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O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS é uma iniciativa da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS), 
representada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit). Este prêmio tem por 
objetivo reconhecer e premiar pesquisadores que desenvolvem projetos voltados para 
a área de Ciência e Tecnologia em Saúde e potencial incorporação pelo Sistema Único 
de Saúde. Bem como, estimular a produção científica direcionada às necessidades de 
saúde da população.

As atividades do Decit tem o foco de promover e viabilizar a utilização de evidências 
científicas nos processos de tomada de decisão em políticas de saúde, viabilizando 
a prestação de serviços cada vez mais eficiente e efetiva. O Prêmio de Incentivo em 
Ciência e Tecnologia para o SUS conduz atividades no sentido de implementar ações 
das Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde (PESS), Política Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e a Agenda Nacional de Prioridades de 
Pesquisa em Saúde (ANPPS). Criado em 2002 e instituído oficialmente pela Portaria 
GAB/MS n° 1.419, de 24 de julho de 2003, o prêmio teve sua primeira edição em 2002. 
Desde então, foram inscritos 5.010 trabalhos e 322 pesquisadores foram premiados. 
Deste total, 55 receberam prêmio em dinheiro e 267 receberam menção honrosa, 
consolidando o compromisso do Ministério da Saúde de incentivar a produção 
científica com potencial de utilização no Sistema Único de Saúde.

Em 2014, em sua XIII edição, foram inscritos 460 trabalhos que concorreram ao prêmio 
total de cento e quarenta e cinco mil reais distribuídos em quatro categorias: a) 
Trabalho Publicado com 143 trabalhos inscritos e ao prêmio de cinquenta mil reais; b) 
Tese de Doutorado com 125 trabalhos inscritos e ao prêmio de cinquenta mil reais; c) 
Dissertação de Mestrado com 148 trabalhos inscritos e ao prêmio de trinta mil reais; 
e d) Monografia de Especialização e/ou Residência com 44 trabalhos inscritos e ao 
prêmio de quinze mil reais. Os trabalhos são analisados e avaliados por membros da 
comunidade científica e gestores em saúde.

A avaliação é feita em duas etapas. Na primeira fase, os resumos cadastrados online 
no sistema (SISC&T) são julgados por dois especialistas ad hoc na área específica de 
conhecimento. Neste ano, 154 especialistas convidados participaram da primeira fase 
de seleção. Na segunda etapa de avaliação, uma comissão julgadora formada por 
pesquisadores, profissionais e gestores de saúde representam as instituições conforme 
a Portaria nº 2.459 do Gabinete do Ministro da Saúde, publicada em 17 de outubro 
de 2008, que instituiu a Comissão Julgadora. Essa comissão seleciona os trabalhos 
premiados e as menções honrosas de cada categoria. O acompanhamento do processo 
e os resultados podem ser acompanhados no Portal da Saúde.

Os resumos dos trabalhos vencedores e premiados com menções honrosas na edição do 
Prêmio 2014 encontram-se nesta publicação. A lista dos trabalhos na íntegra está disponível 
no hotsite do concurso: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/premio/index.php>.
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Hipotermia e mortalidade neonatal precoce em recém-
nascidos prematuros

Autores: Maria Fernanda Branco de Almeida, Ruth Guinsburg, Guilherme Assis 
Sancho, Izilda Rodrigues Machado, Zeni Carvalho Lamy, Francisco Eulógio 
Martinez, Regina Paula Guimarães Vieira Cavalcante da Silva, Lígia Silvana Lopes 
Ferrari, Lígia Maria Suppo de Souza Rugolo, Vânia Olivetti Steffen Abdallah, Rita 
de Cássia Silveira, Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais.
Publicado em: Journal of Pediatrics, v. 164, n. 2, p. 271-275, fev. 2014.
Contato: fernandaalmeida@uol.com.br; neonatal@unifesp.br 
Link: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/premio/index.php>

