenada pelo Decit e da elaboração do Boletim Brasileiro de 

ATS, coordenado pela Anvisa. Seus pilares são os representantes do Decit e das 

Agências Nacionais de Saúde Suplementar e de Vigilância Sanitária. Entre os desafios 

atuais está a criação de instrumentos para compartilhar os pareceres técnicos produzidos 

por seus membros.  
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4.1.4 ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL PARA INTERCÂMBIO DE 

EXPERIÊNCIAS DE IMPLANTAÇÃO DE ATS NO SISTEMA DE SAÚDE 

Objetivos: 

Atuar em atividades das redes internacionais de ATS, coordenar a Subcomissão de 

Avaliação e Uso de Tecnologias em Serviços de Saúde do Mercosul, participar de 

eventos nacionais e internacionais e realizar intercâmbio de experiências com as 

agências dos países membros. 

Atividades realizadas: 

− Inserção na International Network of Agencies for Health Technology 

Assessment (INAHTA) 

 O Decit é membro da Rede Internacional de Agências de Avaliação de Tecnologias 

em Saúde (International Network of Agencies for Health Technology Assessment - 

INAHTA) e por meio desta rede, participa de grupos de trabalho relevantes para 

implantação da ATS no Brasil. Os contatos são realizados principalmente por meio 

de encontros e eventos da rede e de correspondências eletrônicas. 

 No decorrer do ano, o Decit foi convidado a responder treze questionários, 

demandados por agências ligadas à INAHTA. Destacam-se entre os temas, o 

levantamento dos informes produzidos pelas agências membros, a aplicação e 

metodologia de ATS dos países e a análise do impacto dos informes de ATS e das notas 

de revisão rápida. Encontra-se em anexo a lista detalhada dos inquéritos respondidos 

(Anexo I). 

Anualmente, ao final dos encontros da rede de profissionais intitulada Health 

Technology Assessment International (HTAi), a INAHTA realiza suas reuniões. Os 

membros do Decit participam dos grupos de trabalho destinados a discutir parcerias 

externas e impacto da ATS nas práticas em saúde. 

− Apresentação de trabalhos na 5th Annual Meeting Heath Technology 

Assessment International (HTAi) em Barcelona 
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 O evento aconteceu de 17 a 20 de junho, no Palácio de Congressos de Barcelona 

– Espanha, cujo tema foi ATS para a Saúde Pública Baseada em Evidências.  

Participaram do encontro cerca de 1000 representantes de diversos países do mundo 

envolvidos com Avaliação de Tecnologias em Saúde. 

 O Ministério da Saúde foi representado pelo Decit por meio de uma comitiva de 

duas dirigentes e quatro técnicos, que apresentaram quatro pôsteres intitulados: 

i) Brazilian investment in professional qualification in Health Technology Assessment,  

ii) Brazilian Policy of Health Technology Management: opportunities and challenges to 

Technology Assessment in health system, 

iii) Priority setting for health technology assessment in Brazilian Public Health System,  

iv) Assessment of surgical treatments for people suffering from morbid obesity: the 

Brazil’s case. 

 Durante o Encontro, articulou-se cooperação técnica e troca de experiências com 

diversas agências que tradicionalmente atuam com ATS, bem como com aquelas nos 

países em desenvolvimento, que estão iniciando suas atividades nessa prática. 

 Aconteceram pré-conferências com foco em temáticas atuais como: (i) 

introdução a programas efetivos de rastreamento nos serviços de Saúde Pública, (ii) 

introdução à Avaliação de Tecnologias em Saúde, (iii) como implementar os resultados 

da avaliação de uma tecnologia, (iv) ultrapassando as fronteiras da gestão da informação 

em ATS, (v) EUnetHTA: desenvolvimento de metodologias transnacionais, (vi) 

envolvimento de pacientes e cidadãos em ATS. 

 Os simpósios pré-evento tinham temário destinado a discutir: (i) Vacina contra o 

HPV; (ii) Tecnologias emergentes e (iv) Tele-medicina. 

O evento contou com grandes plenárias cujos temas destacados foram a busca 

por recursos para avaliação de tecnologias em saúde pública, a avaliação das estratégias 

adotadas para pandemia de influenza e a implantação de ATS nos países em 

desenvolvimento. O último debate contou com a presença de um representante do 
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Brasil, que destacou os desafios para a implementação das decisões baseadas em 

evidência em saúde pública. 

 Adicionalmente, existiram diversas sessões orais relativas às grandes áreas 

temáticas, como: Obesidade; Métodos em ATS; Pacientes e cidadãos; Tecnologias 

emergentes; ATS para a prática clínica e para orientar decisões políticas; Capacitação; 

ATS, Indústrias e sistemas de saúde; Avaliação de intervenções em saúde pública. 

 Os dirigentes que representaram o Decit no Encontro de Barcelona aproveitaram 

a oportunidade e fizeram visitas a algumas das agências de avaliação de tecnologias em 

saúde da Espanha com o objetivo de conhecer sua estrutura e funcionamento. As 

agências visitadas foram:  

− AETS Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitaria do Instituto de Salud 

Carlos III – Madrid.  

− Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía  (AETSA) – 

Sevilla.  

− Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mediques, atualmente Agência 

para Qualidade, Pesquisa e Avaliação em Saúde (AQuRAHealth) – Barcelona. 

Ao fim do IV Encontro anual de ATS em Barcelona aconteceu o 15° Encontro 

anual da INAHTA, no qual os dirigentes do Brasil (CGATS/Decit) também estavam 

presentes. Os temas discutidos durante o encontro permearam áreas como: parcerias 

externas; desenvolvimento de websites; impacto da ATS; qualidade das revisões 

rápidas; educação e treinamento; ética em ATS. 

− Coordenação da Subcomissão de Avaliação e Uso de Tecnologias em 

Serviços de Saúde do Mercado Comum do Sul – Mercosul – Subgrupo de 

Trabalho n°11 Saúde 

 O Subgrupo de Trabalho n° 11 "Saúde” (SGT 11) foi criado pela Resolução 

GMC n° 151/96, tendo como tarefa geral "harmonizar as legislações dos Estados Partes 

referentes aos bens, serviços, matérias-primas e produtos da área da saúde, os critérios 

para a vigilância epidemiológica e controle sanitário com a finalidade de promover e 
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proteger a saúde e a vida das pessoas e eliminar os obstáculos ao comércio regional, 

contribuindo dessa maneira ao processo de integração".  

Anualmente, a Assessoria internacional do MS coordena a participação dos 

membros do Mercosul Brasil nas duas reuniões anuais. Em 2007, a CGATS participou 

das reuniões: 

- XXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho - SGT nº. 11 “Saúde” do 

Mercosul: nos dias 21 a 25 de maio, em Assunção, no Paraguai. A pauta foi a discussão 

de uma Agenda para as Comissões, sendo definida para a Subcomissão de Avaliação de 

Uso de Tecnologias em Serviços de Saúde a harmonização de metodologias em ATS. 

 - XXIX Reunião Ordinária do SGT n° 11 : de 22 a 26 de outubro, em 

Montevidéo, Uruguai. Na ocasião, foi discutida a Harmonização de metodologia em 

Avaliação de Tecnologias em Saúde, com o objetivo de elaborar de um guia Mercosul 

de ATS; um Glossário unificado; e um formulário para solicitação de estudos. A 

delegação brasileira propôs a realização de uma Oficina de Avaliação de Tecnologias 

em Saúde entre os países membros. 

− Participação no evento do International Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research (ISPOR), capítulo Brasil 

 A International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research é uma 

organização internacional que promove a ciência de farmacoeconomia e resultados de 

pesquisa em saúde. Em março, a coordenadora e dois técnicos da CGATS participaram 

do 1º Congresso Local no Brasil da Sociedade Internacional para Farmacoeconomia e 

Pesquisa de Insumos (ISPOR – International Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research), em São Paulo. O tema foi “Inclusão da Farmacoeconomia na 

Gestão da Assistência à Saúde”, apresentado por profissionais de universidades 

brasileiras e estrangeiras, com reconhecida expertise em Economia da Saúde.  

− Participação no IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde 

 Entre os dias 13 e 18 de julho, ocorreu em Salvador, Bahia, o IV Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, promovido pela Associação 

Brasileira de Saúde de Pós-graduação em Coletiva (Abrasco), concomitante ao XIV 
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Congresso da Associação Internacional de Políticas de Saúde e ao X Congresso Latino-

americano de Medicina Social. 

 O Decit enviou ao Congresso uma comitiva, a qual incluiu a coordenadora de 

ATS e duas técnicas da equipe. A CGATS expôs cinco pôsteres:  

− Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) no portal do Ministério da Saúde 

(MS): uma ferramenta para a disseminação de informações 

− Critérios de priorização de estudos em Avaliação de Tecnologias em Saúde 

− Pós-graduação em Gestão de Tecnologias em Saúde: o investimento brasileiro 

na formação de profissionais 

− Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde: assegurar o acesso da 

população a tecnologias seguras e efetivas. 

− Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde: oportunidades e desafios 

para a saúde pública. 

 Além dos pôsteres, uma consultora técnica da CGATS foi responsável pelo 

fórum: “Construção da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde”. 

Observa-se que os esforços da CGATS se destinaram, principalmente, à 

divulgação e discussão da PNGTS, visando à participação dos diversos atores sociais.  

− Participação no 7º Simpósio Internacional de Economia da Saúde do 

Centro Paulista de Economia da Saúde 

 O 7º Simpósio Internacional de Economia da Saúde ocorrido em Atibaia, São 

Paulo, nos dias 15 a 17 de agosto de 2007, promovido pelo  Centro Paulista de 

Economia da Saúde – CPES, que é uma das instituições que oferecem o Mestrado 

Profissional em Gestão de Tecnologias em Saúde. A equipe da Coordenação Geral de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde enviou sete representantes: a Coordenadora Flavia 

Elias e os técnicos Erika Camargo, Fernanda Laranjeira, Marcus Tolentino, Sandra 

Veloso e Uliana Pontes.  



 281

 A diretora do Decit, Drª Suzanne Jacob Serruya, participou de duas mesas, como 

debatedora. Na Mesa Internacional 1, composta por Marcos Bosi Ferraz (CPES), 

Rozana Ciconelli (CPES), Richard Smith – Department of Public Health & Police 

London School of Higiene & Tropical Medicine, London, Jane Hall – University of 

Technology, Sydney e Oriol de Solà Morales – Agència d’ Avaluació de Tecnologia I 

Recerca Mediques (AATRM) Catalan Agency for Health Technology Assessment and 

Research (CAHTAR), foram discutidos os Sistemas de Saúde dos países representados 

e o processo de Avaliação e Inovação de Tecnologias em Saúde (AITS), suas propostas, 

objetivos e metodologias. Na mesa Internacional 2, os mesmos palestrantes discutiram 

se o atual processo de AITS atende às expectativas para qual foi criado, se agrega valor 

ao Sistema de Saúde, contribuindo para o aumento da eficiência e equidade; e também 

foi promovido um intercambio de experiências entre paises em desenvolvimento e 

países desenvolvidos. O evento promoveu a integração com a ANS, Anvisa, 

representantes da indústria farmacêutica, agências internacionais de ATS e 

pesquisadores. 

− Organização de palestra de especialista internacional da Universidade de 

York, Reino Unido. 

 Em 29 de agosto, o Dr. Christopher Henshall, da Universidade de York, 

ministrou uma palestra sobre a experiência do Centro de Base de Dados para Revisões e 

Disseminação (Centre for Reviews and Dissemination – CRD) na criação de bases de 

dados interinstitucionais e disseminação científica. O pesquisador promoveu ampla 

discussão sobre o sistema de saúde inglês, a inserção da ATS nesse sistema – desafios, 

entraves, conquistas e parceiros e debateu sobre as possíveis estratégias para 

fortalecimento da ATS no SUS e para a criação de uma rede brasileira de ATS. Da 

palestra participaram técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 

do Decit. 

− Participação no curso de Avaliações Econômicas e de Tecnologias 

Sanitárias, Buenos Aires. 

 Visando aprimorar a capacidade de produzir análises de resultados de avaliações 

econômicas, um técnico participou do Curso de Avaliações Econômicas e de 

Tecnologias Sanitárias, promovido pelo Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária 
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(IECS) em Buenos Aires, Argentina, de 1º a 5 de outubro. O curso, intensivo, foi 

organizado em dois módulos. O Módulo Básico introduziu conceitos básicos em 

avaliação econômica e tecnologias em saúde, com ênfase em sua aplicação na tomada 

de decisão. O Módulo Prático teve o formato de oficina, onde pequenos grupos 

trabalharam na análise de um caso comum a fim de realizar uma avaliação econômica 

formal. 

 O objetivo do curso foi fornecer ferramentas necessárias para aplicar no contexto 

habitual do trabalho às avaliações econômicas e tecnologias sanitárias, com especial 

ênfase nos estudos de custo-efetividade e custo-utilidade. 

− Participação no Seminário Iniciativa luso-francófona sobre o acesso ao 

medicamento e a proteção do cidadão 

 Numa comitiva que incluiu o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, representantes da ANS e da Anvisa, um técnico da CGATS participou do 

Seminário “Iniciativa luso-francófona sobre o acesso ao medicamento e a proteção do 

cidadão” e apresentou a conferência: “Acesso ao medicamento e globalização: questões 

éticas e sociais”, em Montreal, Canadá, de 20 a 22 de outubro.  

 O encontro teve como objetivo tratar das implicações éticas e sociais do acesso 

ao medicamento no contexto da globalização. O evento contou com o apoio de 

diferentes organismos governamentais e não-governamentais de diversos países. No 

caso do Brasil, representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (Conasems), além da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do 

Brasil e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária participam das diversas mesas de 

discussão e debates propostos. 

− Coordenação do 2º Seminário Internacional de Gestão de Tecnologias em 

Saúde, organizado pela CGATS/ Decit e GT ATS 

 No 2º Seminário Internacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, que 

aconteceu durante o evento “Pesquisa para a Saúde” do Decit, de 22 a 25 de outubro, 

contou-se com a participação de quatro convidados estrangeiros: Antonio Sarria, da 

Agencia de Evaluacion de Tecnologias Sanitarias del Instituto Carlos III, situada em 
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Madri, na Espanha e Sun Hae Lee Robin da Haute Autorité de Santé, de Paris, França, 

os quais palestraram sobre Desenvolvimento de redes de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde, e ainda Oriol de Soiá-Morales, da Agency for Quality, Research and Assessment 

in Health, sediada em Barcelona, Espanha e Harpreet Kohli, da Quality Improvement 

Scotland (NHS QIS), do Reino Unido, que apresentaram Estratégias de disseminação 

das Avaliações de Tecnologias em Saúde. Mais detalhes sobre os especialistas 

encontram-se no tópico dedicado ao 2º Seminário Internacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde. 

 O Seminário visou a promover o intercâmbio de experiências internacionais para 

a estruturação de uma rede brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde visando ao 

intercâmbio de estudos e à organização de estratégias de disseminação para diferentes 

públicos.  

− Apresentações em sessões no XV Colóquio da Cochrane Internacional 

organizado pelo centro Cochrane do Brasil 

 Em outubro, a CG ATS participou do XV Colóquio da Cochrane, nos dias 23 a 

27 de outubro, em São Paulo. A coordenadora participou da mesa “Avaliação de 

Tecnologias em Saúde e Governança de Sistemas de Saúde” (HTA and health systems 

governance) e das plenárias “A experiência do Decit em preparar evidência com o 

Centro Cochrane do Brasil em 30 situações estratégicas para o Ministério da Saúde” 

(Decit's HTA experience in preparing evidence in 30 strategic situations for the 

Ministry of Health in the Brazilian Cochrane Center) e “Introdução e Julgamentos 

sobre a qualidade da Evidência“ (Introduction and making judgments about the quality 

of evidence).  
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No XV Colóquio da Cochrane, a CGATS também apresentou o pôster 

“Construindo pontes entre revisões sistemáticas e tomada brasileira de decisão: métodos 

para disseminar evidências” (Building bridges between systematic reviews and 

Brazilian decision-making: methods for disseminating evidence), o qual continha a 

metodologia empregada pela Coordenação para transformar as Revisões Sistemáticas 

elaboradas pelo Centro Cochrane do Brasil sobre temas estratégicos para o Ministério 

da Saúde em resumos com linguagem acessível, voltados para gestores e profissionais 

de saúde. 

 O objetivo do evento foi abordar o tema “Cuidados à saúde baseados em 

evidências para todos”.  Durante o Colóquio foram executadas oficinas praticas de 

análise crítica de evidências com dados quantitativos e qualitativos. Visou também: 1. 

Introduzir a Colaboração Cochrane e suas conquistas aos interessados em utilizar a 

melhor evidência disponível para informar aos tomadores de decisão em cuidados à 

saúde humana; 2. Oferecer aos membros da Colaboração Cochrane oportunidades de 

manter contatos e enriquecer seus conhecimentos e habilidades; 3. Encorajar parcerias 

entre médicos, pesquisadores, consumidores, tomadores de decisões e investidores 

convidados a aprimorar a prática da medicina baseada em evidências; 4. Oferecer aos 

membros da Colaboração Cochrane oportunidades de estarem juntos em eventos sócio-

culturais e recreativos; 5. Oferecer fóruns, onde os membros da Colaboração Cochrane 

possam contribuir para futuras direções das organizações; 6. Oferecer um fórum para 

discussão de avaliações tecnológicas em saúde, cuidados à saúde baseados em 

evidências e o papel da Colaboração Cochrane em apoiar tais atividades. 

− Apresentação de trabalho no 11º Fórum Global para a Saúde – Global 

Forum for Heath Research – Pequim – China  

O Global Forum for Heath Research é um evento anual que visa definir as 

prioridades de pesquisa em saúde no cenário internacional. O evento reúne atores 

envolvidos com pesquisa em saúde – gestores, pesquisadores e população. O encontro 

possui também como objetivo debater lacunas críticas em saúde e estimular ações em 

benefício à saúde. A CGATS enviou pôster, sob responsabilidade da coordenação de 

fomento do Decit, com o título: “Priority setting for Health Research in Health 

Technology Assessment: a step towards equity” (Priorização para Pesquisa em Saúde 

em Avaliação de Tecnologias em Saúde: um passo para a eqüidade). 
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− Apresentação em sessão do III Simpósio Internacional de Epidemiologia 

 Em Buenos Aires, entre 28 e 30 de novembro, foi promovido o III Simpósio 

Internacional de Epidemiologia, onde a coordenadora de ATS, representando a diretora 

do Departamento, fez uma apresentação sobre o tema. Definição de prioridades de 

pesquisa em saúde no Brasil. Foram mostrados os investimentos brasileiros em pesquisa 

para doenças negligenciadas e transmissíveis. 

 O encontro deve como objetivo discutir o papel da epidemiologia para contribuir 

no fornecimento de informações confiáveis, o conhecimento e a previsão relevante para 

introduzir a racionalidade na tomada de decisão.  

Resultados: 

As diversas atividades de articulação internacional foram importantes para 

analisarmos as oportunidades e desafios para institucionalização da ATS no SUS. A 

inserção brasileira no contexto internacional da avaliação de tecnologias em saúde é 

parte do compromisso do Departamento de Ciência e Tecnologia, na estruturação e 

disseminação da Avaliação de Tecnologias em Saúde no Sistema Único de Saúde.  

A atuação como membro da INAHTA e a participação em diversos congressos 

nacionais e internacionais foram oportunos tanto para capacitação da equipe do Decit, 

como para identificar experiências aplicáveis no Brasil e divulgar as ações que estão 

sendo realizadas.  

A coordenação da Subcomissão de Avaliação e Uso de Tecnologias em Serviços 

de Saúde do Mercosul permitiu a definição de uma agenda comum entre os países com 

objetivo de definir estratégias conjuntas para institucionalização. 

Os resultados dessas ações de cooperação e intercâmbio com outros países na 

área de ATS figuram como um aprimoramento do conhecimento e das estratégias para 

disseminação da avaliação tecnológica no Brasil, fortalecendo a capacidade profissional 

e a visão crítica sobre o tema, por meio da participação em cursos e eventos que contam 

com a promoção ou envolvimento de entidades estrangeiras. Para os próximos anos, 

busca-se aprofundar e estreitar a relação entre as agências internacionais, identificando 

possíveis entraves e oportunidades para a implantação da Rede Brasileira de ATS 

partindo das experiências compartilhadas com outros países.  
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4.2 ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO DE REDE DE APOIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE 

4.2.1 Projeto de Estruturação da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde – II Seminário Internacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 

Objetivos: 

 Construir projeto de estruturação da Rebrats no GT ATS e debatê-lo com 

integrantes do SUS, das instituições de ensino e pesquisa e de agência internacionais de 

ATS.  

Atividades realizadas: 

No dia 22 de outubro de 2007 realizou-se o II Seminário Internacional de Gestão 

de Tecnologias em Saúde, que contou com a participação de expressivas redes 

internacionais. Essa participação foi importante para se aprender com os erros e acertos 

de quem atua no campo da ATS há décadas e assim concretizar a primeira rede 

brasileira de ATS. A Rede dependerá também da participação dos gestores municipais e 

estaduais e da capacidade das instituições brasileiras de ensino. O objetivo do evento foi 

promover um intercâmbio de experiências internacionais que possam auxiliar na 

estruturação da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde – Rebrats. 

 Participaram do Seminário representantes de agências internacionais, a saber: 

Antonio Sarria apresentando a experiência da Agencia de Evaluacion de Tecnologias 

Sanitárias del Instituto Carlos III, (Madri, Espanha), que engloba uma rede com todas 

as comunidades autônomas do território espanhol; Sun Hae Lee Robin – da Haute 

Autorité de Santé (Paris, França), abordando a experiência da Eunehta - Rede Européia 

de Avaliação de Tecnologias em Saúde, cujo objetivo é harmonizar os métodos de ATS 

e compartilhar estudos e pesquisas dentro da comunidade européia; Oriol de Soiá-

Morales – Agency for Quality, Research and Assessment in Health (Barcelona, 

Espanha), abordou o plano de comunicação da agência catalã de avaliação de 

tecnologias em saúde; Harpreet Kohli – Quality Improvement Scotland (Escócia, Reino 

Unido) que palestrou sobre as ações da agência escocesa, onde um grupo-tarefa, 
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composto no âmbito hospitalar, envolveu profissionais de saúde e pacientes na 

elaboração dos informes de avaliação de tecnologias em saúde. 

Resultados: 

 O Seminário ratificou a necessidade de uma rede brasileira de ATS e 

proporcionou identificar pontos relevantes para sua estruturação. Obtiveram-se os 

seguintes produtos: Garantiu a colaboração das agências internacionais componentes da 

INAHTA – International Network of Agencies for Health Technology Assessment, na 

estruturação da Rebrats; identificou as diretrizes fundamentais para implantação de uma 

rede brasileira de avaliação de tecnologias em saúde; e delineou estratégias de 

disseminação dos resultados em Avaliação de Tecnologias em Saúde. 

 Durante o evento foi debatida a importância da gestão de tecnologias para a 

saúde pública brasileira, no que diz respeito ao apoio na tomada de decisão racional 

para alocação de recursos em saúde. Alguns dos pontos abordados foram: as 

necessidades da adequação da formação dos profissionais de saúde e de converter 

conhecimento em prática, considerando a velocidade e a quantidade de conhecimento 

científico gerado diariamente; a garantia do acesso aos sistemas de saúde às populações 

vulneráveis; a avaliação de tecnologias que já estão em uso no sistema; e a necessidade 

da disseminação dos resultados das avaliações aos gestores estaduais e municipais, já 

que estes detêm a maior parcela do poder decisório. 

 Destacou-se também as informações sobre a rede espanhola de ATS chamada 

AUnETS - Agencias e Unidades de Evaluación de Tecnologias Sanitarias, que é 

formada por oito agências. Seu orçamento está em torno de 10 milhões de Euros. Uma 

de suas ações é uma plataforma de conhecimento, que será uma ferramenta para 

melhorar a gestão dos projetos de pesquisa. Outra ação de destaque é a chamada pública 

de pesquisas em ATS, por meio da qual diversos grupos podem apresentar projetos de 

pesquisa para atender as necessidades da política de saúde do País. 

 O seminário sinalizou para a importância de se considerar: a necessidade de 

investir na extensão da cultura de ATS no sistema, entre gestores, profissionais de saúde 

e tomadores de decisão nos níveis nacional, regional e local; a promoção da discussão 

entre os diversos atores, incluindo os seguros de saúde; a possibilidade da atuação das 

redes de ATS no registro para comercialização no país; a promoção da eqüidade 
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utilizando-se a ATS; e a participação da indústria farmacêutica nos processos de ATS, 

grande realizadora de ensaios clínicos, que requerem transparência para garantir a 

confiabilidade em seus resultados. 

 Em relação à estruturação da Rede Brasileira de ATS, concluiu-se que é 

fundamental em virtude de algumas características, a saber: o contexto político e social 

favorável no Brasil, a mudança no perfil epidemiológico das doenças no país; a 

necessidade de tecnologias mais adequadas, eficazes e seguras; a mobilização gerada na 

ocasião da construção da PNGTS; o aproveitamento da massa crítica existente na 

formação da rede; a existência de ações estruturantes que já estão em processo – as 

práticas para uso racional de medicamento e construção da lista de essenciais; a 

utilização das experiências de sucesso, como a Comissão de Incorporação de 

Tecnologias do Ministério da Saúde (CITEC); a elaboração, disseminação e utilização 

de diretrizes metodológicas já existentes; o papel da Anvisa na regulação de preços de 

medicamentos. 

Discutiu-se que os existe a necessidade de se realizar estudos sobre o impacto 

dessas ações no sistema de saúde; de promover a cultura de utilização dos guias e 

formulários terapêuticos; considerando as características continentais do Brasil; a 

pactuação de objetivos comuns e o uso de processos gestão do conhecimento para 

intercâmbio de experiências.. 

 Para a estruturação da Rebrats esforços devem ser direcionados para se aprender 

com as redes que já existem, o marco histórico, que é a Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde, e a necessidade de sustentabilidade, evitando descontinuidade 

do trabalho e do financiamento. 

 Os objetivos propostos para a Rebrats foram: congregar as instituições de ensino 

e pesquisa e os órgãos do Ministério da Saúde, Agências, Secretarias Estaduais e 

Municipais, setores da saúde suplementar e sociedades profissionais para estabelecer elo 

entre avaliação e gestão de tecnologias em saúde; promover o intercâmbio institucional 

para realização de estudos de ATS prioritários para o sistema de saúde; estabelecer 

padronização de metodologias e implantar processos de educação continuada. 

 Para cumprir esses objetivos, os componentes da rede precisam ter perfis e 

papéis bem definidos, de acordo com o que se segue: coordenador: Decit/SCTIE/MS, 
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por meio de colegiado; gestores – definição de prioridades, acompanhamento e uso 

de evidências: órgão que congregue gestores ou Secretarias de Saúde com sistema de 

ATS implantado, como exemplo MS (SAS/SE/SVS/Anvisa/ANS), Conass, Conasems; 

instituições de Ensino e Pesquisa – ensino e pesquisa: instituição que promove a Pós-

Graduação em Gestão de Tecnologias em saúde do Ministério da Saúde ou 

colaboradores do MS em ATS com capacidade e expertise consolidadas; 

representantes de Classe – participação em grupos de trabalho: AMB, CFM, CFF, 

CFE, CFO e outros Conselhos da Saúde. 

Com relação aos produtos esperados da Rebrats, eles se dividem de acordo com 

a fase de estruturação do processo da rede, de acordo com o que se segue abaixo. 

• 1ª Etapa: 

– Pareceres Técnico-Científicos; 

– Estudos de Avaliação Econômica; 

– Revisões Sistemáticas; 

– Harmonização metodológica – Diretrizes metodológicas de ATS; 

– Informes técnicos; 

– Definição de prioridades; 

– Estudos de Monitoramento de tecnologias emergentes e outros. 

• 2ª Etapa: 

– Metodologia, elaboração e validação de protocolos/diretrizes. 

O principal desafio apontado foi a necessidade em se implementar o trabalho 

conjunto de áreas do Ministério da Saúde, como a pesquisa em saúde, atenção em saúde 

e vigilância em saúde, além de promover a participação ativa dos outros atores 

envolvidos na área. 
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Com relação à disseminação, mencionou-se que é necessário distribuir e fazer 

circular os resultados das ATS para gestores, profissionais e usuários. Para que isso 

aconteça, é necessário:  

- A inovação deve ser melhor que as opções existentes; 

- Existência de canal de comunicação com os usuários; 

- Tempo suficiente para elaborar as recomendações, já que é necessária 

evidência rápida na tomada de decisão;  

- A sociedade deve participar do processo de disseminação dos resultados. 

Recomendaram-se também estratégias advindas da estimativa do impacto das 

ATS, as quais recomendaram: 

- A disseminação deve estar voltada para o serviço e o público; 

- Uso de estratégias de disseminação mais ativas; 

- Desenvolvimento de abordagens adaptáveis; 

- Priorização das recomendações de ATS; 

- Estímulo a cursos de treinamento; 

- Mudança dos níveis de recomendação (mudança nas políticas e 

estratégias públicas). 

O Seminário abordou também o problema da judicialização da saúde, no qual as 

decisões não são fundamentadas em evidências científicas, determinando o 

fornecimento de medicamentos e tecnologias de alto custo e com pequeno ou nenhum 

impacto sobre a saúde dos indivíduos, ou mesmo com efeitos prejudiciais. 

Nesse contexto foram sugeridas as seguintes propostas: 

- Divulgação periódica dos informes de ATS; 

- Instrumentos: boletins, revistas cientificas, material de fácil acesso para 

leigos; 
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- Adequação da mídia ao público alvo: gestores, prestadores, sociedade; 

- Reversão do processo de judicialização da saúde; 

- Institucionalização da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em 

Saúde. 

Ao final do Seminário, houve consenso quanto a necessidade de se implantar a 

Rebrats, considerando o funcionamento nos diversos níveis – macro, médio e micro, o 

modelo de financiamento e a composição de fases e grupos de trabalho específicos. 

Também houve recomendação para se elaborar um plano de comunicação, para 

disseminação de ATS, construído conforme as necessidades dos públicos-alvos. 

4.2.2 Apoio a Infra-Estrutura para Construção de uma Rede Nacional de Pesquisa 

Clínica em Hospitais de Ensino 

Objetivos: 

Acompanhar as ações de apoio a infra-estrutura básica para a implantação de 

unidades de pesquisa clínica em hospitais de ensino visando à atuação em rede e o 

desenvolvimento de ensaios clínicos de fármacos, procedimentos, equipamentos e 

dispositivos para diagnósticos, prioritários ao Ministério da Saúde. 

Atividades realizadas: 

 A implantação da Rede Nacional de Unidades de Pesquisa Clínica em Hospitais 

de Ensino – RNPC, em 2005, foi uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e da 

Ciência e Tecnologia que atestaram o empenho governamental conferido às atividades 

científicas e tecnológicas no país. Um novo modelo de pesquisa clínica, voltado às reais 

necessidades do Sistema Único de Saúde, foi redesenhado com a instituição desse 

programa de infra-estrutura básica nos hospitais de ensino. 

 Foram investidos R$ 35.094.083,39 distribuídos aos 19 centros vinculados a 

instituições universitárias para o estabelecimento dessa rede. A implantação e a 

consolidação desse projeto vêm contribuir para ajustar o papel da pesquisa clínica à sua 

rota estratégica de desenvolvimento científico, acompanhando os avanços tecnológicos 

obtidos especialmente no âmbito do complexo produtivo da saúde. Outro grande 
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propósito esperado é o de conversão das atividades de pesquisa em benefícios nos 

campos da formação profissional e capacitação técnico-científica.  

 Quanto ao funcionamento da rede, destacam-se as atividades realizadas no ano 

de 2007, como a criação de um portal, regimento interno de funcionamento da Rede e 

reuniões técnicas. Pactuação e definição de Centro coordenador para suporte ao comitê 

gestor da rede. Também houve articulação para a proposição de projetos multicêntricos 

visando à distribuição dos termos de referência abordando os seguintes temas: 

farmacoterapia para Lishmaniose visceral, efetividade de longo prazo da cirurgia 

bariátrica e custo-efetividade de insulinas para diabetes tipo I.  

Resultados: 

 Houve ampliação da participação das unidades de pesquisa clínica nos editais 

publicados em 2007 em projetos isolados e multicêntricos. 

 A situação atual das unidades demonstrou: i) investimento em área física: 

reforma, ampliação e construção (parcialmente completo e concluído em algumas 

unidades); ii) capacitação em pesquisa clínica: maior investimento, adesão por todas as 

unidades, bolsas parcialmente em uso, homogenização dos conhecimentos – internos; 

profissionalização da pesquisa: intercâmbio, nivelamento das ações (comitês de ética, 

regulação, orçamento, etc.) e iii) elaboração de POP´s e diretrizes técnicas operacionais; 

desenvolvimento pesquisa clínica: resposta aos editais, adesão parcial, maior agilidade e 

interesse no ultimo ano; pesquisa clínica – liderada pela instituição com: maior volume, 

foco nas necessidades sócio-sanitárias e contrapartida maior das instituições. 

Entre as questões que necessitam aprimoramento, destaca-se que “o processo 

evolutivo da RNPC, desde sua criação, contou com o acúmulo de experiências novas 

gerando um cenário de vantagens e dificuldades ao longo do tempo. A RNPC possui a 

vantagem de ser uma estratégia competitiva em pesquisa clínica, possui áreas e 

pesquisadores de excelência no Brasil (representados nas instituições participantes). Por 

outro lado, ainda existem dificuldades como: o desenvolvimento de poucos projetos 

colaborativos no período 2005-2006, a necessidade de gestão, articulação e 

desenvolvimento de pesquisa colaborativa em consonância com necessidades sanitárias 

do país, a sobrecarga de demanda em todas as instâncias e o financiamento lento, 

trabalhoso, burocrático”. 
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No tocante às atividades futuras, a RNPC pretende: articular a proposição de 

projetos colaborativos, propiciar suporte técnico para o desenvolvimento de pesquisa 

clínica nas instituições integrantes da rede, propor indicadores e instrumentos de 

avaliação dos centros, continuar as atividades de Capacitação, criar subcomitês de 

atuação em temas éticos, regulatório, de financiamento, representação em órgãos 

públicos de fomento, planejamento de interlocução junto ao parque industrial nacional e 

principalmente disseminar a atuação da rede. Em relação à capacitação, para o ano de 

2008 estão previstos 4 cursos: ATS Básico em Porto Alegre, Boas Práticas Clínicas – 

Módulo I e II em São Paulo, e Comitês de Ética em Minas Gerais. 

4.2.3 Pós-Graduação em Gestão de Tecnologias em Saúde (Mestrado Profissional e 

Especialização em Gestão de Tecnologias em Saúde) 

Objetivos: 

 Promover a formação de profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas 

com a avaliação e gestão de tecnologias no sistema de saúde, visando à constituição de 

elos entre serviço e academia para estruturação da Rebrats. 

Essa ação visa estimular competências, habilidades e atitudes em diversas 

modalidades e áreas do conhecimento envolvidas na avaliação das fases do ciclo de vida 

das tecnologias em saúde. A inclusão e uso de tecnologias está cada vez mais 

influenciando a atenção à saúde, dessa forma, os processos de incorporação não 

sistematizados ou o uso inadequado implicam em riscos para usuários e podem 

comprometer a efetividade do SUS.  

 Ressalta-se também que, os profissionais de saúde necessitam desenvolver 

habilidades para analisar e sintetizar evidências científicas e avaliar se os custos 

compensam os efeitos das tecnologias. Além disso, os gestores do SUS necessitam 

obter respostas aos processos judiciais envolvendo novas tecnologias. Nesse contexto, o 

componente de formação profissional torna-se essencial para aprimorar a capacidade 

técnica e subsidiar a tomada de decisão sobre tecnologias em saúde no âmbito do SUS 

visando o uso racional de recursos, assegurar a equidade e a qualidade da atenção 

prestada. 

Atividades realizadas: 
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 Em 2006, o Decit/SCTIE e a SAS, em parceria com instituições de ensino e 

pesquisa, iniciaram a implantação de cursos de mestrado profissional e especialização 

com área de concentração em Gestão de Tecnologias em Saúde. A Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) é parceira técnica nessa iniciativa. 

As instituições selecionadas por meio de chamada pública foram: i) Faculdade 

de medicina/UFRGS – Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia coordenado por 

Carisi Anne Polanczyk; ii) Centro Paulista de Economia da Saúde – CPES – Unifesp 

coordenado por Marcos Bosi Ferraz; iii) Instituto de Medicina Social (IMS) – UERJ 

coordenado por Cid Manso de Mello Vianna; iv) Centro Cochrane do Brasil – Unifesp 

coordenado por Álvaro Nagib Atallah; v) Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca (ENSP/Fiocruz) coordenado por Letícia Krauss Silva; vi) Instituto de Saúde 

Coletiva (ISC) – UFBA coordenado por Sebastião Loureiro de Souza e Silva e vii) 

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais coordenado por Robespierre Ribeiro 

(Quadro 9). 

 Em 2007, foram iniciados cinco cursos de pós-graduação, ficando dois cursos 

agendados para o início do ano de 2008 (Quadro 9). 
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Quadro 9 - Instituições responsáveis pelos cursos de pós-graduação em Gestão de 
Tecnologias em Saúde, por coordenadores, data de início das aulas e abrangência 
do curso por Unidade da Federação. Decit, 2007. 
 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:GESTÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 
INSTITUIÇÃO COORDENADOR Início das aulas Abrangência5 
MESTRADO PROFISSIONAL 

Faculdade de medicina/UFRGS -
Programa de Pós-Graduação em 
Epidemiologia 

Carisi Anne Polanczyk 27 de fevereiro de 
2007 

Paraná, Santa 
Catarina, 
 Rio Grande do 
Sul 

Centro Paulista de Economia da Saúde - 
CPES - Unifesp Marcos Bosi Ferraz 1° de outubro de 

2007 
São Paulo e Minas 
Gerais 

Instituto de Medicina Social (IMS) - 
UERJ Cid Manso de Mello Vianna 14 de fevereiro de 

2008 
Rio de Janeiro e 
Espírito Santo 

Centro Cochrane do Brasil - Unifesp Álvaro Nagib Atallah 26 de abril de 2007 

Distrito Federal, 
Amazonas, 
Acre, Rondônia, 
Roraima, 
Amapá, Pará e 
Tocantins, 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca (ENSP) - Fiocruz  Letícia Krauss Silva 11 de junho de 2007 

Distrito Federal, 
Mato Grosso,
Mato Grosso do 
Sul e Goiás 

ESPECIALIZAÇÃO 

Instituto de Saúde Coletiva (ISC) - UFBA Sebastião Loureiro de Souza e 
Silva 

14 de fevereiro de 
2008 

Maranhão, Piauí
Pernambuco, 
Bahia, Ceará,
Rio Grande do 
Norte, 
Paraíba, Alagoas e 
Sergipe 

Faculdade de Ciências Médicas de Minas 
Gerais Robespierre Ribeiro 4 de outubro de 

2007 
Minas Gerais
 e Espírito Santo 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

Resultados: 

 Os participantes dos cursos são técnicos lotados no Ministério da Saúde e 

Agências, nas secretarias estaduais e municipais de saúde e nas unidades hospitalares 

próprias, de ensino e pesquisa e conveniadas ao Sistema Único de Saúde (Gráfico 1). Os 

cursos serão ministrados no biênio 2007/2008, e o investimento foi de R$ 3.500.000,00.  

 As principais dificuldades foram com os instrumentos técnico-adminitrativos 

para financiamento dos projetos de cursos, o que atrasou o cronograma e o processo de 

avaliação dessa iniciativa. 

                                                   
5 Este conteúdo se refere à abrangência pré-determinada para cada instituição. 
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Durante a construção dessa pós-graduação detectou-se que avaliações 

econômicas de tecnologias são as principais lacunas de gestão e de processos de 

formação. Assim, propomos mestrados profissionais com área de concentração em 

avaliação econômica e inovação em saúde.  

 Outra questão fundamental é o incipiente número de instituições de ensino e 

pesquisa que desenvolvem linhas de pesquisa nesse campo. Dessa forma, um doutorado 

em avaliação e gestão de tecnologias em saúde, induzido pelo Ministério da Saúde é 

uma proposta estruturante para implantação de uma racionalidade técnica nessa área. 

Ressaltamos que existem experiências internacionais que localizam a formação stricto 

senso como fundamental para promover o uso de evidências científicas na tomada de 

decisão não apenas no âmbito clínico, como também na formulação e avaliação de 

políticas de saúde6. 

Gráfico 1 - Distribuição do número de participanetes dos cursos de pós graduação 
em Gestão de Tecnologias em Saúde, por vínculo institucional. Decit, 2007. 

 

                                                   
6 Lehoux, P. et al. International Master’s Program in health technology assessment and management: Assessment of 
the first edition (2001–2003). International Journal of Technology Assessment in Health Care, 21:1 (2005), 104–112. 
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Fonte: Decit/SCTIE/MS  

 

Os dados acima não contemplam o curso oferecido pela Fiocruz, pois as informações 

não foram fornecidas pela coordenação do curso. 

4.3 ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

 

4.3.1  Priorização de Temas para Elaboração de Editais de Pesquisa em Avaliação 

de Tecnologias em Saúde e Pesquisa Clínica – Síntese dos Resultados dos Editais 

Objetivos: 

Priorizar tecnologias e temas a serem avaliados no ano de 2007 a partir de 

critério técnico e com a participação de áreas responsáveis pelos programas e ações 

finalísticas. 

Tendo em vista o contínuo surgimento de inovações tecnológicas em saúde, 

diretamente relacionado ao aumento nos gastos em saúde e nem sempre atrelado ao 

aumento na eficácia, os gestores necessitam de informações coerentes sobre os 

benefícios das tecnologias e seu impacto sobre os serviços de saúde para, assim, 

racionalizarem a tomada de decisão. 

Nesse contexto, os sistemas de saúde e suas agências competentes não podem 

avaliar todas as tecnologias em saúde já utilizadas e, adicionalmente, as inovações 

em saúde. Isto porque a velocidade do surgimento de novas tecnologias é em muito 

superior à capacidade dos gestores em avaliá-las. Soma-se ainda, o passivo de 

intervenções implantadas sem avaliação de efetividade e custo-efetividade. Por isso, 

a imensa importância em priorizar as tecnologias a serem avaliadas, levando-se em 

consideração aspectos éticos, principalmente de eqüidade, baseados em critérios pré-

definidos (relevância epidemiológica e vulnerabilidade social, coerência com as 

ações de saúde, fases do conhecimento e viabilidade operacional).   

Atividades realizadas: 
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- Análise dos principais gastos com atenção especializada, das lacunas de 

avaliação das intervenções implantadas no SUS, dos indicadores de carga de 

doença e dos projetos apoiados pelo Decit. 

Foram realizadas doze reuniões com as áreas técnicas finalísticas, 

responsáveis por promover o atendimento e o cuidado à saúde de algumas 

populações específicas. Determinaram-se condições de saúde prioritárias para serem 

estudadas, entre as quais diabetes, doença cardiovascular, obesidade e doenças 

negligenciadas.  

Entre as áreas participantes do processo de priorização estão a Secretaria de 

Vigilância em Saúde, incluindo: Departamento de Vigilância Epidemiológica, 

Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis, Coordenação Geral do Programa de 

Controle de Tuberculose, Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, 

Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, Coordenação Geral de 

Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis e Programa Nacional de DST 

e Aids.  

A outra grande área estimulada a ser parceira desse processo de priorização 

foi a Secretaria de Atenção à Saúde, incluindo o Departamento de Atenção 

Especializada e o Departamento de Atenção Básica, representado pela Coordenação 

Nacional de Hipertensão e Diabetes.  

Foram promovidos sete encontros com as áreas técnicas da SVS e cinco com as 

áreas da SAS, de maio a agosto de 2007. Nessas reuniões foram identificados temas de 

pesquisa (com foco em ATS e Pesquisa Clínica) por meio de metodologia para 

identificação dos temas e da elaboração das perguntas de pesquisa estruturadas, a partir 

de método proposto pela McMaster University, do Canadá. 

Procedeu-se, então, à elaboração das perguntas e proposição de temas por cada 

área técnica responsável. Após a proposição de temas, esses deveriam ser priorizados 

pelos representantes das áreas técnicas, em conjunto com técnicos do Departamento de 

Ciência e Tecnologia, seguindo critérios de priorização pré-definidos. 

A aplicação dos critérios de priorização de estudos em ATS proporcionou 

auxílio na seleção e escolha das propostas de estudos em ATS a serem realizados pelo 
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Ministério da Saúde, diante de todo o grande universo de propostas de estudos, sempre 

visando alcançar o consenso dos participantes.  

Resultados: 

 O resultado das oficinas para priorização de temas de pesquisa em ATS e 

Pesquisa Clínica foi a publicação de um edital via CNPq e uma chamada pública, via 

FINEP, com recursos compartilhados do Fundo Setorial de Ciência e Tecnologia em 

Saúde. A seguir apresenta-se a síntese dos projetos aprovados nas referidas 

convocatórias. 

− Edital MCT/CNPq/MS-SCTIE-Decit Edital 033/20077 

 No dia 02/10/2007 o Ministério da Saúde – MS e o Ministério da Ciência e 

Tecnologia/MCT, por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico/CNPq tornam público o EDITAL MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT nº 

033/2007 para seleção pública de propostas para apoio a estudos de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde.  

 Os grandes temas de pesquisas com subtemas contendo perguntas estruturadas 

foram: i) Estudos de efetividade e de avaliação econômica, ii) Estudos no campo da 

gestão de tecnologias em saúde, iii) Estudos de variabilidade do uso de recursos 

diagnósticos e terapêuticos em doenças crônicas, prevalentes ou de grande impacto 

sócio-sanitário: Diabetes mellitus; Acidente vascular cerebral (AVC); Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS); Lúpus Eritematoso Sistêmico; Artrite reumatóide; Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); g) Asma. 

Resultados: 

 O CNPq recebeu 107 (cento e sete) propostas de projetos sendo que 22 (vinte e 

duas) – 20,5% foram recomendadas pelo comitê de julgamento. Este foi composto por 

Dirceu Costa (UNIME), Eliete Bouskela (UFRJ), Gabriela Bittencourt Gonzalez 

Mosegui (Estácio de Sá), Janice Carneiro Coelho (URGS), José Roberto Lapa e Silva 

(UFRJ), Marilda Mazzali (Unicamp), Paola Zucchi (Unifesp), Rosa Maria Rodrigues 

Pereira (USP), Waleska Teixeira Caiaffa (UFMG).    

                                                   
7Disponível em: http://www.cnpq.br/editais/ct/2007/033.htm 
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 No total, oito Unidades da Federação foram contempladas no edital ficando a 

região Sudeste com 67% o maior número de projetos aprovados (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos projetos recomendados no EDITAL MCT/CNPq/MS-
SCTIE-DECIT nº 033/2007, por Unidade da Federação. Decit, 2007. 

 
Fonte: Decit/SCTIE/MS 

  

A proposta originar visava financiar um no valor global estimado de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais), nas rubricas de capital, custeio e bolsas, 

oriundos do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), sendo 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em 2007 e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) em 2008. No entanto, devido ao número de projetos aprovados, foram investidos 

R$ 2.506.106,00 (Tabela 6). 

 
Tabela 6 - Estudos recomendados na Chamada pública MCT/CNPq/MS-SCTIE-
Decit Edital 033/2007. Decit, 2007. 
 

Nº. Coordenador Título do Projeto Instituição 
executora 

Valor investido 
(R$) 

1 Ana Maria Martins Impacto financeiro e efetividade do tratamento 
da doença de Gaucher com imiglucerase Unifesp 53.352,04 

2 Anete Trajman 
Estudo de custo-efetividade de diferentes 
estratégias de tratamento supervisionado para o 
controle da Tuberculose no Brasil 

UGF 83.406,13 

3 Antonio Luiz Pinho 
Ribeiro 

Rede nacional de avaliação de procedimentos 
de alta complexidade cardiovascular UFMG 220.842,34 

BA
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4 Denise Oliveira e 
Silva 

O acesso a medicamentos pela via judicial e 
seu impacto na política nacional de assistência 
farmacêutica 

Fiocruz 117.013,88 

5 Denizar Vianna 
Araujo 

Avaliação econômica e impacto orçamentário 
das estatinas e fibratos no tratamento das 
dislipidemias. 

INCL 116.626,80 

6 Eli Iola Gurgel 
Andrade 

Impacto das ações judiciais na política 
nacional de assistência farmacêutica: gestão da 
clinica e medicalização da justiça 

UFMG 163.286,78 

7 Evandro José 
Cesarino 

Analise Econômica e da Influencia sobre a 
Morbi-Mortalidade Cardiovascular de 
Estatinas e Fibratos Utilizados no Tratamento 
de Portadores de Dislipidemias em Ribeirão 
Preto-SP. 

USP 19.642,24 

8 Francisco de Assis 
Acurcio 

Avaliação econômica dos medicamentos 
análogos de nucleosídeos/nucleotídeos - 
adefovir dipivoxil, entecavir e telbivudina - no 
tratamento da Hepatite Viral Crônica B 

UFMG 154.329,76 

9 
Ida Vanessa 
Doederlein 
Schwartz 

Mucopolissacaridose tipo I e doença de Fabry: 
modelos para a analise bioética, avaliação de 
tecnologias em saúde e construção de políticas 
envolvendo medicamentos para doenças órfãs 
no SUS 

HCPA 87.826,23 

10 Leila Beltrami 
Moreira 

Análise de custo-efetividade do seguimento 
farmacoterapêutico associado ao atendimento 
médico usual de pacientes hipertensos. 

UFRGS 21.000,00 

11 Luis Mochizuki Tratamento de pacientes pós-DEV na fase 
crônica  USP 13.632,00 

12 Marco Antonio 
Gutierrez 

Monitoramento de intervenções de alta 
complexidade em cardiologia no âmbito do 
sistema público de saúde, utilizando técnicas 
de mineração de dados. 

USP/INCOR 250.484,88 

13 Marcos Pereira 
Estellita Lins 

Avaliação de Desempenho para Procedimentos 
Cardiológicos no Estado do Rio de Janeiro UFRJ/COPPE 161.589,94 

14 Mareni Rocha 
Farias 

Avaliação do impacto da judicialização na 
alocação de recursos e na sustentabilidade da 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica 
em Santa Catarina 

UFSC 148.680,72 

15 Olavo Franco 
Ferreira Filho 

Programa Respira Londrina. Ampliando a 
integralidade na atenção ao paciente asmático 
no PSF de Londrina. Impacto social, 
econômico e no controle da doença apos quatro 
anos de implantação 

UEL 30.870,00 

16 Pedro Alves Lemos 
Neto 

Construção e Implementação de Sistema em 
Rede para a Integração e Gestão de Dados da 
Angioplastia Coronária Percutânea (ICP) no 
Brasil: Projeto Piloto 

USP/INCOR 281.170,72 

17 Rita Goreti Amaral 
Impacto econômico causado pelas ações 
judiciais a Assistência Farmacêutica de 
Goiânia. 

UFG 16.100,00 

18 Roberto Pontarolo 

Avaliação econômica e impacto orçamentário 
das anti-citocinas adalimumabe, etanercepte e 
infliximabe no tratamento da Artrite 
Reumatóide no estado do Paraná 

UFPR 81.458,58 

19 Susan Martins 
Pereira 

Avaliação econômica de diferentes estratégias 
de tratamento supervisionado (TS-DOTS) em 
pacientes com Tuberculose Pulmonar Ativa 

UFBA 90.727,00 
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20 Suzane Kioko Ono-
Nita 

Análogos de nucleotídeos no tratamento da 
Hepatite B Crônica. USP 67.084,88 

21 Tereza Cristina dos 
Santos 

Identificação de alvos de judicialização que 
viabilizem a produção dos medicamentos de 
interesse do Ministério da Saúde 

FARMANGUI
NHOS 173.969,76 

22 Vera Lúcia Edais 
Pepe 

Judicialização e saúde pública: proposta de 
analise e monitoramento das demandas 
judiciais individuais para o acesso a 
medicamentos 

Fiocruz 153.011,32 

Total R$ 2.506.106,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

 Ressalta-se que as três grandes áreas temáticas foram contempladas no edital, o 

que não significa que todos os temas específicos foram cobertos, ficando algumas 

lacunas a serem preenchidas no ano de 2008. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos projetos recomendados no Edital MCT/CNPq/MS-
SCTIE-Decit 033/2007, por área temática. Decit, 2007. 
 

 
Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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− Chamada Pública MCT/FINEP/MS/SCTIE/DECIT – CT-SAÚDE e FNS – 

Pesquisa Clínica – 02/20078 

O Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, publicaram em 10 de setembro de 2007 a 

Chamada Pública MCT/FINEP/MS/SCTIE/DECIT – CT-SAÚDE e FNS para Pesquisa 

Clínica nº02/2007, como secretaria executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – FNDCT, com o objetivo de selecionar propostas para apoio 

financeiro a projetos visando ao desenvolvimento de Pesquisas Clínicas e Avaliação de 

Tecnologias em Saúde. 

 Os estudos apresentados responderam aos temas: i) Avaliação da eficácia e 

segurança da farmacoterapia das leishmanioses; ii) Avaliação de custo-efetividade das 

insulinas recombinantes análogas à humana para indivíduos portadores de diabetes 

mellitus tipo 1; e iii) Avaliação da cirurgia bariátrica no Brasil, por meio de estudo 

retrospectivo e prospectivo. 

A chamada pública comprometeu R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) como 

recursos não reembolsáveis, sendo R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) oriundos 

do FNDCT/Fundo Setorial de Saúde e R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) do 

FNS/DECIT/SCTIE/MS. Dos recursos financeiros concedidos, 30% deveriam ser 

aplicados nas regiões Norte (N), Nordeste (NE) e Centro-Oeste (CO). 

Das dezoito propostas recebidas, qualificaram-se cinco e nove foram 

recomendadas. 

                                                   
8 Disponível em: 
http://www.finep.gov.br//fundos_setoriais/ct_saude/editais/Chamada_Publica_Pesquisa_Clinica_2007.pdf
. 
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Gráfico 4 - Número de estudos recebidos e recomendados na Chamada pública de 
Pesquisa Clínica - 02/2007. FINEP - Decit, 2007. 
 

 
Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 
 

Dos estudos recomendados, 44% eram provenientes das regiões Norte (N), 

Nordeste (NE) e Centro-Oeste (CO), atendendo a recomendação da chamada pública. A 

seguir, nos gráficos abaixo, serão mostrados o percentual dos estudos recomendados de 

cada estado e região brasileira. 
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Gráfico 5 - Distribuição dos projetos recomendados na Chamada pública de 
Pesquisa Clínica - 02/2007, por estado brasileiro. FINEP - Decit, 2007. 
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Fonte: Decit/SCTIE/MS 

 

 Os estudos recomendados, com seus respectivos coordenadores, instituições 

executoras e valores investidos estão apresentados na tabela a seguir (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Estudos recomendados na Chamada Pública de Pesquisa Clínica - 
02/2007, por coordenador, instituição executora e valores recomendados. FINEP - 
Decit, 2007. 
 

Nº Coordenador Título do projeto Instituição 
executora 

Valor investido 
(R$) 

1.  
Jorge Luiz Gross 

Efetividade e custo-efetividade das 
insulinas análogas no diabetes mellitus
tipo 1: projeto multicêntrico da rede
nacional de pesquisa clínica 

Hospital das 
Clínicas de 
Porto Alegre - 
RS 

483.576,78 

2.  Bernardo 
Rangel Tura 

Estudo de custo-efetividade dos 
análogos de insulina recombinantes às 
insulinas humanas NPH e regular em 
portadores de diabetes mellitus tipo 1 

Instituto 
Nacional de 
Cardiologia 
Laranjeiras - 
RJ 

386.851,52 

3.  Selma Sousa 
Bruno 

Programa de acompanhamento clínico-
cirúrgico, nutricional e psicológico dos
obesos submetidos à cirurgia bariátrica 
no estado do RN 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte -
RN 

391.152,07 
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4.  Cláudio Corá 
Mottin 

Avaliação retrospectiva e prospectiva da
cirurgia bariátrica no Brasil PUC – RS 5.624.705,90 

5.  Nelson Nardo 
Júnior 

 
Avaliação da cirurgia bariátrica: estudo 
retrospectivo e prospectivo 

Fundação 
Universidade 
Estadual de 
Maringá - PR 

308.110,00 

6.  
Gustavo 
Adolfo Sierra 
Romero 

Estudo multicêntrico da eficácia e
segurança dos fármacos recomendados
para o tratamento da leishmaniose
visceral do Brasil 

Fundação 
Universidade de 
Brasília - DF 

1.082.171,50 

7.  Carlos Magno
Castelo Branco
Fortaleza 

Avaliação da eficácia e segurança da
farmacoterapia da leishmaniose visceral 

Universidade 
Estadual Júlio de 
Mesquita Filho -
Campus de 
Botucatu 
Faculdade de 
Medicina - SP 

1.004.562,00 

8.  Sinésio Talhari 
 

Avaliação da eficácia terapêutica e
segurança da farmacoterapia na
leishmaniose tegumentar americana 

Fundação de 
Medicina Tropical 
do Amazonas -
AM 

526.722,24 

9.  Jackson Mauricio
Lopes Costa 
 

Estudo comparativo entre o antimoniato-
n-metilglucamina e o isotionato de
pentamidina em lesões cutâneas da
leishmaniose tegumentar 

Fundação 
Oswaldo Cruz -
BA 

192.147,99 

Total R$ 10.000.000 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 

  

 De acordo com os temas da chamada pública, os estudos recomendados 
apresentaram a seguinte distribuição: 



 307

Gráfico 6 - Distribuição dos projetos recomendados na Chamada pública de 
Pesquisa Clínica - 02/2007, por área temática. FINEP - Decit, 2007. 
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Fonte: Decit /SCTIE/MS 

Os projetos aprovados nas convocatórias do CNPq e da FINEP serão 

acompanhados desde o início visando a harmonização metodológica, o uso e avaliação 

da Diretrizes Metodológica para Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde9, a 

obtenção de resultados em tempo hábil ao processo de tomada de decisão. 

O estabelecimento de parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde e a 

Secretaria de Atenção à Saúde e suas áreas técnicas na determinação de prioridades de 

pesquisa em Avaliação de Tecnologias em Saúde e Pesquisa Clínica foi um grande 

passo rumo ao alcance de racionalidade na identificação de prioridades. 

É recomendado que a parceria se mantenha, para que a agenda de prioridades de 

pesquisa em saúde se mantenha ativa e sempre em contínua renovação, visando a 

abranger o escopo complexo da tomada de decisão baseada em evidências científicas de 

qualidade. 

 

                                                   
9 Disponível no site do Ministério da Saúde. 
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ANEXO A - Pesquisas selecionadas no Edital PPSUS/2006, aprovadas pelo Comitê 
Gestor, por coordenador, instituição executora, valor investido e unidade da 
federação -Decit, 2007. 
 
ALAGOAS – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Carlos Guilherme 
Gaelzer Porciúncula 

Inserção da genética no SUS - ações básicas de saúde em 
genética e atenção em genética clínica UFAL  19.100,00 

2 Carlos Maurício 
Rocha Barroso 

Análise do padrão espacial dos casos de tuberculose em 
Arapiraca (AL), nos anos de 2000 a 2005 UFAL  23.648,58 

3 Claudio Torres de 
Miranda 

Impacto de uma intervenção psicossocial nas duplas mãe-
criança desnutrida assistidas no Centro de Recuperação 
Nutricional (CREN) em Maceió, Alagoas 

UFAL  5.585,50 

4 Eliana Maria Mauricio 
da Rocha 

Amebíase intestinal. Discriminação da infecção causada 
pela Entamoeba histolytica e E. dispar utilizando o Ensaio 
Imunoenzimático (ELISA) e a Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR) em escolares da rede pública da cidade 
de Maceió-AL 

UFAL  20.000,00 

5 Francisco José Passos 
Soares Morbimortalidade de médicos em Alagoas UFAL  12.476,00 

6 Gilberto Fontes 

Avaliação da interrupção da transmissão da filariose 
linfática por Wuchereria bancrofti em Maceió, Alagoas, 
através da determinação da prevalência de 
microfilarêmicos, infecção natural dos mosquitos vetores e 
verificação de cura após tratamento 

UFAL  34.980,00 

7 Haroldo da Silva 
Ferreira 

Prevalência e determinantes da hipovitaminose A em pré-
escolares da região semi-árida de Alagoas UFAL 19.306,00 

8 Heloisa Helena Motta 
Bandini Programa de triagem auditiva neonatal 

Uncisal - 
Universidade 
Estadual de 
Ciências da 
Saúde de 
Alagoas / 
Faculdade de 
Fonaudiologia 

33.800,00 

9 Ivete Vasconcelos 
Lopes Ferreira 

Caracterização dos resíduos sólidos de serviços de saúde da 
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, 
visando a elaboração e implantação do programa de 
gerenciamento de resíduos 

UFAL 19.591,23 

10 Linda Délia Carvalho 
de Oliveira Pedrosa 

Fatores de risco para sífilis congênita em gestante admitidas 
nas maternidades de Maceió, Alagoas 

Uncisal - 
Universidade 
Estadual de 
Ciências da 
Saúde de 
Alagoas 

35.309,19 

11 Lucy Vieira da Silva 
Lima 

Medida da microalbuminúria como indicador precoce de 
doença arterial periférica em pacientes diabéticos UFAL 20.000,00 

12 Luiza Antas Rabelo 
Avaliação da função endotelial em pacientes com síndrome 
metabólica submetidos à reabilitação cardiovascular: papel 
do sistema renina-angiotensina e do estresse oxidativo 

UFAL 33.593,00 

13 Magna Suzana 
Alexandre Moreira 

Biomonitoramento de plantas medicinais com atividade 
imunomoduladora/leishmanicida e orientação ao uso 
racional à comunidade de Alagoas 

UFAL  17.690,00 

14 Manoel Alvaro de 
Freitas Lins Neto 

Diagnóstico molecular do Câncer Colorretal pela 
quantificação do DNA livre e detecção de RNAm de 
células tumorais presentes no sangue periférico 

UFAL  35.000,00 
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15 Maria Alayde 
Mendonça da Silva 

Estadiamento do acometimento cardíaco em pacientes com 
doença de Chagas atendidos no Sistema Único de Saúde: 
uma proposta para efetivação da referência e contra-
referência em doença de Chagas no município de Maceió 

UFAL  28.760,00 

16 Maria Alice Araújo 
Oliveira 

Diagnóstico alimentar e nutricional: implantação de área 
sentinela nas aldeias do Povo Karapotó - Alagoas UFAL 22.550,00 

17 Marlete Bezerra dos 
Santos 

Estudo da relação entre estado nutricional, morbidade e 
aptidão funcional em mulheres idosas cadastradas em 
Programas de Saúde da Família do Município de Maceió 

UFAL 19.118,00 

18 Mércia Zeviani Brêda Avaliação da assistência em saúde desenvolvida em 
Centros de Atenção Psicossocial do Estado de Alagoas UFAL 7.950,00 

19 
Rozangela Maria de 
Almeida Fernandes 
Wyszomirska 

Esquistossomose mansoni: projeto demonstração em 
município de área endêmica no estado de Alagoas UFAL 20.160,00 

20 Sandra Mary Lima 
Vasconcelos 

Hábitos alimentares, ingestão de nutrientes e consumo de 
alimentos relacionados à proteção e risco cardiovascular em 
uma população de hipertensos e diabéticos do município de 
Maceió-AL 

UFAL 21.927,00 

21 Sônia Maria Souza 
Cavalcanti 

Pesquisa de avaliação de impacto da qualificação de 
profissionais dos sistemas e serviços de saúde no SUS em 
Alagoas: uma proposta de processo avaliativo da formação 
de Recursos Humanos no Setor Saúde 

UFAL 12.544,00 

22 Teresinha de Jesus 
Gomes Costa 

Estudo sobre intoxicação por agrotóxicos: uma contribuição 
na organização dos serviços de Vigilância Epidemiológica UFAL 23.545,00 

23 Tiago Gomes de 
Andrade 

Vigilância Epidemiológica na Unidade de Emergência do 
Agreste: Implantação de Serviço de Epidemiologia 
Molecular e Criação de Banco de Dados Informatizado para 
seqüências de rDNA 16S de bactérias patogênicas 

UFAL 29.570,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 

ACRE – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Elaine Azevedo 
Soares Leal 

  Infecção pelo Papilomavírus Humano: prevalência 
dos sorotipos, evolução clínica e resposta do sistema 
de saúde 

UFAC 39.804,00 

2 Juliana Lofego 
Encarnação 

Estudos Avaliativos sobre a Implantação do Plano 
Diretor de Regionalização no Estado do Acre  

UFAC - 
DFCS 

38.066,00 

3 Maria Lenita Duarte 
Aguiar 

Avaliação do Impacto das ações do Programa de 
Controle da Tuberculose no Alto Juruá UFAC 36.450,00 

4 Nilton Ghiotti de 
Siqueira 

Hidatidose Policística: contribuição para o 
diagnóstico, tratamento e controle dos pacientes 

FUNDHACRE 
/ Fundação 
Hospital 
Estadual do 
Acre 

39.760,00 

5 Rita do Socorro 
Uchôa da Silva 

Malária pelo Plasmodium malariae no Acre: 
incidência, aspectos clínicos e epidemiológicos. 

Secretaria de 
Estado de 
Saúde do Acre 

39.804,00 

6 Rodrigo Pinheiro 
Silveira 

Estudos Avaliativos sobre a Demanda e Adequação 
da Oferta de Cuidado em Saúde Mental no SUS UFAC - DCS 38.566,00 
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7 Thor Oliveira 
Dantas Maia 

Características clínico-epidemiológicas dos 
portadores de hepatites virais crônicas atendidos em 
serviço de referência no Acre, Amazônia Ocidental 
Brasileira.  