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A sobrevivência de recém-nascidos prematuros, definidos como os nascidos vivos 
com idade gestacional inferior a 37 semanas, reflete a qualidade do atendimento 
antenatal, da assistência ao trabalho de parto e parto e a estrutura do atendimento 
neonatal. Dados de 2012 indicam que, no Brasil, nascem cerca de três milhões de crianças 
ao ano, das quais 350.000 prematuros, sendo 45.000 com idade gestacional inferior a 
32 semanas e 40.000 com peso ao nascer inferior a 1.500g. Neste mesmo ano morreram 
39.123 crianças antes de um ano de vida, perfazendo 20.549 (53%) recém-nascidos pré-
termo e, destes óbitos, 13.103 (64%) faleceram antes de completar sete dias de vida 
(BRASIL, 2014). Segundo a Organização Mundial de Saúde em 2012, no relatório “Born 
Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth”, o Brasil é o 10º país do mundo 
em número de nascidos vivos prematuros e o 16º em número de óbitos decorrentes de 
complicações da prematuridade. Nesse mesmo documento, indica-se que o número 
de prematuros continuará a crescer e que a mortalidade neonatal brasileira poderia 
cair à metade se a cobertura da assistência de alta qualidade aos recém-nascidos fosse 
estendida de forma universal (WHO, 2012). Na população de prematuros, importantes 
fatores associados ao óbito neonatal precoce (0-6 dias após o nascimento) são passíveis 
de intervenção, dependendo da adoção das melhores práticas realizadas por serviços 
de neonatologia, sendo a prevenção da hipotermia ao nascer uma dessas práticas.

É neste contexto que o conhecimento das condutas para a manutenção da 
temperatura corpórea em prematuros desde o nascimento até a internação nas 
unidades de terapia intensiva neonatais (UTIN) permite identificar as melhores práticas 
empregadas para evitar a hipotermia nos primeiros minutos de vida. A literatura 
indica relação de hipotermia ao nascimento, em prematuros, e mortalidade neonatal 
(LAPTOOK et al., 2007, MILLER; LEE; GOULD, 2011); no entanto, a frequência da 
hipotermia nessa população é desconhecida no Brasil, assim como seu impacto em 
termos de mortalidade neonatal. Assim, ao estudar um problema cujo impacto em 
termos de mortalidade neonatal é potencialmente grande, mas redutível, pode-se 
contribuir de maneira efetiva para melhorar os indicadores de saúde nacionais. Além 
disso, a identificação da magnitude do problema pode estimular o desenvolvimento de 
novas tecnologias para prover calor à criança ao nascimento.

Trabalho Premiado
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Introdução

Os recém-nascidos prematuros são suscetíveis à hipotermia logo após o nascimento. 
Laptook et al. (2007) estudaram 5.277 recém-nascidos de muito baixo peso em 15 
centros universitários norte-americanos em 2002-03. Estes autores encontraram que 
47% dos recém-nascidos tinham temperatura corpórea <36,0°C à admissão nas UTIN, 
e que a temperatura à admissão era inversamente relacionada à mortalidade intra-
hospitalar, com aumento de 28% na mortalidade para cada decréscimo de 1,0°C na 
temperatura corpórea. Miller et al. (2001) estudaram uma coorte populacional de 
8.782 prematuros de muito baixo peso admitidos em UTIN na Califórnia em 2006-
07 e evidenciaram que a hipotermia moderada e grave estava associada ao risco de 
morte antes da alta hospitalar. Porém, nenhum desses estudos relatou as intervenções 
práticas utilizadas para manter a temperatura corpórea normal, entre 36,5°C e 37,4°C 
(WHO, 1997), desde o nascimento até a admissão na UTIN. De acordo com McCall et al. 
(2010), o uso de filmes ou sacos plásticos e de toucas são efetivos na redução da perda 
de calor em prematuros com idade gestacional <28-29 semanas. Entretanto, essas 
recomendações apresentam baixo nível de evidência quanto à eficácia e efetividade 
na redução da mortalidade neonatal.

Objetivos

Portanto, o objetivo do estudo é avaliar as intervenções práticas associadas à 
hipotermia no 5º minuto após o nascimento e à hipotermia no momento da admissão na 
unidade de terapia intensiva neonatal, além de determinar se a hipotermia à admissão 
na UTIN está associada à mortalidade neonatal precoce em recém-nascidos prematuros.