FUNDHACRE 
/ Fundação 
Hospital 
Estadual do 
Acre 

25.245,56 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 

AMAZONAS – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Adriana Malheiro Protocolo de pesquisa com células-tronco em 
pacientes com cardiopatia isquêmica 

FMT / AM - 
Fundação de 
Medicina 
Tropical do 
Amazonas 

129.900,00 

2 Ana Ruth Lima 
Arcanjo 

Avaliação da qualidade do diagnóstico de malária 
no estado do Amazonas 

FVS / AM - 
Fundação de 
Vigilância em 
Saúde do 
Amazonas 

130.000,00 

3 Bernardino Claudio 
Albuquerque 

Avaliação do sistema de mortalidade (SIM) no 
contexto do SUS no Estado do Amazonas FVS / AM 101.428,00 

4 
Cristina Maria 
Borborema dos 
Santos 

Análise genômica de vírus isolados na Amazônia 

UFAM - 
Universidade 
Federal do 
Amazonas   

124.400,80 

5 Cristina Motta 
Ferreira 

Prevalência, sensibilidade a antibióticos e 
caracterização genética das bactérias aeróbias mais 
freqüentes e resistentes isoladas de processos 
infecciosos de pacientes com doenças 
hematológicas da Fundação HEMOAM 

HEMOAM - 
Fundação de 
Hematologia e 
Hemoterapia 
do Amazonas 

65.060,46 

6 Dagmar Kiesslich 
Otimização do ensaio reação em cadeia da 
polimerase em tempo real para quantificação dos 
níveis séricos de RNA do vírus da hepatite delta 

UFAM 70.250,00 

7 Dionísia Nagahama 
Impacto do programa nacional de suplementação de 
ferro em crianças atendidas na rede pública de 
saúde em diferentes ecossistemas Amazônicos 

INPA - 
Instituto 
Nacional de 
Pesquisas da 
Amazônia 

103.721,00 

8 Domingos Sávio 
Nunes de Lima 

Impacto da contaminação por mercúrio na 
Amazônia: níveis de mercúrio em pacientes com 
lúpus eritematoso sistêmico atendidos em 
ambulatório do SUS em Manaus 

UFAM 93.212,00 

9 João Vicente Braga 
de Souza 

Aspectos referentes a implantação/implementação, 
na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, 
de Diagnóstico Molecular (PCR/RFLP) para 
identificação de agentes causadores de fungemias 
em pacientes com AIDS 

FMT / AM - 
Fundação de 
Medicina 
Tropical do 
Amazonas 

90.564,28 
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10 Marcia Melo 
Damian 

Fatores prognósticos para gravidade em pacientes 
com piomiosite tropical / estafilococcica e sua 
aplicação para o SUS 

FMT / AM 63.084,50 

11 Mauricio Morishi 
Ogusku 

Análise de métodos bacteriológicos e moleculares 
na identificação de cepas de Mycobacterium 
tuberculosis resistentes aos fármacos dos esquemas 
terapêuticos de combate a tuberculose 

INPA 124.870,00 

12 Mônica Regina 
Farias Costa 

Caracterização molecular da deficiência da G-6-PD 
em população de área endêmica de malária de 
Manaus, Amazonas 

FMT / AM - 
Fundação de 
Medicina 
Tropical do 
Amazonas 

112.192,62 

13 Patrícia Puccinelli 
Orlandi Nogueira 

Caracterização fenotípica e genotípica dos 
enteropatógenos isolados de crianças de 0 - 10 anos 
de idade, com diarréia aguda e de repetição na 
região de Manaus - Amazonas 

Fiocruz / 
CPQLMD -  
Centro de 
Pesquisa 
Leônidas e 
Maria Deane  

119.828,00 

14 Paulo Afonso 
Nogueira 

Desenvolvimento de insumos reagentes para 
diagnóstico rápido de malária 

Fiocruz / 
CPQLMD 63.500,00 

15 Pedro Paulo Ribeiro 
Vieira 

Consolidação do laboratório de biologia molecular 
da malária da Fundação de Medicina Tropical do 
Amazonas para a detecção e genotipagem de 
Plasmodium farmacorresistentes no Estado do 
Amazonas 

FMT / AM 15.000,00 

16 Rodrigo Otávio 
Moretti Pires 

Alcoolismo e Saúde da Família no interior do 
Amazonas: o profissional de saúde, o conhecimento 
sobre álcool e o impacto na atenção. 

UFAM 42.328,96 

17 Sérgio Roberto 
Lopes Albuquerque 

Receptores eritrocitários alternativos ao sistema 
Duffy na infecção malárica por P.vivax no Estado 
do Amazonas, Brasil.  

HEMOAM 67.756,40 

18 Wornei Silva 
Miranda Braga 

Vigilância de síndrome febril aguda: uma proposta 
de consórcio FMTAM/FVS/FIOCRUZ para a 
otimização do diagnóstico clínico, diagnóstico 
laboratorial e vigilância epidemiológica de doenças 
febris agudas no Estado do Amazonas 

FMT / AM 125.472,96 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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AMAPÁ – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Edilluci do Socorro 
Tostes Malcher 

Palmeiras com potencial alimentício e cosmético no 
município de Mazagão e arquipélago do Bailique 
no Estado do Amapá 

IEPA - 
Instituto de 
Pesquisas 
Científicas e 
Tecnológicas 
do Estado do 
Amapá 

53.656,10 

2 José Carlos Tavares 
Carvalho 

Desenvolvimento, padronização e validação pré-
clínica de um creme vaginal com óleo de copaíba 
para infecções ginecológicas baixas 

UNIFAP - 
Universidade 
Federal do 
Amapá 

53.645,00 

3 Katia Jung de 
Campos 

Programa de rastreamento do câncer do colo 
uterino no bairro Buritizal da cidade de Macapá 

SES / AP - 
Secretaria de 
Saúde do 
Estado do 
Amapá 

80.000,00 

4 Terezinha de Jesus 
Soares dos Santos 

Estabelecimento de padrão de qualidade de 
matérias-primas vegetais utilizadas pelo IEPA no 
projeto de produção de fitoterápicos 

IEPA 51.915,20 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 

BAHIA – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Ana Marlúcia 
Oliveira Assis 

Estratégia de promoção de estilo de vida e 
alimentação saudáveis na escola e no ambiente 
doméstico - um estudo de intervenção 

UFBA 53.240,00 

2 Angelina Xavier 
Acosta 

Genética no sertão: estudo de doenças genéticas 
monogênicas freqüentes no município de Monte 
Santo - Bahia 

UFBA 27.567,41 

3 Bernardo Galvão 
Castro Filho 

Validação de um sistema de busca ativa e uso de 
papel de filtro em triagem pré-natal para HTLV, 
HIV, sífilis, toxoplasmose e hepatite b e c 
baseado na integração de postos de saúde da rede 
SUS e centros de referencia em doenças de 
transmissão vertical 

Fiocruz 154.907,56 

4 Carlos Roberto 
Franke 

Implantação e disponibilização do diagnóstico 
molecular em reservatórios animais do vírus da 
raiva no estado da Bahia 

UFBA 93.402,92 

5 Carmen Fontes de 
Souza Teixeira 

Avaliação das ações estratégicas dos pólos de 
educação permanente em saúde do estado da 
Bahia. 

UFBA 149.201,35 

6 Climene Laura de 
Camargo 

O cotidiano da violência familiar na população 
negra: um estudo dos determinantes sociais. UFBA 35.167,00 
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7 Cristina Maria 
Meira de Melo 

Avaliação das práticas de saúde na atenção básica 
à criança com foco na integralidade. UFBA 45.958,23 

8 Diana Brasil Pedral 
Sampaio 

Avaliação de patógenos causando diarréia em 
pacientes HIV - positivos com ênfase em agentes 
virais 

UFBA 99.977,92 

9 Eduardo Luiz 
Andrade Mota 

Saúde bucal de adultos e idosos: situação 
epidemiológica e estudo da associação com a 
percepção da qualidade de vida. 

UFBA 13.008,33 

10 Getulio da Rocha 
Nogueira Filho 

Perfil Imunológico de crianças portadoras de 
anemia falciforme através do mapeamento 
proteonômico de citocinas inflamatórias TH1 e 
TH2 e sua relação com a dor e o padrão de saúde 
bucal 

FBDC - 
Fundação 
Bahiana para 
Desenvolvimento 
das Ciências 

99.995,00 

11 Graciete Oliveira 
Vieira 

A iniciativa hospital amigo da criança, o 
aleitamento materno exclusivo e desmame em 
Feira de Santana, Bahia. 

SES / BA - 
Secretaria da 
Saúde do Estado 
da Bahia 

20.813,40 

12 Helma Pinchemel 
Cotrim 

Estudo da infecção pelos vírus B & C da hepatite 
em usuários de esteróides UFBA 49.265,25 

13 Isaac Suzart Gomes 
Filho 

Doença periodontal e doença cardiovascular: um 
estudo de caso-controle UEFS 98.001,00 

14 Lilian Ramos 
Sampaio 

Condições de saúde e nutrição dos idosos de 
Mutuípe - BA - Diagnóstico e Intervenção UFBA 39.171,00 

15 Luciana Rodrigues 
Silva 

Distribuição dos genótipos do vírus da hepatite B 
em pacientes pediátricos com infecção crônica UFBA 42.909,60 

16 Maria Cristina 
Teixeira Cangussu 

Perfil epidemiológico das condições de saúde 
bucal e fatores associados em crianças de 0 a 36 
meses com anemia falciforme no estado da Bahia 

UFBA 17.651,00 

17 Maria da Gloria 
Lima Cruz Teixeira 

Análise espaço-temporal da dinâmica de doenças 
transmissíveis em centros urbanos através de 
modelagem matemática e computacional 

ISC - Instituto de 
Saúde Coletiva 76.808,88 

18 Maria Isabel 
Pereira Vianna 

Condições de saúde bucal de crianças na primeira 
infância, adultos e idosos de Salvador-BA: uma 
abordagem do contexto familiar e da qualidade de 
vida 

UFBA 40.025,00 

19 Maria Ligia Rangel 
Santos 

Estratégias de informação, comunicação e saúde: 
metodologia de comunicação no controle da 
tuberculose em Salvador - Bahia 

UFBA 73.376,90 

20 Marilda de Souza 
Gonçalves 

O estresse oxidativo na anemia falciforme: estudo 
do status nutricional e de marcadores 
moleculares, bioquímicos e fenotípicos 

Fiocruz 99.428,00 

21 Marluce Maria 
Araújo Assis 

Avaliação da produção do cuidado em saúde e a 
construção da integralidade a partir do Projeto de 
Expansão e Consolidação da Saúde da Família 
(PROESF): o caso da Bahia. 

UEFS 84.840,00 

22 Mauricio Lima 
Barreto 

Padrões de consumo alimentar e ocorrência de 
asma em crianças de Salvador, Bahia UFBA 27.883,53 

23 Milena Botelho 
Pereira Soares 

Cardiomioplastia celular pelo transplante de 
células-tronco da medula óssea ou cardíacas no 
tratamento da cardiomiopatia chagásica crônica 

Fiocruz 90.000,00 

24 Mitermayer Galvao 
dos Reis 

Implicação da estrutura genética da população de 
Aedes aegypti na transmissão do vírus da dengue 
no estado da Bahia 

Fiocruz 89.667,11 
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25 Monica Dourado 
Silva Barbosa 

Avaliação da relação entre doença periodontal e o 
nível de proteína C reativa: estudos de caso-
controle e de intervenção 

FBDC - 
Fundação 
Bahiana para 
Desenvolvimento 
das Ciências 

26.630,15 

26 Norma Carapiá 
Fagundes 

Estágios curriculares na rede SUS-BA: 
construindo uma proposta de monitoramento e 
avaliação 

UFBA 27.892,00 

27 Raymundo Paraná  

Campanha de prevenção ocupacional à hepatite 
B: estudo da prevalência da infecção pelo vírus e 
do perfil da resposta imune de estudantes e 
profissionais da área da saúde e biológicas da 
Universidade Federal da Bahia vacinados 

UFBA 99.572,40 

28 Ricardo de Araújo 
Kalid 

Desenvolvimento de metodologia padrão de teste 
para avaliação de desempenho de equipamentos 
médico-hospitalares, com emissão automática de 
relatório de conformidades técnica, com estudo de 
caso em incubadoras neonatais. 

UFBA 45.959,54 

29 Rita de Cássia 
Pereira Fernandes 

Traumatismos cranioencefálicos intencionais e 
não intencionais no espaço urbano de Salvador, 
Bahia. 

UFBA 50.149,68 

30 Roberto José Meyer 
Nascimento 

Análise da prevalência de alterações orofaciais 
em pacientes com doença falciforme e estudo de 
seus mecanismos genéticos 

UFBA 72.295,75 

31 Roberto Paulo 
Correia de Araujo 

Determinação do perfil dos cirurgiões-dentistas 
que exercem suas atividades profissionais na 
cidade de Salvador, Bahia - 2007 

UFBA 25.747,00 

32 Rozemere Cardoso 
de Souza 

Construção social da aprendizagem em saúde 
mental e saúde da família 

UESB - 
Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da 
Bahia  

62.843,00 

33 Sônia Cristina Lima 
Chaves 

Referência e contra-referência da atenção à saúde 
na Bahia: a implementação dos centros de 
especialidades odontológicas 

UFBA 25.651,29 

34 Tânia Maria de 
Araújo 

Mortalidade por causas externas e raça/cor: uma 
expressão da desigualdade social em Salvador - 
Bahia/Brasil. 

UEFS 53.660,00 

35 Tarcísio Matos de 
Andrade 

Consumo de tabaco, álcool e maconha entre 
adolescentes escolares de Salvador - Bahia UFBA 32.700,14 

36 Vitor Antonio 
Fortuna 

Avaliação dos micronutrientes vitaminas A e E, 
carotenóides, zinco e cobre no plasma de 
pacientes com anemia falciforme e correlações 
com indicadores hematológicos e 
hematopoiéticos: implementação de análises 
especializadas para o SUS 

UFBA 184.831,22 

37 Vitor Hugo Moreau 
da Cunha 

Bioinformática e bioquímica computacional na 
modelagem molecular de drogas inibidoras e 
enzimas alvo em tripanossomatídeos para o 
desenvolvimento racional de medicamentos anti-
chagas e leishmaniose 

FTC - Faculdade 
de Ciência e 
Tecnologia Feira 
de Santana  

22.619,64 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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CEARÁ – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Adriana Costa E 
Forti 

Prevalência e fatores de risco para síndrome 
metabólica em adolescentes escolares do município 
de Fortaleza  

CIDH / CE - Centro 
Integrado de 
Diabetes e 
Hipertensão do 
estado do Ceará 

27.350,00 

2 Álvaro Jorge 
Madeiro Leite 

Avaliação da Violência Doméstica Contra a 
Criança e o Adolescente em Fortaleza-Ceará  UFC 22.500,00 

3 Ana Claudia de 
Souza Leite 

Avaliação do atendimento do paciente com dor 
torácica aguda em Unidade de referência do Estado UECE 37.162,00 

4 
Ana de Fátima 
Fontenelle Urano 
Carvalho 

Alternativas para o controle de vetores de doenças: 
dengue e leishmaniose UFC 195.930,00 

5 Ana Ruth Macêdo 
Monteiro 

Atenção em Saúde Mental e Família - O cuidado à 
criança e ao adolescente em sofrimento Psíquico  UECE 43.090,00 

6 Ana Virginia de 
Melo Fialho 

Estudo dos fatores que dificultam o atendimento 
das urgências na atenção básica através das equipes 
do Programa Saúde da Família - PSF do município 
de Fortaleza inseridas na Secretaria Executiva 
Regional II - SER II  

UECE 47.447,00 

7 Augediva Maria 
Jucá Pordeus 

Incidência dos acidentes de motos: Análise do 
impacto à saúde e dos custos sociais  

SES / CE - 
Secretaria de Estado 
da Saúde do Ceará 

14.524,00 

8 Carlucio Roberto 
Alves 

Desenvolvimento de imunossensor portátil com o 
uso de marcadores (pontos quânticos) para 
identificação rápida dos diferentes sorotipos de 
vírus da dengue  

UECE 98.080,00 

9 Derlange Belizário 
Diniz 

Repercussões de uma experiência de Promoção da 
Saúde e qualidade de vida para o idoso atendido 
pelo SUS: Ações transdisciplinares em nutrição e 
atividade física. 

UECE 25.830,00 

10 Fabrício da Silva 
Costa 

Avaliação da satisfação da usuária e da qualidade 
da assistência pré-natal em Fortaleza-CE  UECE 22.700,00 

11 Fernanda Edna 
Araújo Moura 

Identificação antigênica e genômica de vírus 
influenza circulantes em Fortaleza durante quatro 
períodos epidêmicos consecutivos  

UFC 63.768,20 

12 João Macedo 
Coelho Filho 

Síndrome de Fragilidade: prevalência, 
características clínico-epidemiológicas e 
bioquímicas em idosos residentes na comunidade  

UFC 99.520,00 

13 José Artur Costa 
Dalmeida 

Estudo demográfico, epidemiológico do acidente 
vascular cerebral atendido na emergência de um 
hospital terciário de referência estadual: aspectos 
gerais, avaliação em paciente jovem, e estudo dos 
distúrbios cognitivos com enfoque nas habilidades 
preservadas. 

HGF - Hospital 
Geral de Fortaleza 56.224,00 
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14 José Osmar 
Vasconcelos Filho 

Saúde Bucal na Estratégia da Saúde da Família no 
Estado do Ceará: estudo do processo de trabalho 
das equipes e o impacto na atenção prestada à 
população 

ESP / CE - Escola 
de Saúde Pública do 
Ceará 

66.200,00 

15 Luciano Lima 
Correia 

Fatores de risco e proteção para acidentes de 
motocicletas na Região Metropolitana de Fortaleza  UFC 25.420,00 

16 Marcia Maria 
Tavares Machado 

Avaliação do acesso e satisfação das mães de 
crianças (0-5 anos) na atenção básica, em Fortaleza-
CE  

UFC 16.800,00 

17 Maria do Socorro 
Cirilo de Sousa 

Projeto Caminha Juazeiro: Estudo longitudinal 
sobre o impacto da intervenção de um programa de 
exercícios físicos aplicados em pacientes diabéticos 
e hipertensos acompanhados pela atenção primária  

CEFET / CE - 
Centro Federal de 
Educação 
Tecnológica do 
Ceará 

22.764,95 

18 Maria Irismar de 
Almeida  

Saúde do idoso e qualidade de vida: investigação 
dos fatores determinantes  UECE 53.307,33 

19 Maria Izabel 
Florindo Guedes 

Isolamento e genotipagem dos vírus da dengue 
circulantes em Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil, a 
partir da identificação de populações de culicídeos 
vetores naturalmente infectadas  

UECE 76.086,49 

20 Maria Lúcia 
Magalhães Bosi 

Avaliação qualitativa da atenção básica no 
município de Fortaleza-CE: qualidade dos serviços 
e satisfação dos usuários do SUS  

UFC 18.000,00 

21 Maria Marlene 
Marques Ávila 

Avaliação da formação técnica do agente 
comunitário de saúde no Ceará: Etapa I UECE 32.760,00 

22 Maria Salete Bessa 
Jorge 

Práticas de abordagens terapêuticas grupais dos 
trabalhadores de saúde na produção do cuidado em 
saúde mental, Fortaleza-CE 

UECE 45.820,00 

23 Maria Teresa Salles 
Trevisan 

Caracterização de novas substâncias de alimentos e 
seus subprodutos com potencial inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina, antioxidante 
e de inibição da acetilcolinesterase  

UFC 43.485,61 

24 Mirna Albuquerque 
Frota 

Faces da violência infantil no âmbito familiar e 
escolar  Unifor 46.438,00 

25 Nádia Maria Girão 
Saraiva de Almeida 

Coração de mulher: saúde cardiovascular das 
trabalhadoras do SUS / Ceará 

ESP / CE - Escola 
de Saúde Pública do 
Ceará 

16.166,00 

26 Phyllis Catharina 
Romijn 

Vigilância ambiental da raiva silvestre no Estado do 
Ceará visando o seu controle no ambiente 
doméstico e a prevenção da enfermidade em seres 
humanos 

SES / CE - 
Secretaria de Estado 
da Saúde do Ceará 

56.800,00 

27 
Regine Helena 
Silva de Fernandes 
Vieira 

Ocorrência de bactérias do gênero Salmonella 
resistentes a antibióticos em áreas de cultivo de 
camarão de água doce: Risco potencial para os 
trabalhadores das fazendas de carcinicultura  

UFC / LABOMAR -  
Universidade 
Federal do Ceará / 
Instituto de Ciências 
do Mar 

55.557,20 

28 Silvia Maria Meira 
Magalhães 

Estudo das alterações citogenéticas em pacientes 
com Síndrome Mielodisplásicas diagnosticados no 
Estado do Ceará 

UFC 95.269,50 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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ESPÍRITO SANTO – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Edumar Ramos 
Cabral Coelho 

Exposição ambiental a trialometanos em água de 
abastecimento no município de Vitória-ES UFES 21.820,00 

2 Elisardo Corral 
Vasquez 

Avaliação do comportamento da pressão arterial e 
prevalência de hipertensão arterial em indivíduos 
idosos e estudo de mecanismos vasculares em 
animais experimentais idosos  

EMESCAM - 
Escola 
Superior de 
Ciências da 
Santa Casa de 
Misericórdia 

37.742,00 

3 Fausto Edmundo 
Lima Pereira 

Pesquisa do DNA do vírus da hepatite B (VHB) em 
sangue coletado em papel de filtro: análise 
comparativa de três diferentes métodos de extração 
e utilização do sangue em papel de filtro em 
pesquisa de infecção oculta com o VHB. 

UFES 36.197,22 

4 Flavia Imbroisi 
Valle Errera 

Polimorfismo no gene da adiponectina e o risco de 
Diabetes tipo 2 em pacientes obesos da população 
de Vitória-ES  

EMESCAM - 
Escola 
Superior de 
Ciências da 
Santa Casa de 
Misericórdia 

34.656,00 

5 Glaucia Rodrigues 
de Abreu 

Avaliação dos efeitos da hormônioterapia com 
tamoxifeno sobre sistema cardiovascular e renal de 
mulheres em tratamento do câncer de mama na 
AFECC-SUS 

UFES 36.505,00 

6 Iúri Drumond 
Louro 

Mutações do gene TP53 como fator de risco para o 
câncer de mama e modificador da sobrevida UFES 32.748,06 

7 Karla Nívea 
Sampaio 

Avaliação dos efeitos tóxicos sobre o sistema 
cardiovascular decorrentes da exposição ao 
pesticida organofosforado metamidofós 

UFES 37.091,00 

8 Kelly Fabiane 
Santos Ricardo 

Avaliação pré-clínica dos efeitos da naringina na 
aterosclerose associada ao diabetes em modelo 
murino  

UFES 9.170,00 

9 Leticia Batista 
Azevedo Rangel 

Estudo funcional da superexpressão de 
SLC34A2/NaPi-IIb em câncer de mama: avaliação 
de possível candidato diagnóstico e terapêutico. 

UFES 40.000,00 
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10 Lúcia Meireles de 
Souza 

Estudo dos efeitos de citocinas IL-2, IL-7, IL-15 e 
IL-17 sobre o controle de M. tuberculosis in vitro. UFES 39.959,00 

11 Maria das Graças 
Barbosa Moulin 

Homens (d)e Pedras: Trabalho e Saúde no processo 
de extração e beneficiamento de rochas ornamentais UFES 12.204,00 

12 Maria do Carmo 
Pimentel Batitucci 

Avaliação de fitoterápicos utilizados no tratamento 
de doenças não transmissíveis no serviço municipal 
de saúde de Vitória: genotoxicidade, citotoxicidade 
e controle de qualidade 

UFES 30.788,86 

13 Maria Helena Rauta 
Ramos 

Impacto sócio-ambiental e na saúde dos 
trabalhadores causados pela indústria de 
pelotização Samarco e aqueles que serão 
provocados pela produção de hidrocarbonetos no 
município de Anchieta/ES 

EMESCAM - 
Escola 
Superior de 
Ciências da 
Santa Casa de 
Misericórdia 

28.548,70 

14 Maria Lúcia 
Teixeira Garcia 

Análise da política de saúde mental no ES: entre 
tramas, redes e atos UFES 30.460,00 

15 Moisés Palaci 

Avaliação de métodos de tipagem molecular de 
cepas de Mycobacterium tuberculosis para 
aplicação em estudos de epidemiologia molecular e 
de contaminação intralaboratorial. 

UFES 39.491,80 

16 Rogerio Arthmar 
Descentralização, regionalização e 
microrregionalização da Saúde no Espírito Santo: 
financiamento e gestão nos anos 2000 

UFES 20.100,00 

17 Rosana Alves 
Isolados de Streptococcus pneumoniae resistentes a 
penicilina: caracterização genotípica e correlação 
clínica 

Hospital 
Infantil Nossa 
Senhora da 
Glória 

19.621,00 

18 Sonia Maria de 
Souza Kitagawa 

Enteropatógenos bacterianos em diarréia aguda de 
crianças quilombolas e da periferia urbana de São 
Mateus, ES  

UFES 39.740,00 

19 Valéria de Oliveira 
Fernandes 

Potencial risco de exposição a cianobactérias e 
cianotoxinas em um dos principais mananciais de 
abastecimento no estado do Espírito Santo (Rio 
Santa Maria da Vitória) 

UFES 29.155,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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MARANHÃO – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Antônio Augusto 
Moura da Silva 

Associação entre fatores perinatais e da infância e 
asma em crianças de São Luís e de Ribeirão Preto: 
estudo de coorte 

UFMA 34.031,76 

2 Aristófanes Corrêa 
Silva 

Detecção de massas na mama baseado em imagens 
de mamografia digital UFMA 48.750,00 

3 Arlene de Jesus 
Mendes Caldas 

Estudo prospectivo das infecções assintomáticas 
por Leishmania chagasi em co-habitantes de 
indivíduos com leishmaniose visceral 

UFMA 79.638,00 

4 Cecilia Claudia 
Costa Ribeiro 

Associação entre aleitamento materno e cárie de 
estabelecimento precoce em crianças de 12-36 
meses 

UFMA 37.475,15 

5 
Gutemberg 
Fernandes de 
Araújo 

Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e 
adolescentes escolares de São Luis - MA UFMA 16.881,00 

6 Maria Bethânia da 
Costa Chein 

Contribuição da doença periodontal materna para o 
recém-nascido de baixo peso UFMA 20.165,00 

7 
Maria do Desterro 
Soares Brandão 
Nascimento 

Fungos anemófilos em São Luís/Maranhão, região 
da pré-amazônia: monitoramento e caracterização 
de antígenos fúngicos potenciais nas alergias 
respiratórias 

UFMA 34.900,00 

8 Maria Ieda Gomes 
Vanderlei 

Situação de saúde da população masculina no 
Estado do Maranhão UFMA 56.991,00 

9 Natalino Salgado 
Filho 

Prevenção da doença renal crônica entre 
hipertensos e diabéticos em unidades básicas de 
saúde do município de São Luís-MA 

UFMA 38.235,40 

10 Rosane Nassar 
Meireles Guerra 

Avaliação de pacientes diabéticos a partir do 
diagnóstico imunológico, microbiológico e 
bioquímico da saliva 

UFMA 87.730,00 

11 Valdinar Sousa 
Ribeiro 

Utilização dos sistemas SIH E SIAB na estimativa 
do sub-registro do sistema de informação de 
mortalidade (SIM) em cidades do Maranhão 

UFMA 25.974,58 
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12 Victor Elias 
Mouchrek Filho 

Avaliação da qualidade nutricional de produtos 
alimentícios regionais (Junça, Vinagreira e Doce de 
Buriti), comercializados em feiras livres da cidade 
de São Luís - Maranhão 

UFMA 65.000,00 

13 Wellington da Silva 
Mendes 

Fatores de risco para manutenção da raiva humana 
transmitida por cão no Estado do Maranhão UFMA 15.103,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 

MINAS GERAIS – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Ada Ávila 
Assunção 

Condições de emprego, condições de trabalho e saúde 
dos trabalhadores na atenção primária à saúde  UFMG 89.050,00 

2 Alberto Julius 
Alves Wainstein 

Implantação do banco mineiro de tumores humanos - 
Projeto Piloto 

FHEMIG - 
Fundação 
Hospitalar do 
Estado de Minas 
Gerais 

712.763,64 

3 Alcimar Barbosa 
Soares 

Estudo da relação entre tremor fisiológico, equilíbrio 
postural, atividades musculares e cerebrais durante o 
processo de envelhecimento natural 

UFU - 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia 

141.894,76 

4 Alfredo Miranda de 
Goes 

Estudo do silenciamento do gene da telomerase e da 
gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase através da 
infecção com Adenovírus contendo o hairpin molde 
de siRNA na susceptibilidade de células de câncer de 
mama à irradiação com Co60 como modelo de terapia 
em neoplasias 

UFMG 281.900,00 

5 Aline Cristine 
Souza Lopes 

Impacto da intervenção nutricional em usuários do 
sistema único de saúde atendidos pelo projeto BH-
saúde  

UFMG 49.574,92 

6 Alzira Batista 
Cecílio 

Atividade in vitro de plantas medicinais utilizadas no 
tratamento de diarréias causadas por Rotavírus  

Funed - Fundação 
Ezequiel Dias 62.070,00 

7 Ana Lucia Brunalti 
Godard 

Estudo de doenças heredodegenerativas em Minas 
Gerais - estabelecimento de uma rede para 
diagnóstico, acompanhamento e aconselhamento 
genético  

UFMG 286.962,46 
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8 André Luiz Sena 
Guimarães 

Levantamento epidemiológico das condições de 
saúde bucal da população de Montes Claros, Minas 
Gerais, Brasil - 2007  

Unimontes - 
Universidade 
Estadual de 
Montes Claros 

87.056,80 

9 Andréa Gazzinelli 
Correia de Oliveira 

Avaliação do acesso aos serviços de atenção primária 
à saúde em população urbana e rural no Município de 
Jequitinhonha, MG 

UFMG 52.698,84 

10 Anna Bárbara de 
Freitas C. Proietti 

Novas propostas em prevenção, diagnóstico e 
acompanhamento do portador do vírus linfotrópico de 
células T humanas (HTLV-1/2)  

Hemominas - 
Fundação Centro 
de Hematologia e 
Hemoterapia de 
Minas Gerais 

299.206,36 

11 Antônio Carlos 
Doriguetto 

Estudo de polimorfismo em fármacos para o controle 
de doenças crônico-degenerativas 

UNIFAL - 
Universidade 
Federal de Alfenas 

51.534,47 

12 Antônio Prates 
Caldeira 

Internações por causas sensíveis ao cuidado primário: 
uma ferramenta para avaliação do Programa Saúde da 
Família  

Unimontes 43.332,75 

13 Antônio Valadão 
Cardoso 

Nova técnica para medir agregação eritrocitária e 
sedimentação do sangue  

CETEC - 
Fundação Centro 
Tecnológico de 
Minas Gerais 

108.061,72 

14 Aristobolo Mendes 
da Silva 

Exploração do uso de anti-inflamatórios não-
esteróides salicilatos sobre a modulação de vias de 
sinalização envolvidas nas respostas de estresse do 
retículo endoplasmático e da regulação do 
metabolismo da glicose  

UFMG 90.921,14 

15 Carlos Alberto Dias Influência da condição de saúde bucal do idoso em 
sua atividade social  

UNIVALE - 
Universidade do 
Vale do Rio Doce 

28.990,12 

16 Carlos Maurício de 
Figueiredo Antunes 

Avaliação das alterações neuro-cognitivas nos 
pacientes portadores de HIV-1  UFMG 56.721,53 

17 Celina Maria 
Modena 

A educação em saúde como técnica de aderência ao 
tratamento de câncer em crianças  Fiocruz 44.850,93 

18 Charles Simão 
Filho 

Incapacidade em vítimas de acidentes de trânsito 
internadas em hospital de trauma em Belo Horizonte: 
diagnóstico e previsão de necessidades de serviços de 
reabilitação  

FHEMIG - 
Fundação 
Hospitalar do 
Estado de Minas 
Gerais 

74.260,00 

19 Cibele Velloso 
Rodrigues 

Avaliações imunogenéticas do desenvolvimento de 
anticorpos inibidores do fator VIII na Hemofilia A: 
polimorfismos e expressão de citocinas e 
biotecnologia de peptídeos sintéticos  

Hemominas - 
Fundação Centro 
de Hematologia e 
Hemoterapia de 
Minas Gerais 

123.439,47 

20 Clarice Abramo 
Salgado 

Investigação epidemiológica da esquistossomose e 
demais parasitoses intestinais na Zona da Mata 
Mineira  

UFJF - 
Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora 

266.684,51 
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21 Cláudio Viegas 
Júnior 

Planejamento, síntese e avaliação farmacológica de 
novos candidatos a fármacos inibidores de 
acetilcolinesterase  

UNIFAL - 
Universidade 
Federal de Alfenas 

92.855,34 

22 Daniel Ferreira da 
Cunha 

Estudo da prevalência da síndrome metabólica em 
uma população rural do interior do Brasil 

UFTM -
Universidade 
Federal do 
Triângulo Mineiro 

49.266,88 

23 Delba Fonseca 
Santos 

Atenção multidisciplinar aos pacientes diabéticos e 
hipertensos de duas unidades de atenção básica de 
Diamantina, Minas Gerais 

UFVJM - 
Universidade 
Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e 
Mucuri  

62.179,48 

24 Donaldo Rosa Pires 
Júnior 

Descontaminação de águas pelo acondicionamento 
em garrafas pet e exposição à luz solar  UFVJM 53.147,68 

25 Eddie Fernando 
Candido Murta 

Proposta de otimização de técnicas de diagnóstico 
precoce por biologia molecular e tratamento por 
vacina de células dendríticas do câncer de colo 
uterino aplicadas a Rede SUS  

UFTM 329.377,32 

26 Efigênia Ferreira e 
Ferreira Uma nova clínica de atenção básica em odontologia  UFMG 29.500,80 

27 Elisabeth Barboza 
França 

Avaliação do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade na macrorregião nordeste de Minas 
Gerais  

UFMG 81.012,56 

28 Érika Mattos 
Santangelo 

Avaliação da propriocepção e interações sensorio-
motoras após acidente vascular encefálico e 
portadores da doença de Parkinson  

UNITRI - Centro 
Universitário do 
Triângulo 

24.201,04 

29 
Esther Margarida 
Alves Ferreira 
Bastos 

Produção, purificação e caracterização de apitoxina, 
visando o desenvolvimento farmacotécnico de um 
bioproduto  

Funed - Fundação 
Ezequiel Dias 291.229,90 

30 Fabíola Alves dos 
Reis 

Levantamento epidemiológico da saúde bucal de 
idosos institucionalizados e não-institucionalizados 
de Governador Valadares-MG, 2007-2008  

UNIVALE - 
Universidade do 
Vale do Rio Doce 

25.815,25 

31 Foued Salmen 
Espíndola 

O uso de inibidores da alfa-amilase para redução da 
hiperglicemia pós-prandial como ferramenta auxiliar 
na busca de nutracêuticos e fitofármacos para o 
controle de diabetes tipo 2 e obesidade 

UFU - 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia 

111.586,53 

32 Hélio Moraes de 
Souza 

Segurança transfusional: avaliação da infra-estrutura 
física e operacional das agências transfusionais da 
hemorrede pública do Estado de Minas Gerais  

Hemominas - 
Fundação Centro 
de Hematologia e 
Hemoterapia de 
Minas Gerais 

257.704,01 

33 Hercílio Martelli 
Júnior 

Perfil epidemiológico dos usuários do serviço de 
diagnóstico bucal, no norte e região metropolitana do 
estado de Minas Gerais, Brasil. Estudo 
interinstitucional 

Unimontes - 
Universidade 
Estadual de 
Montes Claros 

21.816,27 
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34 Ignez Helena Oliva 
Perpétuo 

A categoria profissional dos médicos: fatores 
condicionantes de sua atração e fixação na atenção 
primária à saúde em Minas Gerais  

UFMG - 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais 

308.390,70 

35 Joel Alves 
Lamounier 

Avaliação do impacto de um programa de atividade 
física na concentração plasmática de adipocitocinas 
em crianças obesas e com sobrepeso de escolas 
públicas dos municípios de Ouro Preto e Barbacena, 
MG  

UFMG - 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais 

66.350,00 

36 Jorge Alexandre 
Barbosa Neves 

Efeitos adversos da universalização do SUS: análise 
comparada do acesso aos serviços de saúde com uso 
das PNAD's de 1998 e 2003 no Brasil  

UFMG - 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais 

141.049,66 

37 José Augusto 
Nogueira Machado 

Avaliação do efeito da terapia com rosiglitazona na 
modulação de marcadores pró-inflamatários, 
produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e na 
atividade da proteina Kinase C: uma nova abordagem 
na terapia da retinopatia diabética  

Santa Casa de Belo 
Horizonte 101.400,00 

38 Leda Maria Leal de 
Oliveira 

A Integralidade na atenção primária no município de 
Juiz de Fora: as variações de aplicabilidade do 
modelo tecno-assistencial na operacionalização do 
SUS 

UFJF - 
Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora 

60.826,80 

39 Letizia Monteiro de 
Barros 

Estudo das causas e conseqüências biopsicossociais 
da anoftalmina unilateral em pacientes sob 
reabilitação no Centro Pró-Sorriso - Unifenas, Minas 
Gerais, Brasil 

Unifenas - 
Universidade José 
do Rosário Vellano

10.636,99 

40 
Lina Enriqueta 
Frandsen Paez de I 
Rosado 

Determinação de indicadores antropométricos e 
metabólicos para predição da resistência à insulina 
em indivíduos do sexo masculino.  

UFV - 
Universidade 
Federal de Viçosa 

26.896,00 

41 Luciana Duarte 
Novais 

Programa de Educação para Diabéticos do município 
de Diamantina-MG  

UFVJM - 
Universidade 
Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e 
Mucuri  

64.118,55 

42 Luiz Cláudio 
Ribeiro 

Espacialização de eventos e agravos em saúde no 
município de Juiz de Fora    

UFJF - 
Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora 

28.044,24 

43 Maria Auxiliadora 
Vieira do Carmo 

Alterações salivares em pacientes com hepatite C 
crônica  UFMG 47.646,75 

44 Maria do Socorro 
Nogueira 

Desenvolvimento de técnicas e métodos para 
avaliação do desempenho, atendimento aos requisitos 
de proteção radiológica e de qualidade de imagem 
nos serviços de mamografia no Estado de Minas 
Gerais  

CDTN - Centro de 
Desenvolvimento 
da Tecnologia 
Nuclear 

477.218,65 

45 Maria Imaculada de 
Fátima Freitas 

Intervenção Precoce: Estratégia para Incremento da 
Adesão ao Tratamento Anti-Retroviral nos Pacientes 
Atendidos em Ambulatório de Referência para 
HIV/Aids  

UFMG 58.790,00 
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46 Maria José Menezes 
Brito 

Sistema de Informação como instrumento de gestão: 
Perspectivas e desafios em um hospital público de 
Belo Horizonte 

UFMG 13.383,51 

47 Maria José Moraes 
Antunes 

Validação de um instrumento de registro de 
atendimento para o modelo de atenção domiciliar/ 
internação domiciliar no Sanatório Santa 
Isabel/FHEMIG 

PUC / Betim - 
Pontifícia 
Universidade 
Católica de Minas 
Gerais em Betim 

34.576,74 

48 Maria Luzia da 
Rosa e Silva 

Investigação epidemiológica de patógenos virais e 
bacterianos associados a manifestações clínicas no 
trato gastrintestinal, em crianças e adultos, na Zona 
da Mata Mineira 

UFJF - 
Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora 

312.872,08 

49 Maria Raquel 
Gomes Maia Pires 

Avaliação da atenção básica num distrito em Belo 
Horizonte: organização, acesso e resolubilidade dos 
serviços de saúde 

UFMG 22.570,00 

50 Mariângela Leal 
Cherchiglia 

Avaliação da linha de cuidado dos pacientes em 
terapias renais substitutivas no sistema único de saúde 
de Belo Horizonte 

UFMG 104.190,75 

51 Marilia Alves Serviços de atendimento móvel de urgência: 
representações sociais de usuários e profissionais UFMG 16.309,28 

52 Mário Antônio 
Barauna 

Efeitos do ultra-som e da drenagem linfática manual 
no tempo de absorção das sufusões hemorrágicas em 
pacientes submetidos à Safenectomia Radical 
Bilateral 

UNITRI - Centro 
Universitário do 
Triângulo 

7.811,00 

53 Mário Sérgio 
Oliveira Swerts 

Epidemiologia dos fatores de risco (genéticos e 
ambientais) em portadores de fissuras lábio-palatais, 
no sul do estado de Minas Gerais - Brasil 

Unifenas - 
Universidade José 
do Rosário Vellano

14.613,81 

54 Mário Sérgio 
Ribeiro 

Assistência à saúde mental no modelo da APS: 
avaliação do sistema municipal de saúde mental de 
Juiz de Fora (SMSM-JF) 

UFJF - 
Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora 

42.585,25 

55 
Marisa Cristina 
Genelhu Leite 
Santos 

Inquérito epidemiológico de câncer de boca em 
unidades do Programa Saúde da Família de 
Governador Valadares/Minas Gerais, 2007  

UNIVALE - 
Universidade do 
Vale do Rio Doce 

21.470,00 

56 Mark Anthony 
Beinner 

Eficácia do consumo de arroz fortificado com ferro 
no controle de anemia carencial em crianças 
assistidas no Programa Agentes Comunitários de 
Saúde em Belo Horizonte - MG  

UFMG 37.448,64 

57 Marta de Lana 
Clínica, epidemiologia e terapêutica da doença de 
Chagas em Berilo, Vale do Jequitinhonha, MG, e sua 
correlação com a genética do parasita  

UFOP - 
Universidade 
Federal de Ouro 
Preto 

136.146,25 

58 Miriam Monteiro de 
Castro Graciano 

Acessibilidade aos serviços de saúde na 
macrorregional de Alfenas, Minas Gerais  

Unifenas - 
Universidade José 
do Rosário Vellano

77.723,30 
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59 Miriam Teresa Paz 
Lopes 

Estudo pré-clínico e clínico Fase I de fração 
proteolítica obtida de caricaceae na cicatrização 
cutânea  

UFMG 200.570,21 

60 Mônica Jeha 
Maakaroun 

Estudo do Perfil Epidemiológico dos Portadores de 
Hanseníase e de suas Seqüelas Existentes no 
Sanatório Santa Izabel e no seu entorno 

FHEMIG - 
Fundação 
Hospitalar do 
Estado de Minas 
Gerais 

55.088,66 

61 Nadia Karla Cheik Broncoespasmo induzido pelo exercício em 
adolescentes obesos não asmáticos  

UNITRI - Centro 
Universitário do 
Triângulo 

33.394,00 

62 Nery Cunha Vital 
Investigação de fatores relacionados à adoção do 
Sistema de Gerenciamento da Assistência 
Farmacêutica em municípios de Minas Gerais  

Funed - Fundação 
Ezequiel Dias --- 
LACEN - 
Laboratório 
Central de Saúde 
Pública 

76.872,71 

63 Paula Aryane Brito 
Alves 

Perfil de mortalidade da macrorregião do 
Jequitinhonha-MG, 1996 a 2004  

UFVJM - 
Universidade 
Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e 
Mucuri  

21.886,40 

64 Paulo Marcos Zech 
Coelho 

Avaliação da esquistossomose mansoni em áreas de 
baixa endemicidade com enfoque no aprimoramento 
do diagnóstico 

Santa Casa de Belo 
Horizonte 77.950,00 

65 Paulo Rogério 
Ferreti Bonan 

Avaliação do perfil do Técnico em Higiene Dental 
egresso da Escola Técnica de Saúde, ETS, da 
Universidade Estadual de Montes Claros, 
UNIMONTES 

Unimontes 23.331,04 

66 Paulo Tannus Jorge Efeitos do exercício físico sobre a resistência 
insulínica em pacientes portadores de diabetes tipo 2  

UFU - 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia 

343.212,08 

67 Pedro Guatimosim 
Vidigal 

Serviços de patologia clínica/medicina laboratorial do 
SUS da micro-região de Belo Horizonte/Nova 
Lima/Caeté: diagnóstico e proposta de um novo 
modelo de gestão  

UFMG 70.006,72 

68 Renato Martins 
Assunção Projeto MAP  UFMG 204.505,44 

69 Rita de Cássia 
Gonçalves Alfenas 

Impacto do índice glicêmico dos alimentos na 
resistência insulínica 

UFV - 
Universidade 
Federal de Viçosa 

108.807,14 

70 
Robespierre 
Queiroz da Costa 
Ribeiro 

Análise econômica de programa em base escolar de 
prevenção do excesso de peso  

FHEMIG - 
Fundação 
Hospitalar do 
Estado de Minas 
Gerais 

73.157,48 
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71 Rosana Passos 
Cambraia Breinner 

Uso dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 
na saúde pública como instrumento da estratégia 
saúde da família 

UFVJM - 
Universidade 
Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e 
Mucuri  

49.128,54 

72 Rosângela Minardi 
Mitre Cotta 

Pensando as (des)igualdades sociais a partir do 
Programa Bolsa Família: impactos e desafios  UFV 44.129,34 

73 Roseni Rosângela 
de Sena 

Promoção da saúde: estratégia política, assistencial, 
educacional e gerencial para construção do modelo 
tecnoassistencial em saúde 

UFMG 21.659,12 

74 Sandra Lyon Estudo morfométrico, clínico, laboratorial, 
imunológico de casos novos de hanseníase 

FHEMIG - 
Fundação 
Hospitalar do 
Estado de Minas 
Gerais 

45.000,00 

75 Silvia Harumi 
Toyoshima  

Análise espacial da morbidade hospitalar e dos 
recursos destinados ao setor de saúde pública de 
Minas Gerais 

UFV - 
Universidade 
Federal de Viçosa 

20.037,75 

76 Sybelle de Souza 
Castro Miranzi 

Qualidade de vida dos trabalhadores do Programa de 
Saúde da Família do Triângulo Mineiro 

UNITRI - Centro 
Universitário do 
Triângulo 

58.615,00 

77 Tarcilia Aparecida 
da Silva 

Análise citomorfológica e bioquímica da mucosa 
bucal em pacientes com doença de Alzheimer: 
potencial aplicação no diagnóstico 

UFMG 101.416,46 

78 Valbert Nascimento 
Cardoso 

Avaliação pré-clínica de sistemas nanoestruturados 
contendo antineoplásicos para tratamento de 
carcinomatose peritoneal e queratoses actínicas  

UFMG 199.689,46 

79 Waleska Teixeira 
Caiaffa 

Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte da 
UFMG. Análise dos fatores condicionantes da saúde 
da população por áreas delimitadas e formulação de 
propostas de intervenção. Projeto modos de vida, 
estilos e hábitos saudáveis em BH:Uma avaliação 
epidemiológica 

UFMG 232.522,11 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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MATO GROSSO – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 
Adelita Duanra 
Medeiros do Monte 
Arnaud 

Avaliação das implicações decorrentes do uso de 
fotoprotetores em pacientes com Lúpus assistidos pelo 
SUS 

UNIC - 
Universidade 
de Cuiabá 

98.812,00 

2 Ageo Mario 
Candido da Silva 

Influência dos poluentes originários de queimadas e 
fontes antropogênicas na ocorrência de doenças 
respiratórias em crianças menores de cinco anos em 
Cuiabá, Mato Grosso 

SES / MT - 
Secretaria de 
Estado de 
Saúde de Mato 
Grosso 

35.686,00 

3 Arlan de Azevedo 
Ferreira 

Revacinação com meia dose de BCG de profissionais da 
área da saúde: avaliação da resposta imuno protetora e 
PPD intradérmico após 1 ano 

UFMT 22.870,00 

4 Cláudia Puerari 
Faria 

Diagnóstico das ações da vigilância sanitária de 
alimentos no município de Cuiabá - MT visando 
subsidiar informações para as atividades de 
descentralização 

UFMT 3.960,00 

5 Cor Jesus 
Fernandes Fontes 

Suscetibilidade in vitro do Plasmodium falciparum às 
drogas antimaláricas: padronização do ensaio e sua 
aplicação no estudo da resistência de isolados mato-
grossenses à quinina e à mefloquina 

AMTROPICA 
- Associação 
Mato-
grossense de 
Estudo de 
Endemias 
Tropicais 

63.722,50 

6 Eliane Ignotti 
Estudo comparativo dos efeitos das queimadas nas 
populações expostas de Alta Floresta e Tangará da Serra, 
Estado de Mato Grosso 

UNEMAT - 
Universidade 
do Estado de 
Mato Grosso 

49.720,00 

7 Elisete Duarte 
Mortalidade infantil por causas evitáveis e a 
implementação da atenção primária à saúde em 
municípios de Mato Grosso 

UFMT 12.260,00 

8 Eucilene Alves 
Santana Porto 

Mapeamento dos criadouros de anophelinos e 
identificação de peixes larvófagos cm potencial no 
controle seletivo do vetor da malária na fase larval nos 
municípios de Santa Terezinha e Sinop, Mato Grosso 

Instituto 
Creatio 
(OSCIP) 

68.820,00 

9 Gustavo Leandro da 
Cruz Mestre 

Monitoramento entomológico e investigação 
parasitológica canina da leishmaniose visceral na área 
urbana de Cuiabá/MT 

AMTROPICA 
- Associação 
Mato-
grossense de 
Estudo de 
Endemias 
Tropicais 

44.833,90 
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10 
Irene Maurício do 
Nascimento de 
Lima 

Análise da organização dos serviços de atenção ao idoso 
dos municípios mais envelhecidos do Mato Grosso - MT, 
Brasil 

SES / MT - 
Secretaria de 
Estado de 
Saúde de Mato 
Grosso 

15.580,00 

11 
Janete Tamami 
Tomiyoshi 
Nakagawa 

Perfil epidemiológico do câncer de colo de útero no 
Estado de Mato Grosso UFMT 10.630,00 

12 Marcia Hueb 
Efeito cardioprotetor de inibidor da enzima conversora de 
angiotensina durante tratamento da leishmaniose 
tegumentar americana com antimoniato de meglumina 

AMTROPICA 
- Associação 
Mato-
grossense de 
Estudo de 
Endemias 
Tropicais 

25.440,00 

13 Maria Angélica dos 
Santos Spinelli 

Definindo consensos para acreditação da estratégia saúde 
da família UFMT 14.556,70 

14 Marina Atanaka dos 
Santos 

Linkage entre bancos de dados do SIVEP_MALÁRIA E 
SIH-SUS, nos municípios de abrangência do escritório 
regional de saúde de Juina- MT, 2006 e 2007 

UFMT 34.160,00 

15 Neuma Zamarino 
Fanaia Teixeira 

Motarlidade materna em Cuiabá de 1996 a 2005: Análise 
de anos potenciais de vida perdidos e impacto na família 
vitimizada pelo óbito materno 

UFMT 13.035,75 

16 Nilbe Carla Mapeli Horta doméstica: uma proposta para a redução das 
carências nutricionais e mudança de hábitos alimentares 

UNEMAT - 
Universidade 
do Estado de 
Mato Grosso 

20.475,00 

17 Olga Akiko Takano Mortalidade infantil no município de Cuiabá, Mato 
Grosso, Brasil UFMT 4.479,00 

18 Péricles Martim 
Reche 

Inquérito farmacoepidemiológico na dispensação de 
medicamentos das farmácias públicas e CAFs da Cidade 
de Cuiabá - MT, 2007 

UNIC - 
Universidade 
de Cuiabá 

13.870,00 

19 Rivanildo Dallacort 
Avaliação de riscos saúde dos moradores de Tangará da 
Serra, devido aos efeitos de alterações climáticas e da 
microbiota de fungos alérgenos da atmosfera 

UNEMAT - 
Universidade 
do Estado de 
Mato Grosso 

77.390,07 

20 Roseney Bellato 
Avaliação dos múltiplos custos em saúde na perspectiva 
dos itinerários terapêuticos de famílias e da produção do 
cuidado em saúde em municípios de Mato Grosso 

UFMT 41.596,00 

21 Sandra Coenga de 
Souza 

Incidência de deficiência auditiva em crianças de 0-6 
meses de idade no Estado de Mato Grosso UFMT 139.390,00 
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22 Silvana Margarida 
Benevides Ferreira 

Fatores associados à ocorrência de recidiva em 
hanseníase no Estado de Mato Grosso 

SMS - 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

23.471,00 

23 Wanderlei Antonio 
Pignati 

Impacto dos agrotóxicos na saúde humana e ambiental de 
Lucas do Rio Verde-MT UFMT 50.720,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 
 

MATO GROSSO DO SUL – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Adriane Pires 
Batiston 

Avaliação do projeto toque de vida como transformador 
de conhecimento, pratica e atitude de mulheres de 40 a 
69 anos de idade atendidas pelo Programa de Saúde da 
Família na cidade de Dourados no cuidado do Câncer de 
Mama 

Universidade 
Católica Dom 
Bosco 

7.864,00 

2 
Alessandra 
Gutierrez de 
Oliveira         

Investigação sobre Leishmania sp em possíveis 
reservatórios silvestres recepcionados no Centro de 
Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, 2008-2009 

UFMS 19.441,46 

3 Alexandre Nakao 
Odashiro                   

Diagnóstico imuno-histoquímico do carcinoma sebáceo 
e detecção da síndrome de Muir-Torre UFMS 28.800,00 

4 Ana Lúcia Lyrio de 
Oliveira                     

Avaliação da resposta imune celular de crianças 
infectadas por Leishmaniose visceral no Estado do Mato 
Grosso do Sul 

UFMS 29.883,75 

5 Ana Rita Coimbra 
de Castro 

Estudo Soroepidemiológico e molecular da infecção 
pelo vírus da hepatite B na população prisional de 
Campo Grande-MS 

UFMS 24.816,80 

6 Ana Rita Coimbra 
Motta de Castro        

Estudo soroepidemiológico e molecular da infecção pelo 
vírus da hepatite C em prisoneiros de Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul 

UFMS 26.152,50 

7 Antônio Marcos 
Jacques Barbosa       

Avaliação dos níveis de contaminação por pesticidas 
organofosforados e carbamatos das águas usadas para 
consumo humano nos municípios de Dourados, São 
Gabriel do Oeste, Maracajú e Ponta Porá - MS 

LACEN 13.578,11 

8 Eduardo José de 
Arruda 

Avaliação de matriz microparticulada de quitosana 
complexada com metais para o controle larvicida do 
Aedes aegypti (Diptera, Culicidae) 

Universidade 
Católica Dom 
Bosco 

22.447,60 
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9 Elaine Araujo e 
Silva 

 Avaliação dos métodos de diagnósticos da leishmaniose 
visceral canina no município de Campo Grande - MS PMCG 28.398,00 

10 Elenir Rose Jardim 
Cury Pontes              

Níveis antropométricos e da composição corporal em 
escolares de 10 a 14 anos das redes estadual municipal e 
particular de Campo Grande - MS 

UFMS 6.549,00 

11 
Elisângela de 
Fátima Arruda 
Pereira    

Diagnóstico molecular da leishmaniose visceral canina 
em áreas endêmicas do estado do Mato Grosso do Sul 
pelos métodos de PCR e RAPD 

Universidade 
Católica Dom 
Bosco 

28.238,28 

12 Fátima Heritier 
Corvalan                  

PCR em saliva humana para investigação de 
Leishmaniose Visceral ou Tegumentar Americana UFMS 27.810,00 

13 Günter Hans Filho 
Avaliação do MIA (Melanoma Inhibitory Activity) no 
acompanhamento clínico dos pacientes com melanoma 
cutâneo no estado do Mato Grosso do Sul 

UFMS 22.750,00 

14 Maria de Fátima 
Cepa Matos             

Avaliação da reação em cadeia da polimerase no 
diagnóstico da leishmaniose visceral em Mato Grosso 
do Sul 

UFMS 22.380,00 

15 Maria de Lourdes 
Oshiri 

Perfil dos trabalhadores das equipes da Saúde da 
Família de Campo Grande (MS) quanto à hipertensão 
arterial 

Coordenadoria 
de 
Desenvolvimento 
de Recursos 
Humanos em 
Saúde Coletiva 

21.171,00 

16 
Maria Elizabeth 
Moraes 
Cavalheiros Dorval 

Estudos sobre o comportamento da fauna flobotomínea 
em área de ocorrência de leishmaniose visceral no 
estado de Mato Grosso do Sul, 2007- 2009” 

UFMS 21.573,40 

17 Sônia Aparecida 
Viana Câmara           

Determinação de iodo no sal para consumo humano, 
comercialização no município de Campo Grande, MS LACEN 9.973,35 

18 Teresinha Regina 
Ribeiro de Oliveira 

Prevalência da síndrome metabólica na população entre 
30 e 69 anos da aldeia Jaguapiru, Dourados, MS, 2008 UFGD 29.313,60 

19 Vivian Rahmeier 
Fietz 

Epidemiologia das hepatites virais A, B e C em 
assentamento rural de Mato Grosso do Sul. 

UEMS -
Universidade 
Estadual de Mato 
Grosso do Sul 

27.464,86 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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PARÁ – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Ana Yecê das 
Neves Pinto 

Estudo de efetividade de tratamento antimalárico em 
áreas de alta e baixa transmissão de malária na 
Amazônia. Integração estratégica do programa de 
controle malária e de vigilância de doença de Chagas 
na Amazônia  

IEC - Instituto 
Evandro Chagas 37.960,00 

2 
Cristovam 
Wanderley Picanço 
Diniz 

Envelhecimento, doenças neurodegenerativas crônicas 
e infecção na amazônia brasileira: papel neuroprotetor 
do exercício físico 

UFPA 49.999,80 

3 Edna Aoba Yassui 
Ishikawa 

Avaliação da adesão ao tratamento de malária não 
complicada por P. vivax com cloroquina e primaquina 
em municípios endêmicos da Amazônia Legal  

UFPA 37.824,00 

4 Elizabeth Teixeira 

Percepção entre mulheres e agentes indígenas de saúde 
a respeito de DST e HIV/SIDA: pesquisa-ação com 
vistas a qualificação da informação e educação em 
saúde  

UFPA 27.850,00 

5 Elza Baia de Brito 

Busca ativa de mulheres ribeirinhas do estado do Pará 
na prevenção das lesões malignas e pré-malignas do 
colo uterino e o papel da carcinogênese do HPV e do 
P16 

FADESP - 
Fundação de 
Amparo e 
Desenvolvimento 
da Pesquisa 

49.500,70 

6 Emiliana Guerra da 
Rocha 

Saúde infantil e necessidades especiais em um distrito 
da cidade de Belém UFPA 31.324,50 

7 Erly Catarina de 
Moura 

Determinantes da saúde infantil de populações 
ribeirinhas do Pará UFPA 27.200,00 

8 Fábio André Souto 
Lima 

Implantação do Ambulatório de Prevenção do Câncer 
Ginecológico em Mulheres Portadoras do Vírus da 
Imunodeficiência Humana Adquirida da Universidade 
Federal do Pará/Hospital da Fundação Santa Casa do 
Pará.  

UFPA 27.400,00 

9 Joana D'Arc Pereira 
Mascarenhas 

Avaliação clínica, epidemiológica e molecular das 
diarréias por agentes virais e parasitários entre crianças 
da comunidade quilombola do Abacatal, município de 
Ananindeua, Pará 

IEC - Instituto 
Evandro Chagas 25.890,00 

10 Jofre Jacob da Silva 
Freitas 

Correlação entre parâmetros clínicos, funcionais e 
oxidativos em pacientes idosos portadores de Doença 
de Alzheimer e Doença de Parkinson atendidos no 
Centro de Geriatria e Gerontologia da Universidade do 
Estado do Pará 

UFPA 42.475,00 

11 
José Alexandre 
Rodrigues de 
Lemos 

Análise e execução de protocolos de reação em cadeia 
da polimerase para estabelecimento de kit para 
detecção e genotipagem do vírus C da hepatite 

HEMOPA - 
Fundação Centro 
de Hematologia e 
Hemoterapia do 
Pará 

93.981,74 



 334

12 Jose Luiz Fernandes 
Vieira 

Avaliação da Aderência a Terapêutica antimalárica em 
pacientes com malária vivax e falciparum UFPA 28.342,20 

13 José Maria de 
Souza 

Adesão ao tratamento da malária durante o pré-natal, 
com realização simultânea de rastreamento para co-
infecções com potencial para complicações materno-
fetais: sífilis, HIV e HTLV  

IEC - Instituto 
Evandro Chagas 48.920,00 

14 Lacy Cardoso de 
Brito Junior 

Diagnóstico e Incidência de Síndromes 
Linfoproliferativas (Leucemia Linfóide Crônica, 
Mieloma Múltiplo e Linfomas de Baixo Grau), por 
Citometria de Fluxo, em pacientes Atendidos no 
Hospital dos Servidores do Estado Offir Loyola e na 
Fundação HEMOPA. 

HEMOPA - 
Fundação Centro 
de Hematologia e 
Hemoterapia do 
Pará 

44.610,00 

15 Lucidia Fonseca 
Santiago 

Pesquisa e promoção da saúde bucal em comunidades 
insulares e ribeirinhas do rio Guamá, município de 
Belém/PA 

UFPA 42.620,00 

16 Luisa Caricio 
Martins 

Vírus da Hepatite C: prevalência, fatores de risco e 
genotipagem UFPA 48.591,00 

17 Luiz Carlos Santana 
da Silva 

Investigação de Alelos Mutantes no Gene 
Glicocerebrosidase (GBA) em Pacientes com Doença 
de Parkinson: Relação com a Doença de Gaucher? 

UFPA 49.850,00 

18 Maísa Silva de 
Sousa 

Integração de serviços clínico-ambulatorial e 
laboratorial no estudo da infecção por HTLV em 
Belém - Pará 

UFPA 46.396,68 

19 
Maria da Conceição 
Nascimento 
Pinheiro 

Avaliação clínico-neurológica de ribeirinhos do 
Tapajós expostos ao mercúrio na microrregião de 
Itaituba 

UFPA 24.960,00 

20 Maria Lúcia Harada Metilação e danos ao DNA mitocondrial como fatores 
de risco de câncer em idosos UFPA 45.990,00 

21 Maria Tereza 
Sanches Figueiredo 

Política de integração em serviços de saúde: forma para 
informar 

Fundação 
Hospital das 
Clínicas Gaspar 
Viana 

25.677,50 

22 Marília de Souza 
Araújo 

Identificação de fatores de risco cardiovascular 
associados ao excesso de peso e avaliação do impacto 
da intervenção dietoterápica em trabalhadores do setor 
industrial da região metropolitana de Belém-PA.  

UFPA 27.310,00 

23 Marinete Marins 
Póvoa 

Diagnóstico laboratorial de malária: novo teste 
disponível? 

IEC - Instituto 
Evandro Chagas 49.000,00 

24 Maristela Gomes da 
Cunha 

Avaliação da especificidade e sensibilidade de novos 
métodos para o diagnóstico molecular e sorológico da 
malária causada por Plasmodium vivax  

UFPA 48.980,00 

25 
Marluisa de 
Oliveira Guimarães 
Ishak 

Monitoramento Terapêutico de Lamivudina e de 
Zidovudina em Pacientes Portadores do Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV), no Pará, 
Correlacionado com as Funções Renal e Hepática, com 
os Níveis de Linfócitos e com a Carga Viral. 

UFPA 37.098,85 
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26 Mônica Cristina de 
Moraes Silva 

Processo Informatizado para auxílio e diagnóstico de 
infecção Hospitalar 

CESUPA - 
Centro 
Universitário do 
Pará 

38.800,00 

27 Paulo de Tarso 
Ribeiro de Oliveira 

Observatório de Tecnologias de Informação e 
Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde do 
Estado do Pará: análise e sistematização de recursos 
tecnológicos utilizados para apoio à gestão de sistemas 
e ao ensino de trabalhadores em diferentes contextos 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 

FADESP - 
Fundação de 
Amparo e 
Desenvolvimento 
da Pesquisa 

39.778,00 

28 Pergentino José da 
Cunha Sousa 

Avaliação das condições de saúde em áreas de 
atividade de carvoaria no estado do Pará UFPA 49.982,00 

29 Rita Catarina 
Medeiros de Sousa 

Rede Paraense de Prevenção de Acidentes 
Ocupacionais com Material Biológico  

UFPA / HUJBB - 
Universidade 
Federal do Pará / 
Hospital 
Universitário 
João de Barros 
Barreto 

35.058,00 

30 Rosana Maria Feio 
Libonati 

Terapia antiretroviral e lipodistrofia: Uma abordagem 
clínico-terapêutica e etiopatogênica UFPA 49.508,00 

31 Simone Maria Neno 
Silva 

Integração de "Sistemas Legados" e Desenvolvimento 
de Sistema de Apoio à Decisão para Análise de 
Cenários e Melhoria da Gestão de Saúde Pública no 
Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza: 
Aplicações de Modernas Técnicas de Inteligência 
Computacional 

UFPA 34.400,00 

32 Tereza Cristina de 
Oliveira Corvelo 

Análise das condições de vida e do desenvolvimento 
infantil de duas comunidades Ribeirinhas da Ilha de 
Itanduba e Ilha do Pacuí - Cametá 

UFPA 49.350,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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PARAÍBA – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Alessandro Leite 
Cavalcanti 

Mortalidade em crianças de 0 a 24 meses por causas 
externas e sua relação com lesões no complexo 
maxilofacial. Estudo no Instituto de Medicina Legal da 
Paraíba 

UEPB - 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba  

18.548,00 

2 Ana Maria Gondim 
Valença 

Avaliação do fluxo de usuários no estado da Paraíba: 
discutindo a atenção básica na perspectiva da 
integralidade do cuidado em saúde no SUS 

UFPB 44.221,44 

3 
Creusione 
Figueredo dos 
Santos 

Novos alvos terapêuticos para doenças negligenciadas: 
inibição seletiva de topoisomerases de Leishimania sp. UFPB 69.400,00 

4 Demétrius Antônio 
Machado de Araújo 

Análise proteômica em Leishmania chagasi: avaliação 
de compostos vegetais isolados com perspectiva 
farmacológica 

UFPB 76.960,00 

5 
Francisco José 
Batista de 
Albuquerque 

Avaliação do programa de saúde da família na Paraíba: 
uma análise a partir da percepção dos não usuários do 
programa e dos gestores municipais de saúde 

UFPB 45.200,00 

6 Jordana de Almeida 
Nogueira 

Avaliação das dimensões organizacionais e de 
desempenho das equipes de saúde da família no 
controle da TB em dois municípios da região 
metropolitana da Paraíba 

UFPB 25.845,00 

7 José Pinto de 
Siqueira Júnior 

Avaliação das atividades antimicrobiana e moduladora 
da resistência a drogas de produtos naturais de origem 
vegetal em Staphylococcus aureus, Mycobacterium 
tuberculosis e leveduras e fungos filamentosos 
patogênicos 

UFPB 10.000,00 

8 Maria Aparecida 
Alves Cardoso 

Efeito do exercício físico durante a gravidez sobre a 
composição corporal materna e do recém-nascido: 
Ensaio Clínico Randomizado 

UEPB - 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba  

75.237,00 

9 Maria do Carmo 
Eulalio 

Avaliação da qualidade de vida de idosos usuários dos 
SUS e portadores de doenças crônicas: Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Diabetes 
Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

UEPB - 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba  

62.442,00 

10 Maria José de 
Carvalho Costa 

Primeiro diagnóstico e intervenção da situação 
alimentar, nutricional e das doenças não transmissíveis 
mais prevalentes da população do município de João 
Pessoa/PB 

UFPB 63.244,06 

11 Simone Bezerra 
Alves 

Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) em municípios do 
Estado da Paraíba 

UFPB 31.463,90 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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PERNAMBUCO – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Ana Paula Veras 
Sobral 

Queilite actinica: epidemiologia e abordagem 
terapêutica 

UPE - Universidade 
de Pernambuco / 
Faculdade de 
Odontologia 

30.767,00 

2 André Monteiro 
Costa 

Avaliação do acesso à atenção à saúde bucal na 
unidade de saúde da família de Vila União Fiocruz / CPqAM 13.704,00 

3 Breno Augusto 
Souto Maior Fontes 

As Redes e a análise dos determinantes sociais 
como dispositivos de gestão e controle social para o 
PSF e o CAPS 

UFPE 46.468,00 

4 Cecile Soriano 
Rodrigues 

Estudo de linha base para a avaliação, 
monitoramento e gestão dos Centros de 
Especialidades Odontológicas 

UPE - Universidade 
de Pernambuco / 
Faculdade de 
Odontologia 

32.941,50 

5 Gisélia Alves 
Pontes da Silva 

Esteatose hepática em crianças e adolescentes 
obesas em um serviço de endocrinologia pediátrica 
na cidade do Recife 

UFPE 9.664,00 

6 Helen Jamil Khoury 
Diagnóstico da saúde tecnológica e da segurança no 
trabalho em centros de radiodiagnóstico de Recife - 
PEHELEN 

UFPE 30.330,00 

7 João Bosco P. da 
Silva 

Desenvolvimento de Larvicidas Sintéticos e Estudo 
do Feromônio de Ovoposição do Aedes aegypti UFPE 45.000,00 