Metodologia

Trata-se de um estudo de coorte prospectiva constituída de prematuros nascidos 
em nove hospitais universitários, referência para gestação de alto risco, que atendem 
a pacientes do Sistema Único de Saúde, localizados em nove municípios de quatro 
estados brasileiros. Foram incluídos todos os pacientes com idade gestacional entre 
23 0/7 e 33 6/7 semanas, sem anomalias congênitas, admitidos na UTIN, nascidos 
entre agosto/2010 e abril/2012 e que permaneceram sob os cuidados da instituição 
na primeira semana de vida. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
de cada uma das nove instituições, com assinatura do Termo de Consentimento Livro 
e Esclarecido. Todos os centros seguiram as condutas do Programa de Reanimação 
Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria de acordo com as recomendações 
do International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) (PERLMAN et al., 
2010, ALMEIDA; GUINSBURG, 2013). Em cada UTIN, um neonatologista coletou 
os seguintes dados em sistema informatizado especificamente designado para o 
estudo: características maternas, incluindo temperatura materna mais próxima ao 
parto e a temperatura da sala de parto; características do recém-nascido, incluindo o 
atendimento nos primeiros minutos de vida e a temperatura axilar aos cinco minutos, 
dados do transporte para a UTIN, e a temperatura axilar à admissão na UTIN. Durante a 
internação na UTIN, obtiveram-se informações sobre as morbidades e a evolução para 
o óbito até 168 horas de vida. 

Todos os recém-nascidos foram recepcionados sob fonte de calor radiante e as 
seguintes práticas para manutenção de temperatura corpórea foram analisadas: uso 
de saco plástico, uso de touca de malha, uso de gases aquecidos para a ventilação 
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e uso da incubadora de transporte. As aferições de temperatura ambiente foram 
determinadas em todos os centros com termômetro digital Incotermâ. A temperatura 
axilar das gestantes e dos recém-nascidos aos cinco minutos de vida e imediatamente 
após a admissão na UTIN foi obtida com termômetro clínico digital Medflexâ por, 
no mínimo, 60 segundos. A hipotermia materna e neonatal (com cinco minutos de 
vida e à admissão) foi definida quando a temperatura axilar atingiu valor inferior a 
36,0oC (WHO, 1997). Os pacientes foram classificados de acordo com três desfechos: 
hipotermia aos cinco minutos, hipotermia à admissão na UTIN e óbito antes de 168 
horas de vida. Os grupos foram comparados com técnicas estatísticas descritivas e 
efetuou-se a regressão logística por meio do software SPSS 17.0, sendo avaliados como 
fatores independentes todos aqueles que mostraram p<0,20 à análise univariada. O 
número de pacientes incluídos foi calculado para o desfecho principal “óbito antes de 
168 horas de vida”. A amostra deveria contar com 1660 recém-nascidos para detectar 
a diferença de mortalidade neonatal precoce de 3% (expostos - 8% e não-expostos - 
5%), considerando-se erro b de 20%, erro a de 5% e razão de expostos e não expostos 
à hipotermia na UTIN de 1:1.

Resultados 

Dentre 1.955 recém-nascidos com idade gestacional entre 23-33 semanas sem 
malformações e elegíveis para o estudo, 1.764 (90%) foram incluídos, com variação de 
115-162 neonatos por centro. A temperatura axilar aos cinco minutos foi medida em 1.374 
pacientes com hipotermia detectada em 44% (mediana 36,0°C; percentis 25-75: 35,5-
36,4°C). A temperatura axilar à admissão na UTIN foi medida em 1.764 recém-nascidos, 
em média, 32 minutos após o nascimento, e a hipotermia foi notada em 51% (mediana 
35,9°C; percentis 25-75: 35,3-36,4°C). A hipotermia cinco minutos após o nascimento e 
à admissão na UTIN variou entre os centros de 13% a 62% (p<0,001) e de 25% a 75% 
(p<0,001), respectivamente. O óbito neonatal precoce ocorreu em 6% dos 1.764 recém-
nascidos variando entre os centros de 4 a 9% (p=0,478). A mediana da temperatura na 
sala de parto foi 24,8°C (percentis 25-75: 23,7-25,8°C); da temperatura axilar materna foi 
36,2°C (35,8-36,6°C) e da temperatura da incubadora de transporte 36,1°C (35,0-37,0°C). 
As características clínicas: sexo masculino, idade gestacional <28 semanas, peso ao 
nascimento <1000g, Apgar 1o minuto <4, Apgar 5o minuto <7, hipotermia à admissão 
na UITN, síndrome do desconforto respiratório, síndrome de escape de ar e hemorragia 
intraventricular graus III/IV foram mais frequentes nos recém-nascidos que morreram na 
primeira semana após o nascimento. O modelo final de regressão logística ajustado pelo 
centro de nascimento e pelas variáveis maternas e neonatais evidenciou que as práticas 
associadas à hipotermia cinco minutos após o nascimento foram a temperatura na sala 
de parto <25°C (OR 2,13; IC 95% 1,67-2,28), a temperatura materna no parto <36,0°C 
(1,93; 1,49-2,51) e o uso de saco ou filme plástico (0,53; 0,40-0,70). As práticas associadas 
à hipotermia à admissão na UTIN compreenderam a temperatura na sala de parto <25°C 
(1,44; 1,10-1,88), a assistência respiratória com ar frio na sala de parto (1,40; 1,03-1,88) e 
durante o transporte para a UTIN (1,51; 1,08-2,13) e o uso de touca (0,55; 0,39-0,78). A 
hipotermia à admissão na UTIN aumentou de maneira independente em 64% (OR 1,64; 
1,03-2,61) a chance do óbito neonatal precoce.