8 Jose luiz de Lima 
Filho 

Marcadores bioquímicos e polimorfismo genético 
nos distúrbios do crescimento intra-uterino: 
impacto nas doenças cardiovasculares na vida 
adulta - Estudo sobre Hipertensão 

UFPE 44.518,00 

9 Katia Virginia de 
Oliveira Feliciano 

Estudo avaliativo da integração de unidades de 
saúde da família com serviços ambulatoriais de 
referência na atenção aos menores de cinco anos no 
Recife 

IMIP 29.504,00 

10 Lia Giraldo da Silva 
Augusto 

Abordagem ecossistêmica para o controle da 
dengue no contexto urbano do Nordeste Fiocruz / CPqAM 41.724,96 

11 Luci Praciano Lima 
Organização e integração entre serviços: Estudo 
sobre Referência e Contra-Referência da retaguarda 
para atenção básica no município de Recife 

UFPE 31.787,40 
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12 Luciane Soares de 
Lima 

Avaliação das Ações e Acompanhamento do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) da Cidade do Recife-PE 

UFPE 18.584,00 

13 Luiz Mauricio da 
Silva 

Epidemiologia genética da síndrome metabólica e 
de Diabetes mellitus tipo 2 na população adulta do 
município de Triunfo, Pernambuco 

UFPE 48.000,00 

14 
Maria Eugênia 
Farias Almeida 
Motta 

Fatores de risco para sobrepeso e obesidade em 
adolescentes UFPE 17.245,00 

15 
Maria Helena 
Neves Lobo Silva 
Filha 

Biotecnologia aplicada ao programa de controle do 
mosquito Culex quinquefasciatus, vetor da filariose 
em áreas urbanas do Recife 

Fiocruz / CPqAM 44.450,00 

16 Maria Luiza 
Carvalho de Lima 

Avaliação da política nacional de redução de 
morbimortalidade por acidentes e violências nos 
municípios da região metropolitana do Recife 

UFPE 15.900,00 

17 Moacir de Novaes 
Lima Ferreira 

Incidência de Diabetes mellitus no distrito estadual 
de Fernando de Noronha no período 2001-2007 

UPE / HUOC - 
Universidade de 
Pernambuco / 
Hospital 
Universitário 
Oswaldo Cruz 

29.084,00 

18 Paulo Sávio 
Angeiras de Goes 

Efetividade da utilização da informação 
epidemiológica de saúde bucal como ferramenta de 
planejamento, gestão e controle social nas 
condições de saúde bucal e qualidade dos serviços 
odontológicos 

UPE - Universidade 
de Pernambuco / 
Faculdade de 
Odontologia 

31.481,00 

19 Sinval Pinto 
Brandão Filho 

Avaliação do papel do carrapato Rhipicephalus 
sanguineus na transmissão de Leishmania 
(Leishmania) infantum sensu lato entre cães e sua 
importância na manutenção do ciclo zoonótico da 
leishmaniose visceral 

Fiocruz / CPqAM 45.300,00 

20 Valdinete Lins da 
Silva 

Desenvolvimento de métodos analíticos rápidos e 
de baixo custo utilizando ciclodextrinas para o 
controle de qualidade de fármacos 

UFPE 42.280,00 

21 Viviane Colares Acessibilidade da criança e adolescente portador de 
necessidade especial na atenção básica de saúde 

UPE - Universidade 
de Pernambuco 15.590,62 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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PIAUÍ – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Claudete Ferreira de 
Souza 

Estudo de prevalência sobre o uso de álcool e 
drogas e co-morbidade associada entre usuários dos 
CAPSad no Piauí 

UFPI 7.369,00 

2 Eleonidas Ferreira 
de Souza Monteiro 

Estudo de Marcadores Moleculares: Polimorfismos 
de Nucleotídeos Simples (SNPs - Singlen 
Nucleotide Polymorphis), em Pacientes 
Esquizofrênicos do Estado do Piauí 

UFPI 52.883,00 

3 José Ivo dos Santos 
Pedroso 

Indicadores de promoção de saúde como 
instrumento de avaliação de Sistemas Municipais 
de Saúde no Estado do Piauí 

UFPI  14.000,00 

4 Luis Felipe Leomil 
Coelho 

Prevalência da infecção por herpesvírus humanos 
em indivíduos infectados com o vírus da 
imunodeficiência humana 

UFPI 9.962,78 

5 Maria do Socorro 
Lira Monteiro 

Agrotóxicos e meio ambiente: do uso aos agravos á 
saúde do trabalhador rural UFPI 14.000,00 

6 Semiramis Jamil 
Hadad 

Eco-epidemiologia da leishmaniose tegumentar 
americana (LTA): identificação de hospedeiros 
reservatórios no município de Pedro II, Piauí, Brasil

UFPI 11.248,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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PARANÁ – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Carlos Nozawa Detecção de rotavírus em Londrina e outras regiões do 
Paraná UEL 25.500,00 

2 Celso Luíz Cardoso Avaliação do padrão de higienização das mãos em um 
hospital ensino. UEM 20.000,00 

3 Claudio Leinig 
Pereira da Cunha 

Correlação entre Esteatose Hepática Não Alcoólica e 
Doença Coronariana em Indivíduos Assintomáticos 
Portadores de Síndrome Metabólica 

HC-UFPR 41.333,74 

4 Fábio André dos 
Santos 

Estudo laboratorial e clínico dos efeitos da Malva 
sylvestris na resposta inflamatória, cicatrização e 
biofilme dental. 

UEPG 49.260,74 

5 Fabio de Oliveira 
Pitta 

Estudo sobre a Promoção de Atividade Física em 
Tabagistas (EPAFT) – um estudo randomizado e 
cruzado sobre os efeitos a curto e médio prazo de um 
programa utilizando pedômetros para aumento da 
atividade física diária em tabagistas. 

UEL 34.800,00 

6 Hans Graf 
Estudo molecular da disgenesia tireoidiana: Aspectos 
clínicos moleculares da disgenesia tireoidiana como 
causa do hipotireóidismo congênito 

UFPR 48.479,04 

7 João Carlos 
Minozzo 

Melhoria do processo de produção de antígeno de 
Cysticercus longicollis para reação de 
imunofluorescência indireta 

CPPI/ISEP 42.933,00 

8 João Luis Garcia Desenvolvimento e teste de uma vacina biotecnológica 
para o controle da toxoplasmose congênita UEL 49.519,00 

9 José Lopes 
Avaliação de diferentes formulações de Bacillus 
thuringiensis subesp. israelensis para o controle de 
Aedes aegypti e Culex spp. (Diptera). 

UEL 25.362,35 

10 Juliana Ferreira de 
Moura 

Aplicação de proteínas recombinantes no 
desenvolvimento de um método sorológico de baixo 
custo para o diagnóstico diferencial da 
Neurocisticercose 

UFPR 46.176,10 

11 Lucy Megumi 
Yamauchi Lioni 

Identificação de genes que codificam antígenos de 
interesse no sorodiagnóstico da toxoplasmose 
congênita 

UEL 43.000,00 

12 Luiz Roberto 
Aguiar 

Pesquisa e desenvolvimento de mecanismos para 
ampliar o acesso ao tratamento cirúrgico das Epilepsias 
Refratárias pela população da Rede Pública 

PUC 40.000,00 

13 Marco Aurelio 
Krieger 

Genotipagem e carga viral do vírus da hepatite C 
utilizando a metodologia de PCR em tempo real IBMP 48.933,14 

14 Maria Angélica 
Pagliarini Waidman 

A saúde mental na atenção básica: Perspectivas e 
intervenções UEM 11.200,00 

15 Mônica Lúcia 
Gomes 

Doença de Chagas: avaliação da sistemática de triagem 
de doadores em banco de sangue UEM 43.466,00 
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16 Nelson Nardo 
Júnior 

Qualidade de Vida de Pacientes Submetidos à Cirurgia 
Bariátrica UEM 45.513,00 

17 Roberta Lemos 
Freire 

Implantação do programa de vigilância em saúde da 
toxoplasmose congênita em gestantes atendidas pelo 
Sistema Único de Saúde no Estado do Paraná 

UEL 48.100,00 

18 Roberto Rosati Implementação de métodos de citogenética molecular 
na diagnose de leucemias agudas em crianças HPP 33.650,00 

19 Rosana Herminia 
Scola 

Prevalência da enxaqueca em pacientes portadores de 
fribromialgia e relação com déficits do metabolismo 
oxidativo mitocrondrial através da análise da variação 
do ácido lático 

HC-UFPR 33.216,00 

20 Rubens Cecchini 

Estudos da anemia hemolítica e dos mecanismos 
oxidativos pré-hemolíticos em pacientes portadores de 
câncer de mama submetidos à quimioterapia pelo 
paclitaxel 

UEL 50.000,00 

21 Silvana Marques de 
Araújo 

Relação entre Achados Eletrocardiográficos e Índice de 
Volume Atrial Esquerdo em pacientes com sorologia 
positiva para doença de Chagas 

UEM 11.775,00 

22 Sonia Silva Marcon Comportamento em saúde de adultos e idosos 
hipertensos e/ou diabéticos UEM 14.980,00 

23 Vanete Thomaz 
Soccol 

Clonagem, expressão e purificação de proteínas 
imunogênicas de mycobacterium tuberculosis para 
diagnóstico de tuberculose em humanos 

UFPR 47.780,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Alexandre 
Gonçalves Evsukoff 

Avaliação/Monitoramento dos sistemas municipais 
de saúde por meio das técnicas de Data Mining UFRJ 27.000,00 

2 Alexandre Marinho 
Análise dos indicadores de saúde relacionados à 
política nacional de atendimento às urgências no 
Estado do Rio de Janeiro 

IPEA - Instituto 
de Pesquisa 
Econômica 
Aplicada 

46.000,00 

3 
Antonio Carlos 
Campos de 
Carvalho 

Centro Nacional de Bioimagens 

IBCCF - Instituto 
de Biofísica 
Carlos Chagas 
Filho  

1.000.000,00 

4 Artur Ziviani 
Rede de pesquisa em Medicina Assistida por 
Computação Científica do Rio de Janeiro (MACC-
Rio) 

LNCC - 
Laboratório 
Nacional de 
Computação 
Científica 

310.000,00 
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5 Celeste Carvalho 
Siqueira Elia 

Custo-efetividade e utilidade clínica da medida do 
gradiente de pressão venosa hepática na profilaxia 
primária da hemorragia digestiva alta por ruptura de 
varizes esofagianas em pacientes com cirrose 
hepática atendidos Pelo SUS no Estado do Rio de 
Janeiro 

UFRJ 65.700,00 

6 Christina Maeda 
Takiya  

Programa multidisciplinar para o diagnóstico de 
cardiomiopatias de causa indeterminada 

UFRJ / HUCFF - 
Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro / 
Hospital 
Universitário 
Clementino 
Fraga Filho 

158.500,00 

7 
Claudete Esteves 
Nogueira Pinto 
Klumb 

Estudo prospectivo da carga viral do vírus Epstein 
BARR (EBV) como marcador preditivo de resposta 
ao tratamento nos linfomas associadas ao HIV 

INCA 30.670,00 

8 Eliana Saul 
Furquim Werneck  

Rede de pesquisa em métodos moleculares em 
diagnósticos e prognóstico de neoplasias  INCA 500.000,00 

9 Francisco José 
Barcellos Sampaio 

Caracterização do papel funcional da proteína 
WNT4 na tumorigênese do câncer de próstata UERJ 37.500,00 

10 Gulnar Azevedo e 
Silva Mendonça 

Sobrevida e fatores prognósticos de pacientes com 
câncer de próstata localizado INCA 6.036,00 

11 Helena Lobo 
Borges 

Retinoblastoma como marcador para subtipo de 
câncer colo-retal: padrão de fosforilação 
acompanha processo de marginalização, expõe as 
cinases associadas ao tumor e sugere novos 
tratamentos 

UFRJ 32.100,00 

12 Iêda Maria Orioli 

Avaliação e Otimização, através da Rede 
ECLAMC, do campo 34 da declaração de nascidos 
vivos (DNV), para assegurar a continuidade e 
qualidade na utilização deste instrumento como 
monitoramento de anomalias congênitas 

Fiocruz 50.000,00 

13 Ilana Zalcberg 
Renault 

Análise complexiva do estado de quimerismo após 
o transplante alogênico de medula óssea INCA 60.000,00 

14 Joab Trajano Silva 
Relação entre o polimorfismo funcional VNTR na 
região promotora do gene MAOA e a resposta ao 
tratamento antitabagismo de indivíduos masculinos 

UFRJ 58.700,00 

15 João Paulo de Biaso Envolvimento da familia de fatores de transcrição 
NFAT na regulação do ciclo celular e tumorigênese INCA 40.000,00 

16 José Andrés 
Morgado Díaz 

Aspectos celulares na adesão célula-célula em 
câncer colateral: identificação de moléculas alvos 
para uso potencial como agentes terapêuticos 

INCA 31.000,00 
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17 José Mauro 
Granjeiro 

Produção e avaliação físico-química, biológica e 
pré-clinica de biocerâmicas associadas às células-
tronco adultas da medula óssea como alternativa ao 
enxerto autógeno: desenvolvimento de novos 
sistemas para regeneração óssea para uso clínico na 
Rede SUS 

UFF 98.000,00 

18 José Mauro Peralta 

Implantação de uma rede de pesquisa em métodos 
moleculares para o diagnóstico de doenças 
crônicas, degenerativas, infecciosas e parasitárias e 
doenças neurodegenerativas 

UFRJ 1.300.000,00 

19 
José Nelson dos 
Santos Silva 
Couceiro 

Desenvolvimento e validação de um teste rápido 
para diagnóstico de infecções por vírus influenza A 
e B e produção de componentes imunobiológicos 

UFRJ 50.000,00 

20 Kátia Vergetti 
Bloch 

Sistemas de informação em saúde nacionais: 
qualidade dos dados, integração entre os sistemas e 
o uso dos dados integrados em análises para 
diagnóstico da condição de saúde e para análise e 
monitoramento dos serviços de saúde no Estado do 
Rio de Janeiro 

UERJ 25.000,00 

21 Leda dos Reis 
Castilho 

Otimização do processo de produção do fator de 
coagulação sanguínea IX recombinante expresso 
em Células CHO 

UFRJ 61.000,00 

22 Liz Maria de 
Almeida 

Estudo dos fatores que influenciam o seguimento 
de mulheres que realizaram o exame preventivo 
para o câncer de colo de útero na Rede SUS no 
Município do Rio de Janeiro 

INCA 47.673,00 

23 
Luís Cristóvão  de 
Moraes Sobrino 
Porto 

Distribuição de sexo, faixa etária, grau de instrução, 
etnia e dos grupos alélicos HLA-A*, -B* e -DRB1* 
em amostra de REDOME. Mapeamento por 
geoprocessamento e comparação com dados do 
Censo do IBGE 2000 dos Municípios Fluminenses. 
Identificação de haploti 

UERJ 55.834,64 

24 Luis Felipe Ribeiro 
Pinto 

Polimorfismos e alterações e epigenéticas 
relacionadas a susceptibilidade e desenvolvimento 
do carcinoma epidermóide de esôfago em 
brasileiros 

UERJ 38.000,00 

25 Marcelo Gerardin 
Poirot Land 

Estudo de epidemiologia espacial dos dados de 
mortalidade por leucemia aguda na infância na 
cidade do Rio de Janeiro através de técnica de 
geoprocessamento 

UFRJ 23.835,51 

26 Marcus Barreto 
Conde 

Impacto da implantação de estratégia inovadora de 
busca passiva de Tuberculose Pulmonar em 
unidades primárias de saúde na detecção de novos 
casos e no tempo de início de tratamento da 
Tuberculose Pulmonar em uma área com alta 
prevalência de doença 

UFRJ 51.900,00 
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27 Maria Cristina 
Caetano Kuschnir 

Estudo das co-morbidades associadas à obesidade: 
disfunção endotelial, hipertensão arterial, Diabetes 
mellitus Tipo 2 e dislipidemia em adolescentes 

UERJ 31.780,00 

28 Maria do Carmo 
Leal 

Avaliação da qualidade da assistência à criança 
menor de seis meses prestada por unidades básicas 
do Sistema Único de Saúde do Município do Rio de 
Janeiro 

Fiocruz 61.000,00 

29 Marília Sá Carvalho Acesso à assistência oncológica - mapeamento dos 
fluxos origem - destino ENSP / Fiocruz 24.805,00 

30 Mário Vaism Estudo de novas opções terapêuticas para o 
carcinoma diferenciado da tireóide UFRJ 36.200,00 

31 Marlene Benchimol Desenvolvimento e criação de um banco para 
compartilhamento de imagens biológicas 

CECIERJ - 
Fundação Centro 
de Ciências e 
Educação 
Superior à 
Distância do 
Estado do Rio de 
Janeiro 

196.000,00 

32 Mauro Sola-Penna 

Novas abordagens terapêuticas e marcadores de 
prognósticos para tumores mamários humanos: 
avaliação da alteração da distribuição celular da 
fosfofrutocinase e fluxo glicolítico 

UFRJ 32.000,00 

33 Pauline Lorena 
Kale 

Investigação dos óbitos por causas mal definidas de 
mulheres em idade fértil ocorridos na região 
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro em 2007

UFRJ 53.980,00 

34 Raquel Ciuvalschi 
Maia 

Incorporação dos marcadores de resistência aos 
quimioterápicos na prática clínica: Implicações para 
o tratamento da leucemia mielóide aguda 

INCA 26.695,00 

35 Roberto Alves 
Loureço 

Fragilidade em idosos no Brasil: estudo da validade 
preditiva de um instrumento de rastreamento de 
riscos de internação hospitalar 

UERJ 60.768,00 

36 Robson de Queiroz 
Monteiro 

Micropartículas tumorais: papel na biologia do 
tumor com ênfase em processos imunossupressivos UFRJ 45.000,00 

37 Roselee Pozzan 

Avaliação do processo de implantação de sistema 
de Informação Laboratorial da Anatomia Patológica 
em Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro 

SMS / RJ - 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde do Rio de 
Janeiro 

109.000,00 
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38 Sergio Kahn 
Proposta de implementação de um protocolo de 
controle de infecção da cavidade oral em pacientes 
internados no Sistema Único de Saúde 

UVA - 
Universidade 
Veiga de 
Almeida 

30.491,00 

39 Vanda D'Acri 
Soares A municipalização do Sistema Único de Saúde  Fiocruz 33.000,00 

40 Vera Lucia Luiza 
O Programa remédio em casa como modelo de 
previsão pública de medicamentos - análise e 
implantação no Município do Rio de Janeiro 

Fiocruz 32.200,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 

RIO GRANDE DO NORTE – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Ana Katherine da 
Silveira Gonçalves 

Influência da alta freqüência de coitos vaginais e da 
prática de duchas higiênicas no equilíbrio da 
microbiota vaginal 

UFRN 15.605,00 

2 
Angelo Giuseppe 
Roncalli da Costa 
Oliveira 

Levantamento epidemiológico em saúde bucal no 
estado do Rio Grande do Norte 

SES / RN - 
Secretaria de 
Estado da Saúde do 
Rio Grande do 
Norte 

17.758,20 

3 Antonia Claudia 
Jacome da Camara 

Avaliação da doença de Chagas por parâmetros 
sorológico, parasitológico e molecular no oeste 
potiguar, RN, Brasil  

UFRN 34.130,00 

4 Francisco Arnoldo 
Nunes de Miranda 

Avaliação dos fatores que interferem na atenção à 
saúde mental na estratégia saúde da família no 
município de Parnamirim/RN 

UFRN 33.125,94 

5 George Dantas de 
Azevedo 

Avaliação da qualidade de vida e rastreamento de 
transtornos mentais comuns em mulheres nas 
diferentes fases da vida - estratégias para construir a 
atenção integral no SUS 

UFRN 29.417,45 

6 José Antonio 
Spineli Lindozo 

Legitimidade e visibilidade dos mecanismos de 
controle social e de participação popular nos 
conselhos municipais de saúde: estudo dos 
conselhos de Natal, Mossoró e Parnamirim no Rio 
Grande do Norte. 

UFRN 19.100,00 

7 José Veríssimo 
Fernandes 

Análise do Perfil Epidemiológico da Infecção por 
HPV na População Feminina do Estado do Rio 
Grande do Norte.  

UFRN 38.594,00 
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8 Karine Cavalcanti 
Maurício de Sena 

Aterosclerose e distúrbios de minerais no Rio 
Grande do Norte - Avaliação e acompanhamento de 
pacientes do Sistema Único de Saúde 

UFRN 39.559,91 

9 
Lucia de Fatima 
Campos Pedrosa 
Schwarzschild 

O impacto do estado nutricional de magnésio no 
tratamento do Diabetes mellitus tipo 2 UFRN 37.087,35 

10 Lucineire Lopes de 
Oliveira 

Sobre práticas que legitimam sentidos: o olhar das 
mulheres-gestantes acerca do pré-natal realizado 
pelos trabalhadores das equipes da Estratégia Saúde 
da Família no Município de Mossoró/RN 

UFRN 26.265,30 

11 
Maria de Fátima 
Freire de Melo 
Ximenes 

Detecção de vírus Dengue e novos flavivírus 
circulantes, em culicídeos adultos e imaturos, 
potencialmente vetores de Dengue e Febre 
Amarela, em áreas de proteção ambiental e 
aglomerados urbanos 

UFRN 36.364,50 

12 Maria Jose de Britto 
Costa Fernandes 

Tuberculose associada à aids: prevalência e perfil 
dos co-infectados no estado do Rio Grande do 
Norte, Brasil 

UFRN 12.972,72 

13 Maria José Pereira 
Vilar 

Abordagem do risco cardiovascular no lúpus 
eritematoso sistêmico e suas implicações para a 
integralidade do atendimento no âmbito do SUS 

UFRN / HUOL -  
Hospital 
Universitário 
Onofre Lopes 

35.818,30 

14 
Maurício Roberto 
Campelo de 
Macedo 

Qualidade de vida e saúde mental em Natal: uma 
contribuição para as políticas de saúde mental e 
atenção básica do SUS 

UFRN 27.335,00 

15 Selma Bruno da 
Silva 

Determinação da capacidade de caminhar em 
obesos - Uma contribuição para o planejamento das 
ações de atenção à saúde do obeso-SUS 

UFRN 13.850,00 

16 Valter Ferreira de 
Andrade Neto 

Toxoplasmose congênita: estudo da freqüência e 
perfil sorológico em gestantes atendidas em 
unidades de saúde de referência no município de 
Natal, Rio Grande do Norte 

UFRN 31.263,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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RORAIMA – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Gladis de Fatima 
Nunes da Silva 

Utilização de sistema de informações geográficas para 
o monitoramento da dengue no bairro Senador Hélio 
Campos na cidade de Boa Vista/RR 

UERR - 
Universidade 
Estadual de 
Roraima 

30.116,00 

2 
Guilherme 
Bernardino da 
Cunha 

Identificação e mapeamento de áreas de transmissão 
de malária em Roraima utilizando o SIG 

UFRR - 
Universidade 
Federal de 
Roraima 

22.932,50 

3 Jaime de Liege 
Gama Neto 

Distribuição Vetorial das Leishmanioses no estado de 
Roraima com uso do SIG. 

Secretaria 
Estadual de 
Saúde 

39.115,00 

4 José Francisco 
Luitgards Moura 

Impacto sócio-econômico do dengue no Estado de 
Roraima UFRR 7.420,00 

5 
Maria Claudete 
Vasconcelos dos 
Passos 

Identificação do vírus da raiva por técnicas virológicas 
e moleculares em morcegos no Estado de Roraima UFRR 39.881,72 

6 Pablo Oscar 
Amézaga Acosta 

Inquérito Soroepidemiológico das Hepatites A e B nos 
Municípios de Boa Vista e Mucajaí, Roraima, Brasil. UFRR 40.000,00 

7 Rosana Colatino 
Soares Reis 

Estudo da fauna flebotomínea (Diptera: 
phlebotominae) e ocorrência de Leishmania sp. Em 
cães domésticos no estado de Roraima RR.  

UFRR 32.365,91 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 

RIO GRANDE DO SUL – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Aluisio Jardim 
Dornellas de Barros 

A utilização do SUS pela população: um estudo 
etno - epidemiológico do modelo PSF da atenção 
básica a saúde 

UFPEL 66.450,00 

2 Ana Cristina 
Ostermann 

Gênero, sexualidade e violências: uma investigação 
sociolingüística internacional dos atendimentos a 
saúde da mulher 

UNISINOS - 
Universidade do 
Vale do Rio dos 
Sinos  

29.211,90 

3 Ana Luiza Silva 
Maia 

Carcinoma medular de tireóide: estudo clinico, 
epidemiológico, bioquímico e molecular com 
impacto no diagnóstico, manejo e prevenção 

UFRGS 57.840,00 
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4 Ana Maria de 
Menezes 

Sibilância respiratória desde o nascimento até a 
adolescência: estudo longitudinal das crianças 
nascidas em 1993 na cidade de Pelotas-RS 

UFPEL 70.500,00 

5 Bartira Ercilia 
Pinheiro da Costa 

Doença hipertensiva gestacional e os polimorfismos 
protéico e genético da enzima conversora de 
angiotensina 

PUC / RS 28.320,00 

6 Bernardo Lessa 
Horta 

Síndrome metabólica: prevalência e fatores de risco 
em adultos jovens, um estudo de coorte. UFPEL 83.724,88 

7 Carlos Graeff 
Teixeira 

Desenvolvimento de metodologias de vigilância e 
diagnóstico da esquistossomose mansônica em 
focos de baixa endemicidade e verificação da sua 
aplicabilidade pela rede básica de serviços de saúde 

PUC / RS 75.730,00 

8 
Cassiano 
Kuchenbecker 
Rosing 

Associação entre obesidade e doença periodontal: 
estudo longitudinal de 5 anos UFRGS 22.592,86 

9 
Celia Regina 
Ribeiro da Silva 
Carlini 

Saude bucal de idosos: lesões cancerisáveis e 
câncer bucal UFRGS 83.404,00 

10 
Dora Lucia 
Leidenscorrea de 
Oliveira 

A perspectiva de risco de vida entre usuários do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: 
subsídios para a gestão do serviço 

UFRGS 26.500,00 

11 Jenifer Saffi 
Avaliação do perfil antioxidante e da capacidade de 
reparação de DNA de mulheres com câncer de 
mama 

ULBRA 30.000,00 

12 Juraci Almeida 
Cesar 

Assistência à gestão e ao parto no município de Rio 
Grande - RS: uma proposta de avaliação 

FURG - 
Fundação 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande 

28.811,00 

13 Juvenal Soares Dias 
da Costa 

Avaliação da efetividade da atenção básica dos 
municípios em gestão plena no RS através da 
redução de internações sensíveis 

UNISINOS - 
Universidade do 
Vale do Rio dos 
Sinos  

18.974,08 

14 Laura Bannach 
Jardim 

Rede de diagnósticos para doenças neurogenéticas 
multicêntrica para diagnósticos sintomáticos 
estruturalmente para os testes preditivos 

UFRGS 29.960,00 

15 Leticia Algarves 
Miranda 

Avaliação genética de pacientes com periodontite 
através da análise de polimorfismo de genes 
associados a processos inflamatórios 

UFRGS 29.998,40 
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16 Liane Nanci Rotta 
Investigação de dislipidemia na população infantil 
atendida pelo SUS, em laboratório da rede 
municipal de Porto Alegre 

FFFCMPA - 
Fundação 
Faculdade 
Federal de 
Ciências Médicas 
de Porto Alegre 

29.811,56 

17 Marcelo Zubaran 
Goldani 

Impacto do aumento das taxas de gestações 
múltiplas sobre a mortalidade infantil no município 
de Porto Alegre (Brasil) 

UFRGS 16.078,10 

18 Marcia Regina 
Vitolo 

Implementação dos 10 passos da alimentação 
saudável para crianças menores de 2 anos nas 
unidades básicas de saúde 

FFFCMPA - 
Fundação 
Faculdade 
Federal de 
Ciências Médicas 
de Porto Alegre 

26.652,00 

19 Maria Luiza Saraiva 
Pereira 

Desenvolvimento de protocolos de inovação 
tecnológica aplicáveis a triagem neonatal: 
diagnóstico molecular da fibrose cística e 
fenilcetonúria 

UFRGS 29.158,00 

20 Marilene Henning 
Vainstein 

Isolamento e identificação de leveduras do 
complexo cryptococcus neoformans que 
comprometem a segurança no serviço da saúde do 
RS: avaliação ambiental do Hospital de Pronto 
Socorro (HPS) e recomendações para prevenção 
das patogenias relacionadas 

UFRGS 66.250,00 

21 Marino Muzfeldt 
Bianchi 

Estudo do efeito dos alelos variantes do BDNF no 
prognóstico de epilepsia do lobo temporal 

UFRGS / HCPA 
- Hospital de 
Clínicas de Porto 
Alegre 

30.000,00 

22 Nance Bayer Nardi 

Comparação de células-tronco mesenquimais 
murinas e humanas isoladas de diferentes órgãos 
quanto a capacidade de diferenciação in vitro em 
células-produtoras de insulina e reversão de 
diabetes em modelos murinos 

UFRGS 90.242,32 

23 Patricia Ashton 
Prolla 

Consolidação de um projeto piloto de identificação 
de fatores de risco para câncer de mama hereditário 
de base populacional vinculado ao Programa Saúde 
da Família 

UFRGS / HCPA  70.080,00 

24 Rogerio Friedmann 
Analise da efetividade de um programa de controle 
da glicemia e da hipertensão arterial sistêmica em 
pacientes diabéticos tipo 2 na rede pública 

UFRGS 69.750,00 
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25 Tatiana Emanuelli 
Avaliação dos níveis de estrôncio a sua relação com 
a densidade mineral óssea e parâmetros 
bioquímicos em mulheres 

UFSM - 
Universidade 
Federal de Santa 
Maria 

26.800,00 

26 Tatiana Engel 
Gerhardt 

Fluxos e utilização dos serviços de saúde: 
mobilidade e necessidades em saúde de usuários e 
novos desafios para a integralidade em saúde 
pública 

UFRGS 29.285,00 

27 Tatiana Roman 

Agressividade, impulsividade e abuso/dependência 
de substâncias na população jovem: identificação 
de situações de risco com base em um modelo 
genético-comportamental 

FFFCMPA - 
Fundação 
Faculdade 
Federal de 
Ciências Médicas 
de Porto Alegre 

91.378,00 

28 Vanessa Sune 
Mattevi 

Investigação dos fatores de risco para obesidade 
precoce e anemia em uma coorte de crianças 
submetidas a um programa de intervenção 
nutricional no primeiro ano de vida 

FFFCMPA 25.781,48 

29 Walter Jose Koff 
Estudo de fase II com vacina celular autóloga 
imunomodulada para tratamento de câncer de 
próstata localmente avançado 

UFRGS / HCPA  24.980,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 

SANTA CATARINA – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição 
Executora 

Valor 
Investido 
(R$) 

1 Ademar Dutra 

Análise das modalidades de contratação (vínculo 
empregatício) de funcionários para o sistema SUS em 
Santa Catarina sob a perspectiva do órgão 
contratante, com vistas a recomendar a modalidade de 
contratação mais adequada face à natureza e às 
especificidades do Sistema. 