Conclusão

Nesta coorte de 1.764 recém-nascidos com 23-33 semanas de idade gestacional 
estudada em nove centros de referência de gestação de alto risco do Sistema Único de 
Saúde, a incidência de hipotermia cinco minutos após o nascimento foi extremamente 
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elevada e independentemente associada à baixa temperatura na sala de parto, 
hipotermia materna e baixa idade gestacional. O estudo mostra que a presença de 
hipotermia logo após o nascimento foi o principal contribuinte da hipotermia à admissão 
na UTIN, que aumentou a chance de óbito neonatal precoce em 64%. Na presente 
pesquisa, o envolvimento do prematuro em filme ou saco plástico diminuiu de maneira 
independente em 47% a chance de hipotermia cinco minutos após o nascimento e o 
uso de touca de algodão diminuiu em 45% a chance de hipotermia à admissão na UTIN. 
Estes resultados adicionam à corrente literatura a urgência em iniciar as práticas para 
manter a normotermia nos primeiros segundos após o nascimento do prematuro. Tais 
práticas incluem a manutenção da temperatura na sala de parto >25°C, o cuidado com 
a normotermia materna, o uso da fonte de calor radiante na sala de parto, o uso de 
filme/saco plástico e touca, o suporte respiratório com gases umidificados e aquecidos 
desde o nascimento até a admissão na UTIN e o uso de incubadora de transporte 
com controle adequado da temperatura. Este estudo permitiu identificar as práticas 
utilizadas para o controle térmico do prematuro na rotina diária das salas de parto 
estudadas e evidenciar a magnitude do problema, além de relatar as intervenções 
simples que podem contribuir na diminuição da hipotermia cinco minutos após o 
nascimento e à admissão na UTIN e, consequentemente, no aumento da sobrevivência 
dos prematuros no país.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A leishmaniose visceral (LV) representa atualmente um grande problema de saúde 
pública. No Brasil, a doença vem se expandindo e urbanizando apesar das medidas de 
controle adotadas. O cão é o principal reservatório doméstico da Leishmania infantum, agente 
etiológico da doença. O controle da LV no Brasil envolve a eliminação de cães infectados, 
portanto o diagnóstico correto e seguro da leishmaniose visceral canina (LVC) é essencial 
para evitar a transmissão da doença ou o sacrifício desnecessário de animais. Esta medida se 
constitui em um dos fundamentos para o controle da LV. O programa de controle da LV tem 
sido baseado em inquéritos sorológicos, utilizando-se o imuno ensaio ou ELISA (Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay) e a reação de imunofluorescência indireta (RIFI). O Dual Path 
Platform (DPP®), teste rápido por imunocromatografia, começou a ser implantado no Brasil 
e seus resultados necessitam ainda de avaliação. As técnicas sorológicas, entretanto, têm 
apresentado problemas quanto à especificidade e sensibilidade, de forma que ainda hoje 
permanece o desafio para obtenção de um método de diagnóstico apropriado.