UNISUL - 
Universidade do 
Sul de Santa 
Catarina  

108.927,50 

2 Alberto Groisman 
Saúde e uso de drogas: percepção dos serviços de 
saúde e da atuação dos agentes, auto-cuidado e 
itinerários terapêuticos no estado de Santa Catarina  

UFSC 47.991,32 

3 Aldo Von 
Wangenheim 

Sistema para avaliação de indicadores sobre câncer de 
pele no estado de Santa Catarina utilizando Tele-
dermatologia  

UFSC 144.290,00 
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4 Ana Claudina 
Prudêncio Serratine  

Avaliação dos procedimentos de Biossegurança, nas 
Unidades de Saúde da Região Sul de Santa Catarina  

UNISUL - 
Universidade do 
Sul de Santa 
Catarina  

78.303,00 

5 Andréia Antoniuk 
Presta 

A organização do processo de trabalho e da 
assistência à saúde: análise dos municípios que 
compõem a 7ª Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de Santa Catarina  

UNOESC / 
Joaçaba  - 
Universidade do 
Oeste de Santa 
Catarina / 
Joaçaba 

42.137,00 

6 Ângela Machado de 
Campos 

Desenvolvimento de sistemas poliméricos 
microestruturados de administração oral contendo 
extrato otimizado de Cecropia glaziovii Sneth 
(embaúba) visando o tratamento do Diabetes mellitus 
e da hipertensão arterial  

UFSC 176.231,00 

7 Ari Digiácomo 
Ocampo More 

Análise comparativa de diferentes técnicas cirúrgicas 
de fixação ligamentar do joelho  UFSC 152.100,00 

8 Caio Maurício 
Mendes de Cordova 

Infecção por micoplasmas do trato urogenital e 
micoplasmas emergentes em indivíduos com 
HIV/AIDS  

FURB - 
Universidade 
Regional de 
Blumenau 

114.361,49 

9 Dayane  Galato 
Avaliação do acesso a medicamentos dos usuários do 
Sistema Único de Saúde na região sul do estado de 
Santa Catarina  

UNISUL - 
Universidade do 
Sul de Santa 
Catarina  

27.970,00 

10 Eduardo 
Concepción Batiz 

Aplicação dos conceitos de tecnologias limpas na 
gestão do trabalho em estabelecimentos de serviço de 
saúde da cidade de Joinville  

SOCIESC - 
Sociedade 
Educacional de 
Santa Catarina 

59.600,00 

11 Elisete Navas 
Sanches Próspero 

Impacto do programa bolsa família nos indicadores 
de saúde materno infantil na região da associação de 
municípios da foz do rio Itajaí-açu, Santa Catarina, 
Brasil: análise geoespacial dos diferenciais intra-
urbanos 

UNIVALI - 
Universidade do 
Vale do Itajaí  

55.967,00 

12 Elizabeth Navas 
Sanches 

Avaliação da educação permanente no pólo da foz do 
rio Itajaí-Açu e seu impacto nas práticas de saúde 

UNIVALI - 
Universidade do 
Vale do Itajaí  

46.632,00 

13 Grace Teresinha 
Marcon Dal Sasso 

Medida de eficácia dos filtros de barreira nos 
ventiladores mecânicos em Unidade de Terapia 
Intensiva - UTI  

UFSC - 
Universidade 
Federal de Santa 
Catarina 

25.446,00 

14 Jefferson Luiz 
Trabet 

A Carga de doença nos municípios catarinenses e sua 
relação com condições de vida 

UNISUL - 
Universidade do 
Sul de Santa 
Catarina  

68.634,07 

15 Jovani Antônio 
Stefani 

Avaliação das experiências e estratégias utilizadas na 
educação permanente de trabalhadores de saúde em 
Infecção Hospitalar e seu impacto na qualidade das 
práticas de Controle de Infecção Hospitalar nos 
hospitais do Estado de SC com mais de 70 
prestadores de serviço para o SUS 

UNOESC / 
Joaçaba - 
Universidade do 
Oeste de Santa 
Catarina / 
Joaçaba 

35.698,26 
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16 Letícia Scherer 
Koester 

Desenvolvimento de um medicamento inovador à 
base de talidomida como uma nova estratégia de 
tratamento de doenças oportunistas em pacientes 
HIV+/AIDS e com câncer 

UFSC 180.211,63 

17 Marcelo Tomas de 
Oliveira 

Biossegurança em Odontologia. "Avaliação dos 
níveis de mercúrio sistêmico provenientes do 
amálgama dental em pacientes, odontólogos e 
funcionários do Sistema Único de Saúde - SUS" 

UNISUL - 
Universidade do 
Sul de Santa 
Catarina  

12.820,00 

18 Mareni Rocha 
Farias 

Estudo retrospectivo para análise da resolutividade e 
do impacto econômico do tratamento de pacientes 
com hepatite crônica pelo vírus C em municípios de 
Santa Catarina  

UFSC 38.032,50 

19 Maria Cristina 
Marino Calvo 

Avaliação da Atenção Básica à Saúde nos municípios 
sede de regionais de saúde em Santa Catarina  UFSC 83.933,07 

20 Mario Steindel 

Leishmaniose Tegumentar Americana na região do 
Vale do Itajaí, Santa Catarina: Estudo clínico-
epidemiológico e caracterização molecular do 
parasito 

UFSC 191.800,00 

21 Myrian Aldana 
Vargas Santin 

Direitos Reprodutivos: Aborto uma questão de saúde 
pública e um desafio para o SUS 

FUNDESTE - 
Fundação de 
Ensino do 
Desenvolvimento 
do Oeste 

34.835,00 

22 Newlton Macuco 
Capella 

Perfil epidemiológico de saúde vocal dos pacientes 
com queixas de alterações vocais, usuários do 
Sistema Único de Saúde do estado de Santa Catarina, 
atendidos pela clínica da voz e laboratório de estudos 
da voz e audição do Hospital Universitário 

UFSC 91.320,00 

23 Olga Maria 
Panhoca da Silva 

O estudo das populações rurais e pequenas 
comunidades do Oeste Catarinense para o 
comportamento de risco e a morbidade referida para o 
câncer e demais doenças e agravos não transmissíveis 

UDESC - 
Universidade do 
Estado de Santa 
Catarina 

44.479,00 

24 Rosemeri Maurici 
da Silva 

Detecção de Mycobacterium tuberculosis pela técnica 
de PCR em aerossóis gerados pela tosse: método 
comparativo com baciloscopia e cultura 

UNISUL - 
Universidade do 
Sul de Santa 
Catarina  

48.170,00 

25 Ruth Terezinha 
Kehrig 

Avaliação da integralidade na estratégia de saúde da 
família em Santa Catarina: com a palavra os 
profissionais das equipes de PSF  

UNOESC / 
Joaçaba - 
Universidade do 
Oeste de Santa 
Catarina / 
Joaçaba 

142.230,00 

26 Silvana Nair Leite 
Contezini 

Avaliação do processo de seleção de medicamentos e 
do acesso àqueles não padronizados nos municípios 
catarinenses 

UNIVALI - 
Universidade do 
Vale do Itajaí  

64.300,00 

27 Stella Maris Brum 
Lopes 

Abordando as famílias: teorias e práticas na formação 
dos alunos do programa docente assistencial da 
Universidade do Vale do Itajaí  

UNIVALI - 
Universidade do 
Vale do Itajaí  

26.517,00 
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28 Tales de Carvalho 
Efeitos do exercício físico na claudicação 
intermitente de portadores de doença arterial 
obstrutiva periférica  

FITEF - 
Fundação 
Instituto Técnico 
de Educação 
Física 

76.240,00 

29 
Valéria Silvana 
Faganello 
Madureira  

Diagnóstico da situação de hipertensão arterial e 
diabetes em Concórdia - SC  

UnC - 
Universidade do 
Contestado  

69.035,00 

30 Virginia Grace 
Barros 

Investigação e estudo epidemiológico dos agravos 
relacionados à saúde dos trabalhadores do município 
de Joinville, SC  

Univille - 
Universidade da 
Região de 
Joinville 

80.155,00 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 

TOCANTINS – Edital PPSUS/2006 

Nº Coordenador Título do Projeto Instituição Executora 
Valor 
Investido 
(R$) 

1 Clemilson Antonio 
da Silva 

Avaliação da atuação e desempenho dos técnicos 
em higiene dental egressos da ETSUS/TO, nas 
unidades de saúde da rede pública de atendimento 
odontológico no Estado do Tocantins 

ETSUS / TO - Escola 
Técnica de Saúde do 
Tocantins 

21.660,30 

2 Ibsen Suetonio 
Trindade 

Prevalência de hipertensão arterial e diabetes 
melito como fatores de risco para doença renal na 
população de Palmas-TO 

Fundação Universidade 
Federal do Tocantins 13.441,00 

3 Jonio Arruda da 
Luz 

Perfil clínico, epidemiológico e laboratorial dos 
casos de paracoccidioidomicose atendidos no 
HDT de Araguaína 

SES / TO - Secretaria 
de Estado da Saúde do 
Tocantins 

4.750,00 

4 Lucas Koshy Naoe Avaliação da relação da cultura da soja com a 
proliferação de caramujos no Estado do Tocantins

Fundação Universidade 
Federal do Tocantins 31.540,00 

5 Marcus Teixeira 
Marcolino 

Notificação dos casos de tentativa de suicídio na 
região sul do Estado do Tocantins 

Fundação Universitária 
Regional de Gurupi - 
Unirg 

16.800,00 

6 
Mônica Maria 
Zanta de Almeida 
Nobre 

Saúde no campo: avaliação do impacto dos 
recursos hídricos na saúde dos assentados do 
Vale Verde 

Fundação/Faculdade 
Unirg 18.800,00 

7 
Myrlena Regina 
Machado Mescouto 
Borges 

Avaliação da eficácia e segurança do 
desoxicolato de anfotericina B comparada com 
antimoniato de metilglucamina no tratamento de 
crianças com Leishmaniose Visceral no 
município de Palmas-TO 

Fundação Universidade 
Federal do Tocantins 41.000,00 
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8 Paula Benevides de 
Morais 

Impactos sobre os corpos d’água do projeto 
hidroagrícola Urubu (Javaés-Lagoa) e seus riscos 
para as comunidades urbana e rural do Município 
de Lagoa da Confusão - TO 

Fundação Universidade 
Federal do Tocantins 32.582,90 

9 Raphael Sanzio 
Pimenta 

Avaliação da contaminação de alimentos 
comercializados no estado do Tocantins por 
fungos e aflatoxinas 

Fundação Universidade 
Federal do Tocantins 36.729,00 

10 Raquel de Moraes 
Sampaio Araújo 

Observatório de Tecnologias de Informação e 
Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde 
do Estado do Tocantins: análise e sistematização 
de recursos tecnológicos utilizados para apoio à 
gestão de sistemas e ao ensino de trabalhadores 
em diferentes contextos 

SES / TO - Secretaria 
de Estado da Saúde do 
Tocantins/DRH/Coord. 
Gestão e Educação na 
Saúde 

24.580,94 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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ANEXO B – Pesquisas apresentadas no Seminário Final de Acompanhamento e 
Avaliação do estado de Alagoas – Edital PPSUS/2004-2005. Decit, 2007. 
 
ALAGOAS – Edital PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Analice Dantas Santos Perfil sócio-econômico e epidemiológico dos usuários do 
Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes (UFAL). UFAL 

2 Carlos Maurício Rocha 
Barroso 

Análise da distribuição espacial de larvas de Aedes Aegypti no 
bairro do Tabuleiro, Maceió, Alagoas, Brasil. UFAL 

3 Cícero Eduardo 
Ramalho Neto 

Diagnóstico precoce do câncer de mama, ovariano e do colo 
uterino por meta – PCR e seqüenciamento automático de 
DNA. 

UFAL 

4 Cynara de Araújo 
Batista Pereira 

Fitoterapia: a farmácia viva na atenção primária de saúde do 
estado de Alagoas. UFAL 

5 Denise Maria Wanderlei 
Silva 

Seqüenciamento de DNA das Regiões 5 NCR e NS5B do vírus 
da Hepatite C para genotipagem de rotina. UFAL 

6 Fernando Antônio 
Gomes de Andrade 

Hemicelulose em reconstrução da parede abdominal em ratos: 
estudo imunohistoquímico. Fapeal 

7 Fernando de Araújo 
Pedrosa 

Fatores de risco e agentes etiológicos para Leishmaniose 
Tegumentar Americana (LTA) no estado de Alagoas, Brasil. UFAL 

8 Haroldo da Silva 
Ferreira 

Sistema de vigilância alimentar e nutricional: confiabilidade 
dos dados antropométricos obtidos na rede básica de saúde do 
SUS em Alagoas. 

UFAL 

9 Heloisa Helena Motta 
Bandini Ambulatório de aparelhos de amplificação sonora individual. Uncisal 

10 Maria das Graças 
Leopardi Gonçalves 

Problemas de saúde relacionados à medicamentos em usuários 
de unidade de emergência. UFAL 

11 Maria do Carmo Borges 
Teixeira Prevalência do vírus C nas unidades de diálise, em Maceió. Uncisal 

12 Ricardo Macedo Projeto cirurgia da epilepsia: elaboração e execução de sistema 
informatizado de banco de dados UFAL 

13 Rosa Lúcia Prédes 
Trindade Avaliação da organização da rede de atenção em saúde mental. Sesau - AL 

14 Sandra Mary Lima 
Vasconcelos 

Hábitos alimentares e estado nutricional de hipertensos e 
diabéticos. Uma contribuição às ações de controle de fatores 
de risco vasculares do Hiperdia – MS do município de 
Flexeiras, Alagoas. 

UFAL 

15 Sylvana de Araújo 
Barros 

Estudo antropométrico de crianças internadas na clínica 
pediátrica do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes 
(UFAL). 

UFAL 

16 Telma Maria Toledo de 
Menezes Florêncio 

Diagnóstico de saúde da população materno-infantil do estado 
de Alagoas. UFAL 

17 Zenaldo Porfírio 
Prevalência de portadores de ‘Neisseria meningitidis’ em 
profissionais de saúde recém-admitidos no Hospital Escola 
Hélvio Auto (Uncisal). 

Uncisal 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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BAHIA – Edital PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Ana Marice Teixeira 
Ladeia 

Avaliação do Efeito do Azeite de Dendê sobre o Perfil Lípidico de 
Indivíduos Hipercolesterolêmicos 

FBDC/EBMSP – 
(Fundação 
Bahiana de 
Desenvolvimento 
da Ciência e 
Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde 
Pública) 

2 Enilda Rosendo do 
Nascimento 

Impacto da Assistência de Enfermagem às Mulheres em Saúde 
Reprodutiva em Serviços de Saúde de Salvador/Bahia UFBA 

3 Fabiana Paim Rosa Bioengenharia Tecidual Óssea: Desenvolvimento de Biomateriais 
e Terapêuticas Regenerativas 

UFBA/Instituto de 
Ciências da Saúde 

4 Issac Suzart Gomes 
Filho 

Doença Periodontal Materna e Prematuridade e Baixo Peso ao 
Nascer – Estudo de Intervenção UEFS 

5 Leda Solano de 
Freitas Souza 

Prevalência de Infecção por Chlamydia trachomatis em Lactentes 
com Pneumonia ou Bronquiolite 

UFBA / HUPES - 
Universidade 
Federal da Bahia / 
Hospital 
Universitário 
Professor Edgard 
Santos 

6 Luciana Rodrigues 
Silva 

Contaminação Alimentar de Lactários e Cozinhas Hospitalares de 
Três Cidades do Estado da Bahia UFBA 

7 Luiz Guilherme 
Costa Lira 

Avaliação de Alterações Hepáticas em Pacientes Portadoras de 
Síndrome de Turner UFBA 

8 Manuela Garcia 
Lima 

Estudo Epidemiológico das Tentativas de Suicídio nas 
Emergências das Redes Pública e Privada na Cidade de Salvador FBDC/EBMSP 

9 Maria do Carmo 
Lessa Guimarães Análise da Gestão Compartilhada do SUS em Municípios Baianos UFBA 

10 Maria Inês Costa 
Dourado 

Estudo das Condições de Saúde Bucal em Pacientes Infectados 
pelo HIV-Aids na Era Haart UFBA/ISC 

11 Maria Luiza Brito de 
Souza Atta 

Investigação da Ocorrência de Auto-Anticorpos em Pacientes 
Portadores de Hepatite Viral C Crônica UFBA 

12 Marilda de Souza 
Gonçalves 

Implantação de Marcadores Genéticos Direcionados à Melhoria da 
Qualidade de Vida Materno-Fetal no Atendimento do SUS Fiocruz 

13 Marluce Maria 
Araújo Assis 

Atenção Básica à Saúde no Processo de Descentralização da Saúde 
na Bahia (1998-2005) UEFS 

14 Paloma Dias da 
Silva Telles 

Avaliação de Receptores Celulares Sinalizadores da Angiogênese 
Pulpar UFBA 

15 Raymundo Paraná 
Ferreira Filho 

Projeto de Melhoria da Rede do Hospital Universitário da 
Universidade Federal da Bahia UFBA/HUPES 

16 Sandra Maria 
Chaves dos Santos 

Avaliação de Unidade de Alimentação e Nutrição na Perspectiva 
da Alimentação Saudável: um estudo de Caso no Pólo 
Petroquímico de Camaçari - Bahia 

UFBA 

17 
Sebastião Antônio 
Loureiro de Sousa e 
Silva 

Desenvolvimento de Metodologia de Avaliação de Desempenho 
do Sistema de Saúde Baiano UFBA/ISC 

    
Pesquisas avaliadas do edital temático: Sistemas e Políticas em Sáude 
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18 Vera Lúcia Peixoto 
Santos Mendes 

Avaliação dos Modelos de Gestão adotados pelos Hospitais 
Públicos do Estado da Bahia na Perspectiva de implementação do 
Modelo Assistencial de Vigilância à Saúde 

UFBA 

19 Thereza Christina 
Bahia Coelho Contas em Saúde da Macro Região Leste  

Universidade 
Estadual de Feira 
de Santana 

20 Maria do Carmo 
Lessa Guimarães 

Indicadores para avaliar a Gestão Descentralizada da Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica de Saúde: um estudo em 
municípios do Estado da Bahia 

UFBA 

21 
Sebastião Antonio 
Loureiro de Souza e 
Silva 

O Processo de Regionalização da Assistência à Saúde no Estado 
da Bahia: Avaliação da Assistência de Média e Alta Complexidade 
na Microrregião Sanitária de Paulo Afonso segundo critérios de 
equidade e qualidade. 

UFBA 

22 Lígia Maria Vieira 
da Silva 

A Descentralização e a Qualidade da Atenção à Saúde em dois 
Municípios do Estado da Bahia UFBA 

23 Maria Guadalupe 
Medina 

Análise da Implementação do “PSF” no contexto da 
Regionalização da Assistência à Saúde no Estado da Bahia   UFBA 

24 Leny Alves Bomfim 
Trad  

Avaliando a humanização no PSF: no interior das equipes e na 
relação com os usuários. UFBA 

25 Walberto Herrera 
Medina 

Processo de formação dos Recursos Humanos em Saúde: Uma 
Análise do Curso do Pólo de Capacitação, Formação e Educação 
Permanente para Saúde da Família  

UFBA 

26 Silvio Roberto 
Medina Lopes 

Análise da Implementação dos “CLS” no “PSF” nos Municípios 
do Estado da Bahia  UFBA 

27 Maria Lourdes Farre 
Vallve 

Estudo das vias de apoptose e proliferação celular na ATL 
(Leucemia/linfoma das células T do adulto) na Bahia. Implicações 
numa maior sobrevida dos pacientes 

FIOCRUZ 

28 Helenemarie Schaer 
Barbosa 

Receptores Hormonais, P53, c-erb-B2 e Maspin como fatores 
prognósticos no Carcinoma Mamário  UFBA 

29 Luciana Maria 
Pedreira Ramalho 

Diagnóstico e Manejo das Complicações Orais dos Tratamentos 
Radioterápicos e Quimioterápicos para o Câncer da Região Buco-
Maxilo-Facial    

UFBA 

30 Marilda de Souza 
Gonçalves  

Vigilância Epidemiológica de Infecções ocorridas em Portadores 
de Anemia Falciforme FIOCRUZ 

31 Suzy Santana 
Cavalcante 

Estudo Longitudinal sobre Aspectos Clínicos-Epidemiológicos da 
Infecção Hospitalar em Pediatria  

Obras Sociais 
Irmã Dulce 

32 Gildásio C. Daltro Terapias Celulares em Anemia Falciforme UFBA  

33 Solange Veloso 
Viana 

Ocorrência de Sobrepeso e outros Fatores de Risco à Saúde em 
Trabalhadores do Estado da Bahia UFBA 

34 José Tavares 
Carneiro Neto 

Indicativos históricos sobre a relação pesquisador-paciente nas 
Teses Doutorais da FAMED (1816-1936), e evidências de 
associação entre ancestralidade negra e doenças 

ACPGM - 
Associação do 
Curso de Pós-
Graduação em 
Medicina e Saúde 

35 
Ana Angélica Leal 
Barbosa/José 
Maximiliano 

Alcoolismo: Interação/Intervenção com Pessoas Dependentes de 
Bebidas Alcoólicas e seus Familiares UESB 

36 Fernanda Carneiro 
Mussi 

Compreensão do Significado da Dor como Sintoma Prodrômico 
do Infarto Agudo do Miocárdio: Vivência da Clientela para Ações 
Imediatas UFBA 

37  Edméia de Almeida 
Cardoso Coelho 

Integralidade do cuidado à saúde da mulher: limites e 
possibilidades na Atenção Básica UFBA 
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38 Mônica Maria da 
Silva Moura Costa  

Avaliação do Conhecimento de Estudantes de sobre o Aleitamento 
Materno em um Curso Médico com a Metodologia do 
Aprendizado Baseado em Problemas – PBL  

Universidade 
Estadual de Santa 
Cruz 

39 Isaac Suzart Gomes 
Filho 

Relação entre Doença Periodontal em Gestantes e Nascidos 
Prematuros e/ou de Baixo Peso  UEFS 

40 Milena Pereira 
Ponde 

 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade entre Crianças 
em Salvador, Bahia 

Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde 
Pública 

41 Luciana Rodrigues 
Silva 

BAHIANUT: Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Crianças 
na Bahia, nos últimos anos de 2003 e 2004  UFBA 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
CEARÀ – Edital PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Álvaro Jorge Madeiro 
Leite 

Tendências e diferenciais na saúde perinatal no município de 
Fortaleza, Ceará: comparação entre 1995 e 2005. UFC 

2 Ana Karina Bezerra 
Pinheiro 

Cervicografia digital: avaliação da sensibilidade e 
especificidade na detecção de lesões precursoras para o câncer 
cérvico-uterino. 

UFC 

3 Anamaria Cavalcante e 
Silva 

Prevalência de acidentes e percentual de hospitalização entre 
crianças de 0 a 5 anos na região do Cariri – CE 

Escola de Saúde 
Pública do Ceará 

4 Aparecida Tiemi Nagao 
Dias 

Marcadores sorológicos no acompanhamento laboratorial de 
pacientes portadores de hanseníase. UFC 

5 Escolástica Rejane 
Ferreira Moura 

Avaliação da assistência prestada em planejamento familiar no 
contexto do Programa Saúde da Família no Ceará – Brasil. UFC 

6 Fernando José Pires de 
Sousa 

Implicações do envelhecimento da população do ceará no 
sistema de saúde UFC 

7 Glauce Socorro de 
Barros Viana 

Avaliação do efeito do óleo essencial de Alfavaca (Ocimum 
gratissimum L) sobre a placa bacteriana em crianças. FMJ 

8 João Macedo Coelho 
Filho 

Avaliação da validade da escala de katz para rastreamento da 
capacidade funcional entre idosos atendidos em unidade 
secundária de saúde. 

UFC 

9 Jorg Heukelbach 
Estratégias Terapêuticas da Escabiose: Ensaio Clínico 
Randomizado com uma Substância Natural em uma 
Comunidade Hiperendêmica. 

UFC 

10 Jorge Luiz Nobre 
Rodrigues 

Estudo soroepidemiológico em duas comunidades acometidas 
por melioidose no estado do Ceará. UFC 

11 José Wellington de 
Oliveira Lima 

Controle do Dengue: avaliação do potencial de 5 espécies de 
peixe como alternativa para controle biológico do Aedes. UECE 

12 Karla Corrêa Lima 
Miranda 

Integralidade em saúde: co-responsabilidade dos serviços de 
referência em HIV/Aids e do programa saúde da família na 
assistência aos indivíduos soropositivos e família 

UECE 

13 Lia Carneiro Silveira A Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial Segundo 
Parâmetros de Humanização da Gestão. UECE 

14 Lígia Regina Sansigolo 
Pontes 

Dinâmica da transmissão do Mycobacterium leprae no estado 
do Ceará: estudo epidemiológico sobre fontes de infecção 
humanas e ambientais empregando técnicas de biologia 
molecular. 

UFC 
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15 Lorita Marlena Freitag 
Pagliuca 

Acesso ao sistema de saúde dos portadores de deficiência 
visual – a questão da comunicação. UFC 

16 Lucia de Fátima da 
Silva 

Risco cardiovascular entre adultos jovens de uma comunidade 
de Fortaleza-CE: identificar para educar. UECE 

17 Luiz Odorico Monteiro 
de Andrade 

Avaliação do processo de descentralização do Sistema Único 
de Saúde na 11 ª microrregional do Ceará. UFC 

18 Luiza Jane Eyre de 
Souza Vieira 

Fatores de risco no contexto familiar para situações de 
acidentes em crianças e violência contra a mulher. Unifor 

19 Maria de Fátima 
Oliveira 

Monitoramento de pacientes chagásicos crônicos atendidos no 
ambulatório do Hospital Universitário Walter Cantídio em 
tratamento com benzonidazol. 

UFC 

20 Maria Izabel Florindo 
Guedes 

Uso de vírus que infectam plantas como vetor para a produção 
de uma vacina tetravalente para a dengue. UECE 

21 Maria Salete Bessa 
Jorge 

Organização dos serviços de saúde mental: qualidade dos 
serviços, acessibilidade, integralidade e participação dos 
trabalhadores de saúde mental no controle social. 

UECE 

22 Maria Teresa Salles 
Trevisan 

Caracterização de novas substâncias naturais de frutas e seus 
sub-produtos com potenciais antioxidantes para a utilização na 
quimiprevenção do câncer 

UFC 

23 Maria Veraci Oliveira 
Queiroz 

Avaliação da assistência per natal: análise dos fatores que 
interferem na qualidade e definição de indicadores. UECE 

24 Silvia Helena Barem 
Rabenhorst 

Detecção da Mutação Fator V de Leiden, do gene da 
protrombina e do polimorfismo da metileno tetrahidrofolato 
redutase em pacientes com complicações obstétricas. 

UFC 

25 Teresinha do Menino 
Jesus Silva 

Estudo de prevalência das pneumonias hospitalares nos 
pacientes internados na unidade de terapia intensiva do 
hospital universitário Walter Cantídio. 

UFC 

26 Thelma Leite de Araújo Ações primárias em saúde cardiovascular: avaliação de fatores 
de risco em escolares. UFC 

27 Vicente de Paulo 
Teixeira Pinto 

Prevenção e tratamento da anemia ferropriva em pré-escolares 
da rede pública de ensino de sobral através da fortificação da 
água. 

UFC 

28 Violante Augusta 
Batista Braga 

Uso de Álcool entre os Acadêmicos da Área da Saúde: Perfil 
de Consumo UFC 

29 Zélia Maria de Sousa 
Araújo Santos 

Fatores determinantes na adesão do cliente hipertenso ao 
tratamento - análise no âmbito da educação em saúde. Unifor 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
 
ESPÍRITO SANTO – PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Adauto Emmerich de 
Oliveira 

Estudo da correlação entre problemas bucais e surtos 
reacionais hansênicos UFES 

2 Angelica Espinosa 
Barbosa Miranda 

Estudo de soroprevalência de toxoplasmose em gestantes 
atendidas na rede municipal de saúde de Vitória, ES UFES 
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3 Aurélio Azevedo 
Barreto Neto 

Doenças respiratórias e poluição atmosférica: uma análise 
espacial na cidade de Vitória - ES 

CEFET / ES - Centro 
Federal de Educação 
Tecnológica do Espírito 
Santo 

4 Célia Regina Trindade 
Morbidade e mortalidade materna e fetal na adolescência 
e juventude de parturientes no Hospital Dório Silva no 
período de 2002 a 2005 

EMESCAM - Escola 
Superior de Ciências da 
Santa Casa de 
Misericórdia 

5 Ethel Leonor Noia 
Maciel  

Estudo Ecológico da epidemia de tuberculose no Estado 
do Espírito Santo: distribuição espacial e correlações com 
aspectos sócio-econômicos 

UFES 

6 Fátima Gislaine 
Kcartaxo da Cunha 

Perfil nutricional de adolescentes e jovens de 16 a 24 
anos em situação de exclusão social 

FSV - Faculdade 
Salesiana de Vitória 

7 Ian Victor Silva 

Efeito da terapia de reposição hormonal na expressão das 
isoformas alfa e beta dos receptores de estrogênio nos 
cânceres de mama e de ovário: o papel do polimorfismo 
genético na evolução e no tratamento do câncer de mama 
e de ovário 

UFES 

8 Letícia Batista 
Azevedo Rangel  

Superexpressão anômala da cadeia alfa do complexo 
HLA-DR em câncer de ovário: avaliação de novo 
biomarcador prognóstico e de responsividade do tumor 
ao tratamento com cisplatina 

UFES 

9 Liliana Cruz Spano 
Rotavírus em diarréia aguda na Grande Vitória: análise 
dos genótipos circulantes para implementação de 
programa de controle por vacinação 

UFES  

10 Lucia Martins Diniz 
Análise situacional da assistência obstétrica e perinatal 
em maternidades do estado do Espírito Santo: expondo a 
realidade e propondo mudanças 

EMESCAM - Escola 
Superior de Ciências da 
Santa Casa de 
Misericórdia 

11 Marcello Dala 
Bernardina Dalla 

Ficando de bem com a vida - Projeto pesquisa e 
intervenção na atenção básica aos adolescentes do bairro 
de Jesus de Nazareth 

SMS / Vitória - Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Vitória 

12 Paulete Maria 
Ambrosio Maciel 

Assistência à saúde do idoso: um desafio para atenção 
primária em Vitória / ES UFES 

13 Raquel Baroni de 
Carvalho 

Avaliação da eficácia do uso tópico de ácido retinóico 
12-CIS a 0.05% no tratamento de leucoplasias da 
cavidade bucal 

UFES 

14 Rita de Cassia Duarte 
Lima 

Avaliação do pacto dos indicadores da atenção básica 
como instrumento de gestão da atenção primária à saúde: 
o caso Espírito Santo 

UFES  

15 Romildo Luis 
Monteiro Andrade 

Estratificação do risco cardiovascular na população 
hipertensa da área de abrangência da unidade Saúde da 
Família de Jesus de Nazareth, Vitória - ES; 2005 

EMESCAM - Escola 
Superior de Ciências da 
Santa Casa de 
Misericórdia 

16 Silvana dos Santos 
Meyrelles 

Avaliação do polimorfismo de marcadores inflamatórios 
em pacientes com doença periodontal e cardiovascular UFES 

17 Simone Cardoso 
Lisboa Pereira 

Avaliação do estado nutricional de ferro e de vitamina A 
em crianças de 1 a 6 anos da região metropolitana de 
Vitória 

FSV - Faculdade 
Salesiana de Vitória 

18 Virgínia Alves 
Carrara 

Um estudo dos fatores que interferem na capacidade 
funcional e autonomia dos idosos da região de saúde do 
Forte São João - Vitória / ES 

FSV - Faculdade 
Salesiana de Vitória 

    

Pesquisa que não foi avaliada por ausênsia do coordenador ou do seu representante. 
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19 Sandra Solange 
Coutinho 

Avaliação da qualidade de medicamentos magistrais e 
industrializados de baixo índice terapêutico provenientes 
respectivamente das farmácias de Vitória- ES  e da rede 
pública Estadual e Municipal de Vitória e Serra - ES 

LACEN / ES - 
Laboratório Central do 
Estado do Espírito Santo 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 
 
MARANHÂO – Edital PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Alcione M. dos Santos Avaliação de modelos preditivos para o diagnóstico de 
tuberculose pulmonar São Luís – MA UFMA 

2 Elizabeth Maria B. 
Coelho. Política Indigenista de saúde e participação indígena. UFMA 

3 Emygdia R. B. Mesquita Estudo de doenças genéticas humanas pela biotecnologia UFMA 

4 Maria do Desterro 
Soares B. Nascimento. 

Micoses emergentes em quebradeiras de coco babaçu na 
microregião do M. Mearim /MA. UFMA 

5 Maria Teresa S.de B. 
Alves Atenção à saúde no estado do Maranhão UFMA 

6 Marilene O.da R. 
Borges. 

Validação pré-clínica do uso de plantas medicinais da flora 
maranhense no tratamento de dislipidemias UFMA 

7 Sueli Rosina Tonial. Situação de Saúde de crianças e mulheres em idade fértil no 
estado do Maranhão. UFMA 

8 Valéria Cristina Soares 
Pinheiro 

Detecção da infecção de anofelinos por espécie de 
plasmodium em áreas de transmissão ativa de malária no 
estado do Maranhão 

UEMA 

9 Wellington da S. 
Mendes 

Prevalência e fatores de risco para hantavirose na baixada 
ocidental maranhense UFMA 

    

Pesquisas que não foram avaliadas por ausência do coordenador ou do seu representante. 

10 Luis Carlos F. de 
Carvalho. 

Aplicação das técnicas de PCR para identificar cepas de 
Mycobcterium tuberculosis resistentes a antimicrobianos 

UNICEUMA – 
Centro 
Universitário de 
Maranhão 

11 Luis Raimundo S. 
Rabelo 

Estudo Comparativo da ação de drogas antiinflamatórias no 
controle do edema e trismo após exodontia de terceiros 
molares inferiores inclusos. 