O desempenho insatisfatório dos atuais testes diagnósticos para a leishmaniose 
visceral canina tem sido apontado como uma das causas da falta de sucesso no controle 
da LV, pois permite que cães infectados permaneçam no ambiente disseminando o 
parasita. Os resultados do presente estudo contribuíram para viabilizar a PCR (reação 
em cadeia da polimerase, do inglês Polimerase Chain Reaction) como diagnóstico de 
rotina da LVC e disponibilizaram um método alternativo, sensível e específico, que 
possibilita remover de forma precoce os cães infectados das áreas endêmicas, com 
consequente diminuição da incidência da LV em humanos.

Introdução

Uma alternativa promissora para o diagnóstico tem sido o uso da PCR. Muitos trabalhos 
já demonstraram a aplicabilidade da PCR para o diagnóstico da LVC, indicando ser esta uma 
técnica mais sensível e específica que os métodos tradicionais. Vários tipos de amostras clínicas 
podem ser utilizados para diagnóstico incluindo: biópsias de pele, aspirados de medula óssea, 
linfonodo, baço, sangue e anel leucocitário, entre outras. Biópsias de pele apresentam altas 
positividades para o diagnóstico por PCR, mas o processo de coleta e doloroso é invasivo, 
requerendo anestesia e manipulação asséptica. Aspirados de medula óssea, linfonodo e baço 
também apresentam alta positividade, mas novamente a coleta é invasiva, oferecendo risco de 

Detecção de Leishmania infantum em quatro diferentes 
amostras clínicas de cão por PCR em tempo real e ITS-1 
nested PCR
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contaminação para o animal e exigem pessoal altamente qualificado. O sangue é considerado 
um tipo menos invasivo de amostra, porém muitos autores têm encontrado problemas com 
este material, relacionados à preparação do DNA, alta frequência de inibidores da PCR no 
sangue canino e variação da carga parasitária no curso da infecção. Estas limitações tornam 
estas amostras inadequadas para levantamentos caninos em larga escala.

Metodologias não invasivas de coleta de amostras são essenciais para a viabilização 
da técnica em levantamentos caninos massivos e rotineiros, pois não são traumáticas, 
diminuindo a resistência dos proprietários dos cães em aceitar os exames e permitindo que 
o procedimento possa ser realizado fora de clínicas veterinárias. Neste estudo comparamos 
quatro tipos de amostras clínicas para o diagnóstico molecular, incluindo o swab conjuntival, 
padronizado pelo nosso grupo. Neste método não invasivo um swab estéril é utilizado para 
realização de um esfregaço da conjuntiva ocular do animal. As amostras foram analisadas 
por dois métodos moleculares: o PCR em tempo real com iniciadores para os mini círculos 
do DNA do cinetoplasto (kDNA) e o Internal Transcribed Spacer 1 Nested PCR (ITS1 nPCR).

Objetivos

Este trabalho tem como objetivo comparar métodos moleculares e amostras clínicas, 
utilizados para a detecção da L. infantum, com o propósito de identificar a opção mais 
indicada para o diagnóstico molecular da LVC.

Testes moleculares

1) ITS1 nested PCR (ITS1 nPCR): foram realizadas duas amplificações do alvo ITS1 dos 
genes do RNA ribossomal. Na primeira etapa, 1 μL de amostra de DNA foi misturado a 5 μL 
de solução tampão 10X, 7 μL de MgCl2 a 2 mM, 1 μL de dNTPs a 10 mM, 1 U/μL de enzima 
Taq DNA Polimerase, 1 μL  de cada oligonucleotídeo iniciador [5’   CTG GAT CAT TTT CCG ATG 
– 3’ e 5’ – TGA TAC CAC TTA TCG CAC TT   3’] e um volume complementar de água deionizada 
autoclavada totalizando um volume final de 50 μL. Foi diluída uma alíquota de 25 μL dos 
produtos de PCR da primeira amplificação em 1 mL de água estéril, sendo utilizados 10 μL 
desta diluição como amostra de DNA na segunda amplificação. Os demais constituintes 
desta etapa foram: 2,5 μL de solução tampão 10X, 1 μL de MgCl2 a 2 mM, 0,5 μL de dNTPs a 
10 mM, 0,5 U/μL de enzima Taq DNA Polimerase, 0,5 μL de cada oligonucleotídeo iniciador 
[5’ – CAT TTT CCG ATG ATT ACA CC – 3’ e 5’   CGT TCT TCA ACG AAA TAG G – 3’] e um volume 
complementar de água deionizada autoclavada, totalizando um volume final de 25 μL. 
Nas duas etapas descritas acima as seguintes condições de amplificação foram utilizadas: 
desnaturação inicial a 94°C por cinco minutos, seguida por 30 ciclos de amplificação de 30 
segundos a 94°C, 30 segundos a 53°C e 30 segundos a 72°C, e uma etapa de extensão final 
a 72°C por cinco minutos. O produto de PCR esperado para a primeira reação possui de 300 
a 350 pb, enquanto na segunda reação de 280 a 330 pb.

2) PCR em tempo real: os alvos foram os minicírculos do kDNA de L. infantum. As 
reações foram preparadas em placas de 48 poços MicroAmp®. Os oligonucleotídeos [5’ 
– TCC CAAACT TTTCTG GTC CT   3’ e 5’ – TTA CAC CAA CCC CCA GTT TC – 3’] utilizados 
amplificam um fragmento de 132 pb. As amostras de DNA foram ajustadas para 20 ng. No 
preparo da reação, cada poço recebeu 12,5 μL incluindo, três pmoles de cada iniciador, 6,25 
μL de 2X SYBR-Green I Master Mix (Applied Biosystems), 2,75 de água milliQ autoclavada 
e 2 μL de amostra. A placa foi centrifugada a 1000 rpm por dois minutos e a amplificação 
realizada no equipamento Step One™ da Applied Biosystems nas seguintes condições: 
desnaturação inicial a 95°C por 10 minutos, seguidas por 40 ciclos de amplificação a 95°C 
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por 15 segundos e 60°C por um minutos. A especificidade de cada reação foi determinada 
pela análise da curva dissociação. Todas as reações foram normalizadas pelo ΔRn.

Resultados 

As amostras foram analisadas por PCR em tempo real e ITS-1 nPCR. No grupo I (cães 
sem sinais clínicos), utilizando PCR em tempo real, as seguintes positividades foram 
encontradas: sangue, 90% (27/30); biópsia da pele, 93,3% (28/30); medula óssea, 100% 
(30/30) e 96,7% (29/30) para CS. Nenhuma diferença estatística foi verificada entre as 
positividades das amostras por este método. Para o ITS-1 nPCR, os resultados foram: 
sangue, 63,3% (19/30); biópsia da pele, 63,3% (19/30); medula óssea, 96,7% (29/30) 
e 90% (27/30) para o CS. As positividades obtidas para medula óssea e CS foram 
significativamente superiores às obtidas para as amostras de sangue e de pele (P<0,05). 
Para o sangue (P=0,0146) e pele (P=0,0047), a positividade obtida por PCR em tempo 
real foi significativamente superior ao verificado para o ITS-1 nPCR.

No grupo dois (cães com sinais clínicos), o PCR em tempo real foi capaz de detectar 90% 
(27/30) de cães positivos utilizando sangue e 100% (30/30) através de amostras de biópsia 
de pele, medula óssea ou CS. Mais uma vez, não houve diferença estatística observada 
entre as positividades das amostras por PCR em tempo real. Os resultados para o ITS-1 nPCR 
foram: sangue, 70% (21/30); biópsia da pele, 83,3% (25/30); medula óssea, 96,7% (29/30) e 
CS 90% (27/30). Foi verificada diferença estatística entre as positividades de medula óssea 
e sangue (P=0,0055). No grupo II, a positividade obtida pela PCR em tempo real para as 
amostras de pele foi significativamente superior (P=0,0195) a observada por ITS 1 nPCR.