UNICEUMA 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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MINAS GERAIS – Edital PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Adelson Luiz Araújo 
Tinoco 

Consumo alimentar, perfil nutricional e de saúde de crianças 
no 2º e 3º anos de vida, atendidos nos serviços públicos de 
saúde do município de Viçosa - MG 

UFV  

2 Alberto Julius Alves 
Wainstein 

Validação e aplicação da técnica de pesquisa do linfonodo 
sentinela como mecanismo de aumentar a precisão 
diagnóstica e otimizar o tratamento de pacientes com câncer 
do aparelho digestivo 

UFMG  

3 Alzira Batista Cecílio Desenvolvimento de micro-RT-PCR para tipagem do Dengue 
vírus 

Funed - Fundação 
Ezequiel Dias 

4 Antônio Carlos Vieira 
Cabral 

Angiogênese e pré-eclâmpsia conforme marcadores de 
angiogênese e sua correlação com o exame de 
dopplerfluxometria 

UFMG  

5 Antônio Prates Caldeira 
Unidade básica de saúde amiga da amamentação: estudo da 
efetividade da iniciativa em áreas do Programa de Saúde da 
Família em Montes Claros (MG) 

Unimontes - 
Universidade 
Estadual de Montes 
Claros 

6 Auta Iselina Stephan de 
Souza 

Estudo da regionalização e organização da Assistência de 
Média e Alta Complexidade na Macro-Região Sudeste de 
Minas Gerais 

UFJF - 
Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora 

7 Carla de Aredes Brum 

Sistema de notificação de erros em prescrições destinadas à 
Farmácia Central: um veículo de comunicação entre 
farmacêuticos e a equipe médica do município de Coronel 
Fabriciano 

ICMG - Instituto 
Católico de Minas 
Gerais  

8 Dirceu Bartolomeu 
Greco 

Estudo da história natural e morbimortalidade dos portadores 
da infecção pelo HIV/AIDS do CTR DIP UFMG/PBH, 1986 
a 2004 

UFMG 

9 Edson Perini 
A experiência dos agentes comunitários de saúde no seu 
contato com os usuários do SUS: um olhar sobre a questão 
dos medicamentos 

UFMG 

10 Elzira de Aguiar Nunan Farmacocinética e biodistribuição de antiveneno escorpiônico 
marcado com TC em ratos de 21-22 dias UFMG 

11 José Mário da Silveira 
Mezencio 

Hemaglutinação passiva para detectar imunoglobulina 
humana antidengue UFV 

12 Lígia Maria Moreira de 
Campos 

Avaliação da atividade e da qualidade de extratos e cápsulas 
de fitoestrogenios da soja (Isoflavonas) por métodos 
biológicos (in vivo e in vitro) e cromatográficos 

UFMG 

13 Maria Ambrosina 
Cardoso Maia 

Avaliação do Trabalho do agente comunitário de saúde em 
dois municípios de MG 

UEMG - 
Universidade do 
Estado de Minas 
Gerais 

14 Maria das Graças 
Carvalho 

Avaliação de parâmetros hemostáticos, prevalência de hiper - 
homocisteinemia e da mutação C677T MTHFR em pacientes 
portadores de doença obstrutiva arterial periférica (DAOP) de 
origem aterosclerótica diabéticos e não diabéticos 

UFMG  

15 Maria de Fátima Lopes 
Saúde sexual - reprodutiva: políticas de inclusão e 
emancipação social no Programa Saúde da Família (PSF) em 
Viçosa, MG 

UFV 
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16 Marina Lobato Martins 
Implementação de testes moleculares para diagnóstico da alfa 
talassemia e genotipagem de grupos sanguíneos na Fundação 
Hemominas 

Hemominas - 
Fundação Centro 
de Hematologia e 
Hemoterapia de 
Minas Gerais 

17 Miriam Monteiro de 
Castro Graciano 

A mortalidade fetal e neonatal precoce entre 2000 e 2004 no 
município de Alfenas, MG 

Unifenas - 
Universidade José 
do Rosário Vellano

18 Paula Dias Bevilacqua 

Programa nacional de vigilância ambiental em saúde 
relacionada à qualidade da água para consumo humano: 
implementação e avaliação no município de Viçosa - inas 
Gerais 

UFV 

19 Rosália Morais Torres Avaliação ecodopplercardiográfica em pacientes chagásicos 
do município de Berilo, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais UFMG  

20 Rosângela Minardi 
Mitre Cotta 

Consolidação do Sistema Único de Saúde: A Estratégia de 
Saúde da Família enquanto instrumento de reorganização do 
sistema de saúde local e estimulo à participação social 

UFV 

21 Rosângela Teixeira 
Prevalência de sorologia falso-negativa e fatores de risco para 
hepatite C em portadores de insuficiência renal crônica sob 
terapia substitutiva em Belo Horizonte - MG 

UFMG 

22 Telma Maria Gonçalves 
Menicucci 

Regionalização da atenção à saúde em contexto Federativo e 
suas implicações para a equidade de acesso e à integralidade 
da atenção 

FJP - Fundação 
João Pinheiro 

23 Virginia Torres Schall 
de Matos Pinto 

Sexualidade e gênero na Adolescência: uma perspectiva 
educacional  Fiocruz 

24 Wilson Felipe Pereira Modelo de inserção de fitoterápicos no Programa Saúde da 
Família 

UFU - 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia 

    

Pesquisa que não foi avaliada por ausência do coordenador ou do seu representante 

25 Adriano Provenzano 
Gomes 

Identificação de disparidades regionais nos serviços de saúde 
em MG: uma proposta de alocação eficiente de recursos no 
SUS 

UFV 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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MATO GROSSO DO SUL – Edital PPSUS/2003 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Alda Maria Teixeira 
Ferreira 

Estudo da diversidade genética de isolados de 
Leishmania do estado de Mato Grosso do Sul Fiocruz - UFMS - UCDB 

2 
Alessandra 
Gutierrez de 
Oliveira 

Estudos ecológicos de Phlebotominae (Diptera: 
Psychodidae) na área urbana do município de 
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul 

Fiocruz - UCDB - UFMS - SMS / 
Campina Grande - Secretaria 
Municipal de Saúde de Campina 
Grande 

3 Ana Lúcia Lyrio de 
Oliveira 

Caracterização clínico-laboratorial e epidemiológica 
da leishmaniose visceral americana (LVA) nos 
municípios de Três Lagoas e Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul 

Fiocruz - UFMS - UCDB -  

4 Ana Maria Mello 
Miranda Paniago 

Estudo sobre a evolução clínica da 
Paracoccidioidomicose UFMS  

5 Cássia Rejane Brito 
Leal 

Desenvolvimento e avaliação de técnicas para o 
diagnóstico de leishmaniose visceral Fiocruz - UFMS - UCDB  

6 Cleber Oliveira 
Soares 

Caracterização clínica, epidemiológica e 
laboratorial da borreliose de Lyme e a coexistência 
com babesiose em humanos e bovinos no Estado de 
MS 

Embrapa - Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 

7 Dulce Lopes 
Barboza Ribas 

Nutrição, estilo de vida e prevenção de doenças 
crônicas em população indígena Terena UFMS  

8 Edson Mamoru 
Tamaki 

Descentralização da vigilância sanitária em MS no 
contexto do SUS: repercussões e impactos na 
política estadual e nas práticas de vigilância 
sanitária 

UFMS  

9 
Maria Elizabeth 
Moraes Cavalheiros 
Dorval 

Estudo epidemiológico sobre leishmaniose 
tegumentar em área militar no município de Bela 
Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, 2004-
2006 

Fiocruz - UCDB - UFMS - SMS / 
Campina Grande - Secretaria 
Municipal de Saúde de Campina 
Grande 

10 Mauricio Antonio 
Pompilio 

População carcerária de Campo Grande - MS: 
Conhecimento e prática em DST/Aids 

UNIDERP - Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado e da 
Região do Pantanal 

11 Rivaldo Venâncio 
da Cunha 

Fatores individuais envolvidos no desenvolvimento 
das formas graves de dengue, Campo Grande, MS UFMS  

12 Rosana Mara 
Giordano de Barros 

Análise quantitativa de proliferação celular no 
carcinoma epidermóide bucal através da técnica de 
marcação de PCNA, P53 e Ki-67. Estudo de casos 
em MS 

UFMS 

13 Sônia Maria O. de 
Andrade 

Vulnerabilidade de homens que fazem sexo com 
homens no contexto da Aids: saber, práticas de 
risco e infecção pelo HIV 

UNIDERP - Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado e da 
Região do Pantanal 

14 Suely Aparecida 
Corrêa Antonialli 

Ecoepidemiologia da leishmania visceral americana 
e sua distribuição espacial no Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Escola de Saúde Coletiva  

15 Vivian Rahmeier 
Fietz 

Perfil epidemiológico e nutricional de famílias 
assentadas 

UEMS - Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul 
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MATO GROSSO DO SUL – Edital PPSUS/2004 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Ana Maria Gomes Profissionais do Sexo em Mato Grosso do Sul: 
envelhecimento, saúde, estigma e violência UFMS 

2 Edson Mamoru 
Tamaki 

Avaliação do processo de ensino-aprendizagem 
realizado com agentes comunitários de saúde em 
Dourados - MS baseado no Método Participativo de 
Paulo Freire 

UFMS 

3 
José Luiz 
Guimarães de 
Figueiredo 

Estudo in vitro da resistência à tração, microtração e 
cisalhamento de materiais adesivos odontológicos UFMS 

4 Marilene Rodrigues 
Chang 

Estudo comparativo de infecções fúngicas em 
pacientes HIV positivos em dois hospitais públicos 
do Mato Grosso do Sul 

UFMS 

        

MATO GROSSO DO SUL – Edital PPSUS/2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Carla Cardozo Pinto 
de Arruda  

Estudos sobre a competência vetorial de Lutzomyia 
(Lu.) almerioi na transmissão de três espécies de 
Leishmania: Leishmania (Viannia) braziliensis, L. 
amazonensis e L. chagasi. 

UNIDERP - Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado e da 
Região do Pantanal 

2 Claudia Aparecida 
Stefane  

Efeito de um Programa de Exercícios Físicos 
Supervisionados sobre a Aptidão Física 
Relacionada à Saúde, Parâmetros Bioquímico e 
Função Imunológica de Indivíduos Portadores do 
Vírus HIV 

UFMS 

3 Elenir Rose Jardim 
Cury Pontes  

Prevalência de cárie dentária e doença periodontal 
de escolares de 6 a 12 anos em um pequeno 
município rural, Brasil 

UFMS 

4 Regiane Maio  
Triagem e avaliação nutricional em índias gestantes 
assistidas pelas Equipes de Saúde da Família na 
Aldeia Bororó, Dourados (MS) - Brasil 

UNIGRAN - Centro Universitário 
da Grande Dourados 

5 Renato Andreotti e 
Silva  

Identificação das espécies de Leishmania em 
vetores potenciais capturados no Município de 
Campo Grande - MS 

Embrapa / CNPGC - Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Centro Nacional 
de Pesquisa de Gado de Corte 

6 Rivaldo Venâncio 
da Cunha   

Estudos epidemiológicos e clínico-epidemiológicos 
em gestantes portadoras de HIV, HTLV, 
Treponema pallidum e taxa de transmissão vertical 
por estes patógenos em Mato Grosso do Sul 

APAE /Campo Grande/ MS - 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais 

7 Rosana Mara 
Giordano de Barros 

Introdução do LASER no Serviço de Diagnóstico 
Avançado Histopatológico 

UFMS - Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul  

8 Vânia Lúcia 
Brandão Nunes  

Aspectos Epidemiológicos das Leishmanioses em 
Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, 
Brasil, 2005-06 

UNIDERP - Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado e da 
Região do Pantanal 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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PERNAMBUCO – Edital PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Ana Bernarda Lurdenir Transtornos mentais comuns e sua associação com o trabalho 
cotidiano de trabalho e estilo de vida do médico. UFPE 

2 Ana Paula Veras Sobral Avaliação imunoistoquímica do estroma de carcinoma 
epidermóide de boca 

Universidade de 
Pernambuco 

3 Antônio Carlos de 
Freitas 

Produção de virus-like particles do papiloma vírus tipo 16 
em células de levedura Pichia pastoris UFPE 

4 Carlos Teixeira Brandt Estudo plaquetário e do fator de Von Willebrand na 
esquistossomose mansônica hepatoesplênica UFPE 

5 Cleide Maria Ribeiro de 
Albuquerque 

Modelo experimental de armadilha para a captura de fêmeas 
grávidas de Aedes aegypti (Diptera: culicidae) UFPE 

6 Dione Tavares Maciel 

Segurança microbiológica das refeições oferecidas na 
oncologia pediátrica do hospital universitário Oswaldo Cruz: 
avaliação do binômio tempo e temperatura na distribuição de 
preparações dietéticas 

HUOC/UPE 

7 Emanuel Sarinho Manobra expiratória forçada em crianças pré-escolares UFPE 

8 Flávia Miranda Gomes 
de Constantino 

Marcadores de Trombofilia em portadores de síndromes 
falciformes Fundação Hemope 

9 Haiana Charifker 
Schindler 

Desenvolvimento e validação de métodos moleculares e 
imunológicos para o diagnóstico da tuberculose infantil - 
fase III de desenvolvimento dos testes 

CPqAM 

10 Helena Juliana Nagy 

Prevenção de câncer do endométrio: análise da prevalência 
do câncer de endométrio e estudo de marcadores de 
transformação maligna no endométrio normal, nos pólipos, 
nas hiperplasias e no câncer do endométrio, em pacientes 
submetidas à histeroscopia diagnóstica, no HC-UFPE. 

UFPE 

11 
Juliana Ferreira 
Cavalcanti de 
Albuquerque 

Avaliação da atividade anti-cândida de Lippia sidoides. 
cham. (verbenaceae) para obtenção de um creme de 
aplicação vaginal 

UFPE 

12 Karina Conceição G. 
Machado de Araújo 

Distribuição espacial dos focos de Esquistossomose 
Mansônica no litoral de Pernambuco CPqAM 

13 Luciana de Barros 
Correia Fontes 

Saúde bucal para bebês e crianças com necessidades 
especiais: ofertas de serviço e perspectivas no SUS 

Fundação de Ensino 
Superior de 
Olinda/UEPB 
 

14 Mallison da Silva 
Vasconcelos 

Prevalência de sintomas urinários e disfunção erétil em 
homens portadores do vírus HTLV-1 atendidos na fundação 
Hemope 

FIR 

15 Maria das Mercês 
Cavalcanti Cabral 

Depressão e mulher: um estudo sobre as 
trabalhadoras/servidoras da secretaria de saúde do estado de 
Pernambuco 

SES 

16 Marluce Tavares de 
Oliveira 

Violência doméstica contra crianças e adolescentes: Das 
visões dos profissionais de saúde à construção do perdão. 
Uma proposta Sistêmico-relacional 

Universidade de 
Pernambuco 

17 Paula Loureiro 
Análise Epidemiológica e Evolução Clínica de Indivíduos 
Infectados pelo Vírus HTLV-I/II na região Metropolitana de 
Recife. 

Fundação Hemope 
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18 Petrônio José de Lima 
Martelli 

Modelo de atenção em saúde bucal e formação do cirurgião 
dentista no Programa de Saúde da Família de Pernambuco 

ASCES - 
Associação 
Caruaruense de 
Ensino Superior 

19 Raul Morais Melo Perfil da anemia Aplástica Adquirida no Estado de 
Pernambuco Fundação Hemope 

20 Simão Dias de 
Vasconcelos Filho 

Acidentes escorpiônicos em Pernambuco: aspectos clínico-
epidemiológicos e sócio-ambientais. UFPE 

21 Sinval Pinto Brandão 
Filho 

Leishmaniose visceral no município de Paulista, região 
metropolitana do Recife, Pernambuco: prevalência da 
infecção no cão doméstico (Canis familiaris) e estudo dos 
flebotomíneos envolvidos na transmissão 

Fiocruz 

22 Taciana Padilha de 
Castro 

Avaliação da segurança clínica e efetividade das tecnologias 
adotadas no serviço de hemodinâmica de um Hospital 
Universitário 

HUOC - 
Universidade de 
Pernambuco 

23 Thália Velho Barreto de 
Araújo 

Fatores que influenciam na realização de pré-natal adequado 
entre as puérperas atendidas em hospitais de referência para 
gravidez de risco na cidade do Recife. 

UFPE 

24 Zulma Maria Medeiros 

Validação dos testes de reação de cadeia da polimerase e do 
teste de aglutinação no diagnóstico de Calazar em pacientes 
internados em hospitais de referências em Pernambuco, 
Brasil 

CPqAM 

    

Pesquisas avaliadas do edital temático: Sistemas e Políticas em Sáude 

25 Helena Juliana Nagy 

Impacto da ampliação do acesso das pacientes,  
encaminhadas de setores de atenção básica de saúde, à 
histeroscopia ambulatorial sobre o diagnostico de patologias 
endometriais e sobre a prevenção e o diagnostico precoce de 
câncer endometrial, no HC-UFPE 

UFPE 

26 Katia Virginia de 
Oliveira Feliciano 

Sentimentos e praticas das equipes de saúde da família em 
situações de trabalho: condições de possibilidade do burnout IMIP 

27 Maria Lucia Gurgel da 
Costa Atenção humanizada  à saúde do envelhecer UFPE 

28 Paulo Henrique Novaes 
Martins de Albuquerque Redes Sociais e Saúde UFPE 

29 Silvana Maria Sobral 
Griz Saúde Auditiva da Prevenção a Intervenção 

Universidade 
Católica de 
Pernambuco 

30 Silvio da Silva Caldas 
Neto 

Eqüidade e resolutividade na oferta de procedimentos 
ambulatoriais de media e  alta complexidade, em serviços de 
saúde auditiva -  Brasil, 2000-2005 

UFPE 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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PIAUÍ – PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Ana Maria Ribeiro 
dos Santos 

Perfil do cliente vítima de trauma por acidente de moto 
atendido no serviço de pronto-socorro do Hospital 
Getúlio Vargas 

Faculdade Novafapi 

2 Carmem Viana 
Ramos 

Estudo da sub-notificação do óbito infantil em quatro 
municípios do Estado do Piauí, no período de 2002 a 
2004 

SES / PI - Secretaria 
Estadual da Saúde do 
Piauí 

3 Claudete Ferreira de 
Souza Monteiro 

Caracterização de casos de violência contra a mulher 
atendida em serviços de urgência em Teresina 

ABENFO - Associação 
Brasileira de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras  

4 Dilina do Nascimento 
Marreiro 

Efeito da suplementação com zinco sobre a função da 
glândula tireóide e metabolismos hormônios tireoidianos UFPI 

5 Lis Cardoso Marinho 
Medeiros 

Avaliação sobre a pedagogia da problematização como 
estratégia de educação em saúde na gestão do SUS UFPI 

6 Lúcia Cristina dos 
Santos Rosa 

Fatores de risco para o uso de álcool e outras drogas na 
adolescência UFPI 

7 Luciana Maria 
Ribeiro Pereira 

Avaliação da promoção do aleitamento materno nas 
maternidades públicas de Teresina Faculdade Novafapi 

8 Maria Cândida de 
Almeida Lopes 

Avaliação dos custos médico-hospitalares decorrentes de 
acidentes de trânsito na cidade de Teresina: parâmetros 
para novas políticas públicas na área de saúde 

UFPI 

9 Marize Melo dos 
Santos 

A assistência domiciliar na perspectiva da qualidade de 
vida da saúde e nutrição das famílias da Vila do Avião do 
PSF no município de Teresina 

UFPI 

10 Vilmar Moura Leal 

Magnitude, dinâmica e compreensão da gestão do 
trabalho e da educação na saúde - projeto pedagógico 
para um plano de educação continuada tendo como meta 
o "acolhimento e humanização" 

UFPI 

11 Viriato Campelo Mortalidade por causas externas em Teresina 1995-2005: 
conhecer para atuar UFPI 

    

Pesquisas que não foram avaliadas por ausência do coordenador ou do seu representante 

12 Adriana de Azevedo 
Paiva 

Avaliação do programa nacional de suplementação de 
vitamina A nos municípios sede das macro-regiões de 
saúde do Estado do Piauí  

Faculdade Novafapi 

13 Francisco Laurindo da 
Silva 

Caracterização fenotípica e genotípica de espécies de 
Cândida associadas a imunossuprimidos UFPI  

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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PARANÁ – Edital PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Alexander Welker 
Biondo 

Diagnóstico e epidemiologia molecular das subespécies 
do Complexo Mycobacterium tuberculosis e identificação 
do Mycobacterium avium em amostras suspeitas humanas 
e animais 

UFPR 

2 Alexandra Acco Estudo da cinética e dos efeitos do veneno de Loxosceles 
e do soro anti-loxoscélico em fígado UFPR 

3 Daisy Pontes Netto Avaliação da ocorrência de resíduos químicos em ovos 
comercializados no estado do Paraná UEL 

4 Denise Stadler 
Wambier 

Análise do teor de flúor nas águas de abastecimento 
público de Ponta Grossa 

UEPG - Universidade 
Estadual de Ponta Grossa 

5 Eliana Valéria Patussi 
Caracterização fenotípica e genotípica de leveduras 
isoladas de pacientes internados em unidade de terapia 
intensiva de hospitais de Maringá 

UEM 

6 Elisabete Yurie 
Sataque Ono 

Métodos rápidos confiáveis no monitoramento e controle 
de fungos toxigênicos e micotoxinas visando à saúde 
humana 

UEL 

7 Flávia Emilia Leite de 
Lima 

Fatores dietéticos e câncer de mama em Curitiba: um 
estudo caso-controle 

FEPAR - Faculdade 
Evangélica do Paraná 

8 Graciette Matioli Melhoria das condições de higiene de alimentos 
comercializados em festa popular UEM 

9 Hugo Reuters Schelin Avaliação de doses de radiação e procedimento 
radiográfico pediátrico em hospitais do Paraná 

UTFPR - Universidade 
Tecnológica Federal do 
Paraná 

10 Italmar Teodorico 
Navarro 

Perfil sanitário de gestantes atendidas pelo Sistema Único 
de Saúde com ênfase na toxoplasmose congênita UEL 

11 Jeane Eliete Laguila 
Visentainer 

Influência de polimorfismos genéticos no 
desenvolvimento das formas clínicas de hanseníase no 
estado do Paraná 

UEM 

12 João Bedendo 

Implementação de métodos moleculares para estudos de 
bactérias multirresistentes: contribuição para 
implementação de vigilância epidemiológica em 
infecções hospitalares 

UEM 

13 João Carlos Minozzo 
Ocorrência de arboviroses zoonóticas e influenza aviária 
em populações de animais-reservatório no litoral do 
Paraná 

SES / PR - Secretaria de 
Estado da Saúde do 
Paraná  

14 José Lopes 
Determinação de dose e carreamento de bioinseticida 
para controle de borrachudo em ribeirão com leito 
irregular 

UEL 

15 José Rocha Faria Neto 

Avaliação da relação neutrófilos/linfócitos no 
atendimento inicial de pacientes com suspeita de 
Síndrome Coronariana Aguda: podemos melhorar a 
custo-efetividade nas Unidades de Dor Torácica 
utilizando métodos mais simples? 

PUC / PR 

16 Marcia Cristina 
Furlaneto 

Diagnóstico molecular e caracterização fenotípica de 
determinantes de virulência de leveduras do gênero 
Candida isoladas de pacientes do Hospital Universitário 
de Londrina 

UEL  



 370

17 Marcos Pileggi 
Identificação de bactérias de importância epidemiológica 
por meio de amplificação de seqüências de RNA 
ribossomal 

UEPG - Universidade 
Estadual de Ponta Grossa 

18 Maria Angelica Ehara 
Watanabe 

Influência da delação de 32PB (32) do gene CCR5 na 
evolução clínica da leishmaniose tegumentar americana 
na região norte do Paraná 

UEL 

19 Maria Angelica Ehara 
Watanabe 

Expressão do RNAm BCR-ABL como fator prognóstico 
no tratamento de leucemias e fator de risco em indivíduos 
saudáveis 

UEL 

20 Maria Cristina 
Bronharo Tognim 

Monitoramento da resistência de antimicrobianos em 
amostras de Pseudomonas aeruginosa isoladas de 
pacientes com infecção hospitalar 

UEM 

21 Maria de Fátima 
Mantovani 

O perfil e a representação das complicações da 
hipertensão dos hipertensos inscritos no programa de 
hipertensão em uma unidade de saúde 

UFPR 

22 Maria Jose Scochi Avaliação da assistência ao portador de hipertensão 
arterial na Macro Região Noroeste do Paraná UEM 

23 Maria Lucia Boarini 
Transtorno mental: explicações e encaminhamentos dos 
familiares dos pacientes psiquiátricos e dos profissionais 
da saúde da cidade de Ramilândia, no estado do Paraná 

UEM 

24 Maria Lucia Frizon 
Rizzotto 

Recursos Humanos em saúde do Pólo Ampliado de 
Educação Permanente em Saúde - PAEPS/OESTE 

Unioeste - Universidade 
Estadual do Oeste do 
Paraná  

25 Miguel Machinski 
Junior 

Avaliação de resíduos de antimicrobianos e ocorrência de 
bactérias resistentes em leite comercializado no Estado 
do Paraná 

UEM 

26 Miguel Machinski 
Junior 

N-acetil-beta-D-glucosaminidase (NAG) como 
biomarcador precoce da exposição ao chumbo inorgânico UEM 

27 Paula Cristina 
Trevilatto 

Análise da expressão dos genes WNT, DAPPER em 
carcinoma bucal de células escamosas PUC / PR 

28 Paulo Roberto 
Dalsenter 

Mecanismo toxicológico do antimalárico artemisinina 
(Artemisia annua) na gestação UFPR 

29 Rinaldo Ferreira 
Gandra 

Caracterização fenotípica e genotípica de leveduras do 
gênero Cândida isoladas de pacientes internados no 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná 

Unioeste - Universidade 
Estadual do Oeste do 
Paraná  

30 Rita de Cássia Garcia 
Simão 

Expressão do gene dnaK em linhagens do patógeno 
nosocomial Acinetobacter baumannii 

Unioeste - Universidade 
Estadual do Oeste do 
Paraná  

31 Rogério Luiz Kopp Prevalência das enteroparasiroses humanas em 
municípios da região metropolitana de Curitiba, Paraná UFPR 

32 Roseli Boerngen de 
Lacerda 

Detecção do uso de drogas e avaliação do impacto de 
uma intervenção breve em serviços de atenção primária à 
saúde 

UFPR 

33 Samuel Jorge Moysés Impacto socioepidemiológico da fluoretação das águas de 
abastecimento público no Brasil PUC / PR 

34 Sandra Odebrecht 
Vargas Nunes 

Avaliar a efetividade do tratamento da dependência de 
tabaco em relação aos fatores de risco UEL 

35 Sergio Ossamu ioshii 
Correlação clínico-patológica de biópsia prostática de 
área suspeita em ressonância magnética com 
espectroscopia tridimensional 

PUC / PR 

36 Silvio Sanches Veiga 
Utilização de toxinas loxoscélicas recombinantes como 
ferramentas moleculares aplicadas in vitro para análise de 
eficácia de soros anti-loxoscélicos 

UFPR 
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37 Sonia Silva Marcon 
Monitoramento dos óbitos por doenças cardiovasculares 
em Maringá - PR: uma análise na perspectiva do evento 
sentinela 

UEM 

38 Terezinha Inez 
Estivalet Svidzinski 

Centro interdisciplinar de diagnóstico e acompanhamento 
da paracoccidioidomicose UEM 

39 Thais Aidar de Freitas 
Mathias 

Óbitos infantis evitáveis investigados pelo comitê de 
prevenção da mortalidade infantil na 15ª regional de 
saúde, Maringá-PR 

UEM 

40 Ueslei Teodoro Controle de flebotomíneos em área endêmica de 
leishmaniose tegumentar América UEM 

41 Vanete Thomaz 
Soccol 

Vigilância epidemiológica em leishmaniose tegumentar e 
visceral do Estado do Paraná UFPR 

42 Vivian Ferreira do 
Amaral 

Efeitos da Eletroestimulação Transcutânea (TENS) na 
dor pélvica crônica de mulheres com endometriose 
pélvica 

PUC / PR 

    

Pesquisas que não foram avaliadas por ausência do coordenador ou do seu representante 

43 Ana Lúcia Falavigna 
Guilherme 

Estudo prospectivo de diagnóstico pré-natal de 
toxoplasmose aguda em gestantes e o perfil clínico-
epidemiológico 

UEM 

44 Ana Tereza Ramos 
Moreira Projeto Diabete objetivando o conhecimento e a educação UFPR 

45 José Carlos Amador Balanço nitrogenado em recém-nascido em UTI neonatal UEM 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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RIO GRANDE DO SUL – Edital PPSUS/2004-2005 

Nº Coordenador Título Instituição 

1 Ana Luiza Silva Maia Diagnostico molecular do carcinoma medular de tireóide: 
identificação de mutações no proto-oncogene Ret UFRGS 

2 Ana Maria Marques da 
Silva 

Desenvolvimento e validação de um sistema de teleradiologia 
de baixo custo PUC / RS 

3 Beatriz Regina Lara dos 
Santos 

Vigilância e educação em saúde de uma população de idosos 
da área adstrita a uma unidade básica do município de Porto 
Alegre 

UFRGS 

4 Bruce Bartholow 
Duncan 

Avaliação da qualidade do processo de atenção e da sua 
efetividade sobre a saúde do adulto no Programa Saúde da 
Família no município de Porto Alegre 

UFRGS 

5 Carlos Eduardo Poli de 
Figueiredo 

Determinação dos níveis de micropartículas circulantes de 
células endoteliais e do perfil Th1/Th2 na gestação normal e 
na síndrome de pré-eclâmpsia 

PUC / RS  

6 Cassia Regina Gotter 
Medeiros 

Analise das causas de rotatividade de enfermeiros e médicos 
do Programa Saúde da Família 

UNIVATES - 
Unidade 
Integrada Vale do 
Taquari de Ensino 
Superior  

7 Claides Abegg Avaliação do impacto odontológico no desempenho diário dos 
indivíduos de 50 a 74 anos em Porto Alegre/RS UFRGS 

8 Claiton Henrique Dotto 
Bau 

Variabilidade genética e heterogeneidade no tabagismo: 
contribuições para uma abordagem farmacogêmica UFRGS 

9 Claudia Maria Dornelles 
da Silva 

Desenvolvimento de um teste calorimétrico para detecção e 
genotipagem do vírus da hepatite C 

FEPPS - 
Fundação 
Estadual de 
Produção e 
Pesquisa em 
Saúde 

10 Denise Rangel Ganzo de 
Castro Aerts 

Mortalidade fetal em Porto Alegre-RS: Uma investigação de 
sua magnitude ULBRA 

11 Diogo Onofre Gomes de 
Souza 

A Proteína S100B como marcadora de lesão cerebral diante de 
hipóxia neonatal UFRGS 

12 Eduardo Alexis Lobo 
Alcayaga 

Estudo da eficiência do processo de desfluoretação parcial de 
águas subterrâneas em condições reais de operação para 
consumo humano 

UNISC - 
Universidade de 
Santa Cruz do Sul 

13 Flavio Dani Fuchs 
Efeito da monitorização domiciliar da pressão arterial sobre o 
controle da hipertensão arterial: um ensaio clínico 
randomizado 

UFRGS 

14 Jaderson Costa da Costa 
Avaliação do potencial terapêutico da acilpoliaminotoxina 
JSTX-3: efeito sobre sistema nervoso como neuroprotetor e 
antiepiléptico 

PUC / RS 

15 João Jose Freitas Sarkis Nucleotidases de plaquetas, soro, linfócitos e possível relação 
com câncer UFRGS 

16 Jose Miguel Chatkin Eficácia da nortriptilina no tratamento do tabagismo: uma 
relação custo-benefício favorável? PUC / RS  

17 Leila Beltrami Moreira 
Prevalência de distúrbios do sono e associação com 
hipertensão arterial sistêmica, em amostra representativa da 
população adulta de Porto Alegre 

UFRGS 
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18 Lucia Campos Pellanda 
Zimmer 

Alterações do metabolismo pós-prandial de lipídios, 
carboidratos e marcadores inflamatórios em adolescente 
obesos e com sobrepeso 

FUC / IC - 
Fundação 
Universitária de 
Cardiologia / 
Instituto de 
Cardiologia do 
Rio Grande do 
Sul 

19 Luciana Carvalho 
Fernandes 

Grau de satisfação dos usuários de serviços públicos de saúde 
no município de Lajeado 

UNIVATES - 
Unidade 
Integrada Vale do 
Taquari de Ensino 
Superior  

20 Luis Valmor Cruz 
Portela 

Efeitos do transplante cardíaco sobre a concentração de 
homocisteína e a hidrolise enzimática de nucleotídeos 
extracelulares 

UFRGS 

21 Marcia Susana Nunes 
Silva 

Desenvolvimento de um método molecular para detecção de 
Mycobacterium turberculosis resistente a Isoniazida e 
Rifampicina 

FEPPS - 
Fundação 
Estadual de 
Produção e 
Pesquisa em 
Saúde 

22 Marisa Maltz Preservação dentária através do tratamento alternativo de 
lesões profundas de cárie baseado em evidencias biológicas UFRGS 

23 Marta Regina Cezar Vaz Trabalho em saúde e o contexto tecnológico da política de 
atenção à saúde da família 

FURG - Fundação 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande 

24 Patricia Ashton-Prolla Caracterização molecular de tumores colorretais na síndrome 
do câncer colorretal hereditário não-polipomatoso (HNPCC) UFRGS 

25 Renato Abdala Karam 
Kalil 

O Isolamento das veias pulmonares durante a cirurgia valvular 
mitral em pacientes com fibrilação atrial permanente 
utilizando energia elétrica na faixa da radiofreqüência 

FUC / IC - 
Fundação 
Universitária de 
Cardiologia / 
Instituto de 
Cardiologia do 
Rio Grande do 
Sul 

26 Vinicius Duval da Silva Desenvolvimento de sistema bayesiano para suporte na 
tomada de decisões em lesões estudadas por videoendoscopia PUC / RS  

    

Pesquisas que não foram avaliadas por ausência do coordenador ou do seu representante. 

27 Anamaria Baptista 
Menezes 

Estudo de intervenção em fumo, dieta e atividade física em 
escolares adolescentes UFPEL  

28 Eliane Flora Sobiesiak 
Moreto 

Consulta de enfermagem no PSF na visão do enfermeiro e de 
seus usuários 

UPF - 
Universidade de 
Passo Fundo 

29 João Ricardo Michielin 
Sant'anna  

Preparo e implante de células-tronco autólogas da medula 
óssea visando regeneração do miocárdio 

FUC / IC - 
Fundação 
Universitária de 
Cardiologia / 
Instituto de 
Cardiologia do 
Rio Grande do 
Sul 
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30 Luis Henrique Telles da 
Rosa 

Realidade e organização das políticas publicas municipais 
voltadas ao envelhecimento, um estudo nos municípios das 
regiões dos Coredes Alto do Jacui e Alto do Botucarai 

UNICRUZ - 
Universidade de 
Cruz Alta 

31 Luiz Carlos Bodanese Transplante autólogo intracoronário de células da medula 
óssea no infarto agudo do miocárdio PUC / RS 

32 Maria Cecília Formoso 
Assunção 

Internação nutricional em indivíduos com sobrepeso e 
obesidade: ensaio clinico randomizado UFPEL 

33 Mauro Antonio 
Czepielewski 

Identificação de fatores clínicos, bioquímicos e hormonais 
associados a recuperação do crescimento em pacientes com 
retardo de crescimento intra-uterino 

UFRGS 

34 Rosa Dea Sperhacke 

Avaliação do custo-efetividade e aplicabilidade na rede 
pública de saúde das metodologias moleculares Gm PCR e 
PCR Dot-Blot na detecção de Mycobacterium tuberculosis em 
amostras clínicas 

FEPPS - 
Fundação 
Estadual de 
Produção e 
Pesquisa em 
Saúde 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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ANEXO C – Relação de projetos selecionados na 1ª Chamada Pública de Apoio a 
Eventos Científicos em Saúde. Decit, 2007. 
 