Ao comparar o grupo I e o grupo II, nenhuma diferença significativa foi verificada por 
meio da PCR em tempo real entre as amostra utilizadas. Para o ITS 1 nPCR, a positividade 
das biópsias de pele foi significativamente superior em animais do grupo II (P<0,05) 
em relação ao grupo I. Todos os animais dos grupos I e II foram positivos para a PCR 
em tempo real em amostras de medula óssea, indicando que estes estavam infectados 
com L. infantum. A análise por RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) dos 
produtos do ITS 1 nPCR confirmou os resultados. O procedimento de RFLP foi realizado 
para 58 cães, a partir de amostras de medula óssea. Amostras de pele e CS foram 
utilizadas para dois animais que apresentaram resultados negativos no ITS-1 nPCR em 
medula óssea. O padrão de banda do RFLP para os 60 animais foi consistente com L. 
infantum. Todos os 10 cães do grupo controle foram submetidos aos testes descritos 
acima (parasitológico, sorológico e molecular), apresentando resultados negativos.

 
Conclusão

A amostra ideal para o diagnóstico molecular da LVC seria uma amostra não invasiva, obtida 
de forma fácil e indolor que pudesse ser praticada fora de clínicas veterinárias, em situações de 
campo, nos inquéritos caninos rotineiros. O CS é amostra que melhor preenche estes critérios. 
Os resultados deste estudo mostraram que altas positividades foram obtidas utilizando esta 
amostra, para ambos os métodos moleculares testados, mas em especial com o PCR em tempo 
real. O PCR em tempo real, devido a alta sensibilidade apresentada e as vantagens adicionais 
de rapidez e reduzido risco de contaminação, parece ser a melhor escolha para utilização com 
o CS nos programas de controle da LV, onde grandes quantidades de animais são avaliados. 
O CS associado ao PCR em tempo real foi capaz de detectar L.infantum em 96,7% dos animais 
sem sinais clínicos e em 100% dos cães sintomáticos, demostrando a importância destes 
procedimentos para o diagnóstico da LVC.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Com aproximadamente 530 mil novos casos por ano no mundo, o câncer do 
colo do útero é responsável anualmente pelo óbito de 274 mil mulheres. Segundo o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, o câncer cervical é o segundo tipo de 
câncer mais incidente na população feminina. Vários estudos têm demostrado que 
o desenvolvimento desse câncer está fortemente associado às infecções causadas 
pelo papilomavírus humano (HPV) de alto risco, principalmente o do genótipo 16. 
A citologia ou inspeção visual da pele e dos tecidos são as principais ferramentas 
utilizadas para diagnosticar as alterações pré-cancerígenas envolvidas na infecção pelo 
HPV. No entanto, essas técnicas são baseadas na análise interpretativa e subjetiva do 
examinador, o que tornam esses métodos poucos específicos. Além disso, esses exames 
não detectam a presença do HPV, mas sim, as alterações citológicas causadas por esse 
vírus. As técnicas moleculares têm sido utilizadas como ferramentas alternativas para 
detecção do DNA do vírus. 

Essas técnicas são extremamente específicas e sensíveis, entretanto, requerem uma 
complexa infraestrutura laboratorial, que inclui sofisticados equipamentos, instalações 
com armazenamento de amostras, insumos de elevado custo e profissionais capacitados. 
O desenvolvimento de um teste que possua todas as qualidades dos moleculares 
associados à rapidez de resposta, e baixo custo operacional, torna este uma alternativa 
promissora para o diagnóstico precoce desse vírus. Para atender essa demanda, sistemas 
analíticos, como os biossensores, podem ser utilizados por possuírem os requisitos 
necessários para a detecção do HPV. Comparado à instrumentação num laboratório 
clássico, os biossensores estão sendo cada vez mais explorados como simples e 
promissores dispositivos de diagnóstico capazes de identificar vários agentes infecciosos.

O presente estudo trata-se de um dispositivo inovador, que provê a confirmação da 
infecção pelo HPV16 sem a necessidade de uma atuação médica. Sua aplicação dispensaria 
estrutura laboratorial, podendo alcançar prontamente brasileiros que residem em regiões 
mais remotas, ampliando assim o acesso ao diagnóstico célere e eficiente. Ademais, o 
dispositivo pode oferecer outros benefícios como: fácil execução em campo e resultados 
de simples interpretação. Logo, este novo teste poderá gerar uma economia significativa 
de recursos para o Ministério da Saúde, e por outro lado uma grande vantagem para o 
paciente, que através do diagnóstico precoce, terá um tratamento mais eficaz.