Evento Instituição Data 

Valor 

Apoiado 

(R$) 

Local 

Qualihosp 2007 Fundação Getúlio Vargas 
03 a 04 de 

abr. 
40.000,00 

São Paulo 

/SP 

V Congresso Paraibano de 

Odontologia 

Associação Brasileira de 

Odontologia 

19 a 22de 

abr. 
25.000,00 

João Pessoa 

/PB 

X Congresso Nacional de 

Cirurgia Experimental 

Sociedade Brasileira para o 

Desenvolvimento da Pesquisa em 

Cirurgia 

27 a 30 de 

abr 
40.000,00 Cuiabá /MT 

I Seminário de Ciência, 

Tecnologia e Saúde do 

Amazonas 

Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia 

10 a 11 de 

mai. 
25.000,00 Manaus /AM 

X Congresso Brasileiro de 

Terapia Ocupacional 

Associação dos Terapeutas 

Ocupacionais de Goiás 

15 a 18de 

mai 
38.000,00 Goiânia /GO 

III Congresso de Secretários 

Municipais de Saúde, VI 

Encontro Estadual de 

Secretários Municipais de 

Saúde 

Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde de Sergipe 

16 a 18 de 

mai 
25.000,00 Aracaju /SE 

I Encontro Nacional de 

Engenharia Biomecânica 

Associação Brasileira de 

Engenharia e Ciências Mecânicas 

23 a 25 de 

mai. 
9.500,00 Itaipava /RJ 

VII Congresso das 

Secretarias e Secretários 

Municipais de Saúde do 

Estado do Ceará 

Conselho das Secretarias e 

Secretários Municipais de Saúde 

do Ceará - COSSEMS/CE 

23 a 26 de 

mai. 
25.000,00 Barbalha /CE 

Juventude, Drogas e 

Violências: em busca de 

alternativas para as políticas 

públicas 

Centro de Prevenção às 

Dependências 

29 a 31 de 

mai. 
30.000,00 Recife /PE 

18° Simpósio em Biologia 

de Vetores de Doenças 

Fiocruz - Centro de Pesquisa 

Leônidas e Maria Deane 

03 a 16 de 

jun. 
45.000,00 Manaus /AM 

I Seminário da Rede 

Nacional de Pesquisa Clínica 

Hospital das Clínicas de Porto 

Alegre 

11 a 12 de 

jun. 
30.000,00 

Porto Alegre 

/RS 

ePortugues Ministério da Saúde 
11 a 15 de 

jun. 
80.000,00 

São Paulo 

/SP 
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Jornada de Atualização em 

Atendimento Pré-natal com 

Ênfase na Humanização 

Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará 

13 a 15 de 

jun. 
13.170,00 Belém /PA 

Terceira Conferência 

Internacional de Defeitos 

Congênitos no Mundo em 

Desenvolvimento, XIX 

Congresso Brasileiro de 

Genética Clínica e 39a 

Reunião Anual do Estudo 

Colaborativo Latino 

Americano de Malformações 

Congênitas 

Sociedade Brasileira de Genética 

Clínica 

17 a 21 de 

jun. 
40.000,00 

Rio de 

Janeiro /RJ 

Encontro Nacional da 

Educação Profissional em 

Gestão para o SUS 

Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio - Fundação 

Oswaldo Cruz 

18 a 19 de 

jun. 
25.000,00 

Rio de 

Janeiro /RJ 

I Congresso Pan-amazônico 

de Hematologia e 

Hemoterapia 

Fundação de Hematologia e 

Hemoterapia do Amazonas 

26 a 29 de 

jun. 
40.000,00 Manaus /AM 

XXIII Congresso Nacional 

de Secretarias Municipais de 

Saúde e VI Brasileiro de 

Saúde, Cultura de Paz e Não 

Violência 

Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde-Conasems 

27 a 30 de 

jun. 
25.000,00 Joinville /SC 

IV Congresso Brasileiro de 

Ciências Sociais e Humanas 

em Saúde, X Congresso 

Latino Americana de 

Medicina Social e XIV 

Congresso da International 

Association of Health Policy 

- Eqüidade, Ética e Direito à 

Saúde: desafios à saúde 

coletiva na mundialização 

Associação Brasileira de Pós-

graduação em Saúde Coletiva - 

Abrasco 

13 a 18 de 

jul. 
50.000,00 Salvador /BA 

IX Ciopar - Congresso 

Internacional de 

Odontologia do Paraná 

Associação Brasileira de 

Odontologia - Secção Paraná 

02 a 04 de 

ago. 
25.000,00 Curitiba /PR 

II Simpósio em Ensino e 

Pesquisa em Ciências 

Biomédicas e Saúde Pública 

Universidade do Estado do Pará 
15 a 17 de 

ago. 
35.000,00 Belém /PA 
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XIX Congresso Brasileiro de 

Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial - Cobrac 

2007 

Colégio Brasileiro de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial 

15 a 18 de 

ago. 
30.000,00 

Florianópolis 

/SC 

7º Simpósio Internacional de 

Economia da Saúde 

Centro Paulista de Economia da 

Saúde 

16 a 17 de 

ago. 
40.000,00 

São Paulo 

/SP 

13º Congresso Internacional 

de Imunologia 

Sociedade Brasileira de 

Imunologia 

21 a 25 de 

ago. 
40.000,00 

Rio de 

Janeiro /RJ 

XXIII Congresso estadual de 

secretarias municipais de 

saúde do Paraná 

Conselho de Secretarias 

municipais de saúde do Paraná 

22 a 24 de 

ago. 
25.000,00 Maringá /PR 

VII Congresso Brasileiro de 

Bioética 
Sociedade Brasileira de Bioética 

27 de ago. 

a 01 de set. 
40.000,00 Recife /PE 

I Conferência Latino-

Americana de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em 

Saúde 

Ministério da Saúde/ 

COHRED/Global Forum/PAHO 

03 a 05 de 

set. 
80.000,00 

Rio de 

Janeiro /RJ 

I Simpósio para o Estudo e 

Tratamento das 

Deformidades Craniofaciais 

e Deficiência Auditiva 

Fundação para o Estudo e 

Tratamento das Deformidades 

Craniofaciais 

13 a 15 de 

set. 
8.056,00 

São Bernardo 

do Campo 

/SP 

II Simpósio Internacional de 

Terapias Avançadas e 

Células-tronco 

Instituto de Biofisica Carlos 

Chagas Filho - UFRJ 

21 a 23 de 

set. 
40.000,00 

Rio de 

Janeiro /RJ 

VI Conferência 

Internacional de Talassemia 

Associação Brasileira de 

Talassemia -  ABRASTA 

28 a 30 de 

set. 
30.000,00 

Florianópolis 

/SC 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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ANEXO D – Relação de projetos selecionados na 2ª Chamada Pública de Apoio a 
Eventos Científicos em Saúde. Decit, 2007. 
 

Eventos Instituição Data 

Valor 

Apoiado 

(R$) 

Local 

XXIV Congresso Brasileiro 

de Microbiologia 

Sociedade Brasileira de 

Microbiologia 

03 a 10 de 

out. 
45.000,00 Brasília /DF 

Embolution. Simpósio em 

Técnicas de Emboloterapia 

Fundação Instituto de Moléstias 

do Aparelho Digestivo e da 

Nutrição 

03 a 06 de 

out. 
50.000,00 

São Paulo 

/SP 

39º Congresso de 

Farmacologia e Terapêutica 

Experimental 

Sociedade Brasileira de 

Farmacologia e Terapêutica 

Experimental 

17 a 20 de 

out. 
45.000,00 

Ribeirão 

Preto /SP 

XV Cochrane Colloquium 

Centro de Estudos de Medicina 

de Urgência, Medicina Baseada 

em Evidências e Avaliações 

Tecnológicas em Saúde 

23 a 27 de 

out. 
50.000,00 

São Paulo 

/SP 

XXXIV Congresso 

Brasileiro de Alergia e 

Imunopatologia 

Associação Brasileira de Alergia 

e Imunopatologia 

27 a 31 de 

out. 
45.000,00 

Costa do 

Sauípe /BA 

V Amazoníada 
Congresso Internacional Israelita 

de Sociosfera na Amazônia 

28 a 31 de 

out. 
50.000,00 Belém /PA 

20º Congresso Brasileiro de 

Parasitologia 

Sociedade Técnico-científica de 

Parasitologia 

28 de out. a 

01 de nov. 
45.000,00 Recife /PE 

I Congresso de Assistência 

Farmacêutica da Amazônia 

Brasileira – Estratégia para o 

uso racional do 

medicamento 

Central de Medicamentos do 

Amazonas – CEMA/SES/AM 

29 a 31 de 

out. 
42.550,00 Manaus /AM 

X Congresso Brasileiro de 

Terapia Intensiva Pediátrica 

Sociedade Paranaense de 

Pediatria 

30 de out. a 

02 de nov. 
45.000,00 Curitiba /PR 

XXIII Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de 

Protozoologia – XXXIV 

Reunião Anual sobre 

Pesquisa Básica em Doença 

de Chagas 

Sociedade Brasileira de 

Protozoologia 

05 a 07 de 

nov. 
30.000,00 

Caxambu 

/MG 
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III Congresso Brasileiro de 

Engenharia Clínica e Oficina 

de Trabalho sobre Segurança 

e Gerenciamento de Riscos 

em Tecnologia Médica 

Associação Brasileira de 

Engenharia Clínica 

05 a 09 de 

nov. 
45.000,00 São Paulo SP 

IV Seminário de Plantas 

Medicinais em Saúde 

Pública no Estado do Amapá 

e I Seminário Regional em 

Plantas Medicinais 

Instituto de Pesquisas Científicas 

e Tecnológicas do Estado do 

Amapá 

07 a 09 de 

nov. 
33.354,00 Macapá /AP 

3º Seminário Mineiro de 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde 

Secretaria Estadual de Saúde de 

Minas Gerais 

07 a 08 de 

nov. 
31.080,00 

Belo 

Horizonte 

/MG 

XII Fórum Interprofissional 

para Atendimento Integral 

da Mulher Vítima de 

Violência Sexual 

Cemicamp – Centro de Pesquisa 

em Saúde Reprodutiva de 

Campinas 

09 a 10 de 

nov. 
45.000,00 Cuiabá /MT 

XV Congresso Brasileiro de 

Toxicologia 

Sociedade Brasileira de 

Toxicologia 

18 a  21 de 

nov. 
49.500,00 

Rio de 

Janeiro /RJ 

1º Encontro Nacional de 

Inovação em Farmoquímicos 

e Medicamentos - 

ENIFarMed 

Sociedade Brasileira Pró-

Inovação Tecnológica 

20 a 22 de 

nov. 
45.000,00 

São Paulo 

/SP 

2º Congresso Internacional 

de Controle de Câncer 

Instituto Nacional de Câncer - 

INCA 

25 a 28 de 

nov. 
50.000,00 

Rio de 

Janeiro /RJ 

VI Seminário em Patologia 

Tropical e Saúde Pública 

Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública - Universidade 

Federal de Goiás 

28 a 29 de 

nov. 
17.000,00 Goiânia /GO 

10ª Jornada de Pneumologia 

e Cirurgia Torácica 

Sociedade Amazonense de 

Pneumologia e Cirurgia Torácica 

30 de nov. 

a 01 de 

dez. 

8.478,00 Manaus /AM 

2º Workshop de Prática 

Clínica Baseada em 

Evidências – Análise crítica 

para tomada de decisão 

clínica e de gestão em saúde 

Centro de Ensino e Pesquisas do 

Pró-Cardíaco 
02 de dez. 45.000,00 

Angra dos 

Reis /RJ 

II Conferência Ibero-

americana de Publicações 

Eletrônicas - “Comunicação 

Núcleo de Estudos em Saúde 

Pública e Programa de Pós-

graduação em Ciência da 

03 e 05 de 

dez. 
45.000,00 Brasília /DF 
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da Informação em Saúde” Informação – Universidade de 

Brasília 

Escola Latino-americana de 

Verão em Epilepsia II 

Universidade Federal de São 

Paulo 

07 a 16 de 

fev. 
35.000,00 

Guarulhos 

/SP 

44º Congresso da Sociedade 

Brasileira de Medicina 

Tropical 

Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical - Regional de Porto 

Alegre/RS 

03 a 07 de 

mar. 
45.000,00 

Porto Alegre 

/RS 

Pesquisa em Gênero e 

Saúde: estado da arte e 

prioridades de investigação 

Universidade Federal da Bahia – 

Instituto de Saúde Pública 

03 e 07 de 

mar. 
50.000,00 Salvador /BA 

II Fórum da Região Norte de 

Assistência às Mulheres em 

Situação de Violência 

Sexual e Doméstica – III 

Fórum Amazonense de 

Assistência às Mulheres 

Vítimas de Violência Sexual 

– II Simpósio de Assistência 

Humanizada ao Aborto 

Universidade Federal do 

Amazonas 

06 a 08 de 

mar. 
45.000,00 Manaus /AM 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
 
 
 

Além do apoio realizado por meio de chamada pública, foram apoiados também 

eventos científicos, por meio de celebração de convênios. 

Outros eventos apoiados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Decit, 2007. 
 

Evento Instituição Data 

Valor 

Apoiado 

(R$) 

Local 

XVIII Encontro Nacional de 

Virologia 
Sociedade Brasileira de Virologia 

14 a 17 de 

out. 
25.000,00 

Armação de 

Búzios/RJ 

VIII Encontro Nacional da 

Associação Brasileira de 

Economia da Saúde 

Associação Brasileira de 

Economia da Saúde 

07 a 09 de 

nov. 
25.000,00 São Paulo/SP 

Perspectivas da Medicina no 

Século XXI – III Centenário 

da Medicina no Brasil 

Faculdade de Medicina da Bahia 

19 a 21 de 

fev. de 

2008 

25.000,00 Salvador/BA 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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ANEXO E – Comissão Julgadora do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia 
para o SUS – 2007. 

• Suzanne Jacob Serruya - Departamento de Ciência e Tecnologia/Secretaria de  

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – Coordenadora  

• Maria Cristina Costa de Arrochela Lobo - Departamento de Ciência e Tecnologia/ 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – Coordenadora Suplente  

• Cleonice Moreira Cordeiro - Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa  

• Éder Carlos Rocha Quintão - Academia Brasileira de Ciências – ABC  

• Elza Helena Krawiec - Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS  

• Irineu Tadeu Velasco - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq/MCT)  

• Jorge Otávio Maia Barreto - Conselho Nacional de Secretários Municipais de  

Saúde – Conasems  

• José da Rocha Carvalheiro - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência  

– SPBC  

• Lívia Costa da Silveira - Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass  

• Mário Roberto Castellani - Fundação Nacional de Saúde – Funasa  

• Maura Ferreira Pacheco - Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da  

Ciência e Tecnologia (FINEP /MCT)  

• Moisés Goldbaum - Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva  

– Abrasco  

• Priscila Almeida Andrade - Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS 

• Raimundo Sotero de Menezes Filho - Conselho Nacional de Saúde – CNS  

• Renato Sergio Balão Cordeiro - Federação das Sociedades de Biologia Experimental  

– FeSBE  
 

Pareceristas Ad hoc 

Adalberto Rezende Santos  

Afonso de Liguori Oliveira  

Alberto Olavo Advíncula  

Alcindo Antônio Ferla  

Alexandre Magno Teixeira de Carvalho  
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Alfredo Inácio Fiorelli 

Aluizio Barbosa de Carvalho  

Álvaro Escrivão Júnior  

Álvaro Nagib Atallah  

Ana Claudia Fernandes Amaral  

Ana Maria Coimbra Gaspar  

Ana Maria Fernandes Pitta  

Ana Maria Girotti Sperandio  

Anadergh Barbosa-Branco  

Andrey Moreira Cardoso  

Angelo Giuseppe R. da Costa Oliveira  

Antonio Augusto Moura da Silva  

Antonio Martins de Siqueira  

Arlindo de Almeida Riso  

Beatriz D’Agord Schaan  

Bruno Caramelli  

Carla Macedo Martins  

Carlo Henrique Goretti Zanetti  

Carlos Coimbra  

Cesar José Grupi  

Ciríaco Cristóvão Tavares Atherino  

Clarice Tanaka  

Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro  

Cleide Aschenbrenner Consales  

Cornelis Johannes Van Stalen  

Cristiana Leite Carvalho  

Daniela Riva Knauth  

Denise Martin Coviello  

Denise Oliveira e Silva  

Dirce Guilhem  

Divaldo Lyra Júnior  

Domingos Dias Lourenço Filho  

Edimar Alcides Bocchi  

Edmundo Paulo Lopes  

Eduardo Luiz Andrade Mota  

Eliana Azevedo Pereira de Mendonça  

Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz  

Elizabethe Cristina Fagundes de Souza  

Emilio Barbosa e Silva  

Emmanuel Burdmann  

Euclides Ayres de Castilho  

Fernando Portela Camara  

Francisco Antonio de Castro Lacaz  

Gustavo Adolfo Sierra Romero  

Gustavo de Azevedo Carvalho  

Haroldo José Mendes  

Héctor Nicolás Seuánez Abreu  

Helena Eri Shimizu  

Heleno Rodrigues Corrêa Filho  

Herling Gregorio Aguilar Alonzo  

Humbertina Conti Reed  

Isaac Suzart Gomes Filho  

João Ferreira da Silva Filho  

Jorge Luiz Cardoso Lyra da Fonseca  

Jorge Mario da Costa Ferreira Junior  

José Alberto de Souza Freitas  

José Antônio de Almeida Milani  

José Augusto Cabral de Barros  

José Iturri  

José Luiz Telles  

José Maria Pacheco de Souza  

Josefina Bressan  

Juang Horng Jyh  

Lia Lusitana Cardozo de Castro  

Ligia Giovanella  

Lilian Regina Macelloni Marques  

Lourdes Mattos Brasil  

Luciane Lopes  
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Luiz Augusto Marcondes Fonseca  

Luiz Carlos Sobaina  

Luiza Jane Eyre de Souza Vieira  

Marco Akerman  

Marcos Vinícius Lucatelli  

Marcus José do Amaral Vasconcelos  

Maria Alicia Domínguez Ugá  

Maria Bernadete Dutra Rezende  

Maria do Carmo Barros de Melo  

Maria do Carmo Matias Freire  

Maria do Patrocínio Tenório Nunes  

Maria Fernanda Branco de Almeida  

Maria Goretti Pereira Fonseca Medeiros  

Maria Luiza Garnelo Pereira  

Maria Salete Costa Gurgel  

Mariangela Leal Cherchiglia  

Marisa Dreyer Breitenbach  

Martinho Campolina Rebello Horta  

Milton Ruiz Alves  

Monica Fragoso  

Pedro Luiz Tauil  

Regina Helena Simões Barbosa  

Regina Maria Ayres de Camargo Freire  

Renato da Veiga Guadagnin  

Roger Chammas  

Rosangela Caetano  

Rosangela da Silva Santos  

Sérgio Alarcon  

Sergio Mies  

Sergio Paulo Bydlowski  

Sergio Tavares de Almeida Rego  

Sonia Maria Oliveira de Barros  

Sonia Regina Lambert Passos  

Suzane Kioko Ono-Nita  

Tatiana Wargas de Faria Baptista  

Volney de Magalhães Câmara  

Wayne Brod Beskow  

Wilma Maria Coelho Araújo  

Wilza Vieira Villela  

Zélia Maria de S. A. Santos 
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ANEXO F – Trabalhos Premiados e Menções Honrosas. Prêmio e Incentivo em Ciência 
e Tecnologia para o SUS – 2007.  

DOUTORADO 

FEDERALISMO, RELAÇÕES FISCAIS E FINANCIAMENTO DO SUS: A DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 

VINCULADAS À SAÚDE NOS ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

NOME: LUCIANA DIAS DE LIMA 

 

Premiado 

OBTENÇÃO, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E AVALIAÇÃO IMUNOLÓGICA DE VACINAS 

CONJUGADAS DE POLISSACARÍDEO MENINGOCÓCICO SOROGRUPO C COM TOXÓIDE TETÂNICO 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

NOME: IVNA ALANA FREITAS BRASILEIRO DA SILVEIRA 

Menção 
honrosa 

ATIVIDADE ANTIRETROVIRAL DO DITERPENO 8,10, 18-TRIHYDROXY-2, 6-DOLABELLADIENE 

(DOLABELLADIENETRIOL): ANÁLISE DOS EFEITOS INIBITÓRIOS SOBRE A ENZIMA 

TRANSCRIPTASE REVERSA E A REPLICAÇÃO DO HIV-1. (UM PRODUTO NATURAL TIPICAMENTE 

BRASILEIRO QUE INIBE A REPLICAÇÃO DO HIV-1 E POTENCIAL MICROBICIDA) 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

NOME: CLAUDIO CESAR CIRNE DOS SANTOS 

Menção 
honrosa 

ANÁLISE DE CUSTO-EFETIVIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE RASTREAMENTO PARA 

DIABETES MELLITUS NO BRASIL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

NOME: CRISTIANA MARIA TOSCANO 

 

Menção 
honrosa 

ANÁLISE CRÍTICA DA METODOLOGIA ESTABELECIDA PARA DETERMINAR PREVALÊNCIA E 

CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE EM ÁREA DE BAIXA ENDEMICIDADE (CHONIM DE CIMA, 

GOVERNADOR VALADARES, MINAS GERAIS, BRASIL); RECOMENDAÇÕES DE NOVAS 

ABORDAGENS INTEGRADAS 

Instituição de Ensino: CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU/FIOCRUZ 

NOME: MARTIN JOHANNES ENK 

 

Menção 
honrosa 

CONSTRUINDO AS COMPETÊNCIAS DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO 

NOME: LILIANE PARREIRA TANNÚS GONTIJO 

 

Menção 
honrosa 
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MESTRADO 

SISTEMAS DE VETORIZAÇÃO DE FÁRMACO PARA COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO CLÁSSICA E 

PROLONGADA A BASE DE BENZNIDAZOL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

NOME: JOSÉ LAMARTINE SOARES SOBRINHO 

 

Premiado 

A GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE C&T EM 

SAÚDE: O CASO FIOCRUZ 

Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

NOME: MÁRCIO LUIZ BRAGA CORRÊA DE MELLO 

 

Menção 
honrosa 

FATORES DE RISCO PARA REMOÇÃO NEONATAL NA CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA - SÃO 

PAULO 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

NOME: MARCIA DUARTE KOIFFMAN 

 

Menção 
honrosa 

PRÁTICAS E PERFIL EM SAÚDE BUCAL O CASO ENAWENE-NAWE, MT, NO PERÍODO 1995-2005. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

NOME: AGDA MARIA DETOGNI 

 

Menção 
honrosa 

AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO HIV NO ESTADO DO 

AMAZONAS 

Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

NOME: MIE OKAMURA 

 

Menção 
honrosa 

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DA REGIÃO DA INTEGRASE DO GENE POL DE SUBTIPOS DE 

HIV-1 PREVALENTES NO BRASIL: AVALIAÇÃO DE MARCADORES DE RESISTÊNCIA E 

ANTIGENICIDADE 

 

Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

NOME: CAROLINE PEREIRA BITTENCOURT PASSAES 

 

Menção 
honrosa 
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ESPECIALIZAÇÃO 

HIDROGEL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

NOME: MARIANNA DONATO PIRRONE 

 

Premiado 

INSUFICIÊNCIA RENAL EM PACIENTES HIV POSITIVOS INTERNADOS NO INSTITUTO DE 

INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS 

Instituição de Ensino: COORDENAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA 

NOME: MARIA SILVIA BIAGIONI SANTOS 

Menção 
honrosa 

ANTICONCEPÇÃO DE URGÊNCIA: O QUE SABEM OS PEDIATRAS SOBRE ESTE ASSUNTO? 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

NOME: RACHEL FERNANDES BARRY 

 

Menção 
honrosa 

SAÚDE E NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL DE AIRÕES, MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, MG: 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

DA POPULAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS DE 0 A 60 MESES. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

NOME: KARINE DE OLIVEIRA GOMES 

 

Menção 
honrosa 

O PAPEL DA FAMILIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA 

NOME: ILDNARA MANGUEIRA TRAJANO 

 

Menção 
honrosa 

O PROCESSO DE TRABALHO E A SAÚDE DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DA 

LAVANDERIA HOSPITALAR DE UM ESTABELECIMENTO ESTADUAL DE SAÚDE ESPECILIALIZADO 

EM TUBERCULOSE. 

Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

NOME: ELIZABETH PEREIRA PAVIA 

 

Menção 
honrosa 
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TRABALHO PUBLICADO 

PROTEÍNAS LIGS COMO MARCADOR DE LEPTOSPIROSE AGUDA. 

Nome da Revista: JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 

Volume da Revista: 45 

NOME: JULIO HENRIQUE ROSA CRODA 

 

Premiado 

TELEMEDICINA NA AMAZÔNIA: ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 

Nome da Revista: REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA ISSN 1413-8123 

Volume da Revista: 
NOME: FELIPE SALLES NEVES MACHADO 

 

Menção 
honrosa 

UTILIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL IN VIVO PARA DETECTAR CONTAMINAÇÃO POR CHUMBO 

EM CRIANÇAS 

Nome da Revista: ENVIRONMENTAL RESEARCH 

Volume da Revista: 104 

NOME: GLAUCE REGINA COSTA DE ALMEIDA 

 

Menção 
honrosa 

HANTAVIRUS INFECTION IN BRAZIL: DEVELOPMENT AND EVALUATION OF AN ENZYME 

IMMUNOASSAY AND IMMUNOBLOTTING BASED ON N RECOMBINANT PROTEIN 

Nome da Revista: DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 

Volume da Revista: 58 

NOME: CLAUDIA NUNES DUARTE DOS SANTOS 

 

Menção 
honrosa 

DINÂMICA DEMOGRÁFICA DOS SUYÁ, POVO JÊ DO PARQUE INDÍGENA DO XINGU, BRASIL 

CENTRAL, 1970-2004 

Nome da Revista: CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Volume da Revista: 23/5 

NOME: HELOISA PAGLIARO 

 

Menção 
honrosa 

RECOMBINANT POLYPEPTIDE ANTIGEN-BASED IMMUNOGLOBULIN G ENZYME-LINKED 

IMMUNOSORBENT ASSAY FOR SERODIAGNOSIS OF DENGUE 

Nome da Revista: CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY 

Volume da Revista: May 

NOME: FLAVIA BARRETO DOS SANTOS 

 

Menção 
honrosa 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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ANEXO G – Questionários respondidos pela CGATS em 2007, organizados por tema, 
instituição e mês da solicitação. Decit, 2007. 

 
Tema do Questionário Instituição Solicitante Mês 

Equidade nas ações de ATS Agência Canadense para Medicamentos e 
tecnologias em Saúde - CADHT (Canadá) Março 

Processos e Produtos em ATS 
Conselho Sueco de ATS para Assistência em 
Saúde – SBU  Swedish Council on Technology 
Assessment in Health Care (Suécia) 

Março 

Checklist para avaliação de Informes 
em ATS produzidos em 2006 

Rede Internacional de Agências de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde – INAHTA Março 

Impacto dos informes em ATS  Rede Internacional de Agências de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde – INAHTA Março 

Papel, uso e percepções sobre 
informes rápidos na comunidade de 
ATS 

Escola Real Austro-Asiática de Cirurgiões – 
ASERNIPs Royal Australasian College of 
Surgeons (Austrália) 

Março 

Sistemas de apoio à ATS Agência Catalã de Avaliação de Tecnologias e 
Pesquisa Médica – CATSALUT (Espanha) Abril 

Práticas de Atualização em 
Organizações de Saúde que financiam 
e/ou conduzem pesquisas com 
Revisão Sistemática 

Instituto Chalmers de Pesquisa (Canadá) Abril 

Métodos e Aplicações de ATS em 
agências e financiadoras 

Sociedade Internacional para Farmacoeconomia 
e Pesquisa de Insumos – ISPOR – International 
Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research (Estados Unidos) 

Maio 

Utilização do Jornal Internacional de 
Avaliação de Tecnologias na 
Assistência á Saúde (International 
Journal of Technology Assessment in 
Health Care) 

Comitê de Comunicação do HTAi Maio 

Situação de ATS em países da 
América Latina  

Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária – 
IECS (Argentina) 
 

Maio 

Atualização de informações sobre 
Estudos e Ações 

Rede Internacional de Agências de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde – INAHTA 

Maio e 
Novembro 

Critérios e metodologia para 
elaboração de estudos em ATS e 
participação da indústria  

Quintiles Corporação Transnacional - Quintiles 
Transnational Corporations (Estados Unidos)  Agosto 

Influência dos Pareceres Técnico-
Científicos elaborados em 2006 

Rede Internacional de Agências de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde – INAHTA Novembro 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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ANEXO H – Formulário de Solicitação de Avaliação de Tecnologias em Saúde. 

 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS 
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS – SCTIE

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – DECIT 
COORDENAÇÃO GERAL DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
Título da proposta: 
 
Área demandante: (Áreas técnicas do Ministério da Saúde, Secretarias Municipais e Estaduais de 
Saúde) 
 
Responsável pela proposta: E-mail: Telefone: 

(    ) 

Data: 
____/____/____ 

Assinatura do responsável: 
______________________________________ 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
Descrição: (a descrição deve ser cuidadosa e completa, incluindo as principais características da 
tecnologia, técnica empregada, instrumental necessário, freqüência de utilização e objetivos da 
tecnologia) 
 
 
 
Indicação clínica: (indicação(ões) da tecnologia) 
 
 
Contra-indicações: (citar as populações para as quais o uso da tecnologia não é indicado, quando 
aplicável, subdividir as contra-indicações em absolutas ou relativas) 
 
 
Riscos ou efeitos adversos: (descrever os riscos potenciais e efeitos colaterais conhecidos/esperados 
causados pelo uso da tecnologia, imediatos e tardios; para produtos, deve-se acrescentar também a 
Classificação de Risco conforme determinado pela Anvisa em instrumento normativo específico) 
 
 
Tipo de tecnologia:                   (   ) Medicamento                  (   ) Equipamento 

(   ) Material                          (   ) Procedimento ou Técnica 
(   ) Outro ____________________________________________ 

Possui registro na Anvisa? 

(   ) Sim                                                                                                        N°:_____________ 
(   ) Não                                                                                              Validade:_____________ 
(   ) Isento de registro 

A tecnologia a ser avaliada: 

(   ) Substitui completamente as tecnologias utilizadas atualmente 
(   ) Substitui parcialmente as tecnologias utilizadas atualmente 
(   ) Adiciona ou complementa a utilização da tecnologia atual, sem substituir as indicações 

POTENCIAL DA TECNOLOGIA  

Gravidade e freqüência da condição de saúde à qual será aplicada a tecnologia: 

Incidência: 
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Prevalência: 
 

 
 

Morbidade: 
 

 
 

Mortalidade: 
 

 
 

Comparação com as tecnologias alternativas existentes: (o que a tecnologia traz de vantagem em 
comparação com as opções já existentes: menor custo, maior eficácia ou segurança; p.ex.: tecnologia “X” 
diminui a incidência de morte em 40% em comparação à tecnologia “Y” (citar referências bibliográficas)) 

 

 
Outras tecnologias necessárias à implantação da tecnologia em avaliação: (p.ex: equipamentos médicos 
necessários para sua utilização, tecnologia terapêutica que precisa de exames diagnósticos específicos ou 
tecnologia diagnóstica que necessita de uma terapia posterior) 
 
 
 
 
Justificativa da solicitação: 

 
CUSTO UNITÁRIO OU AGREGADO FRENTE À DEMANDA DE UTILIZAÇÃO 
Estimativa de pacientes que poderão ser beneficiados a partir da inclusão da tecnologia 
a ser avaliada: 

 
 

Custo do uso da tecnologia já existente por paciente tratado ou diagnosticado:  
 

Custo do uso da tecnologia a ser avaliada por paciente tratado ou diagnosticado:  
 

Estimativa de gasto com a nova tecnologia:  
 

Estimativa de número de procedimentos/ano: 
 

 

Estimativa de gasto com procedimentos adicionais necessários à aplicação da 
tecnologia: 
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ANEXO I – Quantidade de notas técnicas elaboradas pela CGATS para todos os fins, 
incluindo os pareceres destinados à CITEC. Decit, 2007. 

 

Notas Técnicas e pareceres elaborados no ano de 2007 

Tecnologias Quantidade de 
notas/pareceres 

Antitransglutaminase tecidual e anti-endomisio 1 
Aripiprazol 1 
Artovastatina 1 
Bosentana e sildenafila 7 
Captura híbrida 1 
Chá para diabetes e aumento de peso 2 
Darunavir 2 
Dasatinibe e nilotinibe 1 
Deferasirox 1 
Endopróteses para aneurismas 3 
Everolimo 1 
Frequencia Modular para surdez 3 
Glaucoma 1 
Hepatite C gen 2 e 3 3 
Imatinibe 1 
Laronidase 2 
Mucopolissacaridose 1 
Olanzapina 1 
Posaconazol 1 
Rituximabe 2 
Stalevo 1 
Talidomida 1 
Terapia ondas de choque 1 
Teriparatida 3 
Transtuzumabe 1 
Tuberculose 1 

TOTAL 44 

 

Fonte: Decit/SCTIE/MS 
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EQUIPE TÉCNICA 
 
REINALDO GUIMARÃES 
Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde 
(SCTIE/MS) 
 
 

SUZANNE JACOB SERRUYA 

Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde (Decit/SCTIE/MS) 
 

Assistentes de direção 

Clarice Abreu 

Cristiano Costa 

 

COORDENAÇÃO-GERAL DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

Coordenadora: Flávia Tavares Silva Elias 
 
Equipe: 
Erika Barbosa Camargo 
Everton Nunes da Silva 
Fernanda de Oliveira Laranjeira 
Itajaí de Oliveira Albuquerque 
Marcela de Andrade Conti 
Márcia Regina Godoy 
Marcus Tolentino Silva 
Priscila Gebrim Louly 
Sandra Ceciliano de Souza Veloso 
Uliana Pontes Vieira 
Apoio: 
Cleber Alvarenga de Medeiros 
Omar Til Júnior 

 

COORDENAÇÃO-GERAL DE FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE 

Coordenadora: Marcia Luz da Motta 
 
Equipe: 
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Alexandre Ferreira Soares 
Ana Carolina F. Fullana 
Angélica Pontes 
Celine de Kerchove de Almeida Prado 
Emanuelle Costa 
Francisco Serra 
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