Biossensor eletroquímico de DNA para detecção do 
papilomavírus humano 16 em amostras reais
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Introdução

Estudos epidemiológicos mostram que a infecção com tipos de alto risco de HPV está 
associado à cerca de 99% dos casos de câncer cervical e com um número significativo 
de cânceres vaginal, vulvar, peniano e câncer anal (BLITZER et al., 2014). O diagnóstico 
do HPV tem sido feito através da avaliação citológica ou inspeção visual da pele e dos 
tecidos. No entanto, essas técnicas têm as suas próprias limitações, principalmente por 
causa da pouca especificidade (BHATLA; MODA, 2009). Existem várias razões para explicar 
essa falha, incluindo erros amostrais e de interpretação laboratorial no diagnóstico das 
lesões (CUZICK et al., 2008). Além disso, esses exames não detectam a presença do HPV, 
mas sim, as alterações citológicas causadas por esse vírus (STANLEY, 2012). As técnicas 
de biologia molecular, como a captura híbrida, reação em cadeia de polimerase (PCR) 
e hibridização in situ têm sido utilizadas como ferramentas para detecção do DNA viral. 
Porém, essas técnicas, apesar de possuírem uma alta sensibilidade e especificidade, 
necessitam de laboratórios bem equipados e profissionais especializados, o que eleva 
custo do procedimento (SINGH et al., 2010).

O desenvolvimento de um teste rápido e acessível para detecção do DNA do HPV 
torna uma alternativa viável para triagem citológica. Os biossensores são dispositivos 
analíticos que combinam biomoléculas imobilizadas, como ácidos nucléicos, antígenos, 
anticorpos, tecidos, entre outros) a um transdutor para criar uma superfície que permita 
a medição qualitativa e/ou quantitativa de um analito específico (SOLANKI et al., 2011). 
Essas ferramentas caracterizam-se por possuírem elevada seletividade, sensibilidade, 
rapidez e linearidade do sinal (POHANKA; SKLÁDAL, 2008). A sua utilização não necessita 
de técnicos especializados, podendo em alguns casos, até mesmo ser utilizado pelo 
próprio paciente. Portanto, constituem uma alternativa rápida e barata para medidas 
analíticas aplicadas ao diagnóstico (BELLUZO; RIBONE; LAGIER, 2008).

Objetivos

Devido às altas taxas de prevalência do HPV16 e as dificuldades em fazer um 
diagnóstico eficaz nas fases iniciais da infecção deste vírus, o objetivo deste estudo 
foi desenvolver uma plataforma para o diagnóstico diferencial do HPV16, visando 
aplicações no sistema de saúde pública.

Metodologia

Dispositivo Eletroquímico: os experimentos voltamétricos foram realizados num 
sistema de três eletrodos impressos, constituídos por: um de ouro (eletrodo de trabalho-
ET); um de carbono (eletrodo auxiliar-EA); e um de Ag/AgCl (eletrodo de referência-ER).

Oligonucleotídeos do HPV: três sequências de oligonucleotídeos foram utilizadas 
neste estudo:

HPV16 sonda: 5' – ATG CAC CAA AAG AGA ACT GCA AT – 3'
HPV16 alvo: 5' – AT TGC AGT TCT GTG TTG CTT CAT – 3'
DNA não-complementares: 5' – GTT CCG CCA CGG CAT CAC C – 3'

Extração do DNA a partir de esfregaços endocervicais: esfregaços endocervicais de 
dez pacientes foram coletados da Unidade de Saúde da Família de Jardim Fragoso em 
Olinda, Brasil. O DNA genômico foi extraído dos esfregaços pelo kit de purificação de 
DNA (Wizard Genomic) seguindo a orientação do fabricante.



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2014

23

PCR: o DNA extraído (DE) foi amplificado com o par de primers GP5+/GP6+, que 
amplifica um fragmento de 150pb do gene L1 do HPV.

Genotipagem do HPV: foi realizada pelo PapilloCheck (Greiner bio-one) de acordo 
com as recomendações do fabricante.

Modificação do ET: o filme de cisteína foi utilizado para permitir a imobilização da 
sonda de DNA no ET. Para a preparação do filme cisteína (CIS-FILME), a solução de 
L-cisteína (10mM) foi eletrodepositada sobre o ET por varredura cíclica no potencial de 
-0,2 a 1,5V por 15 ciclos.

Imobilização da sonda de HPV16: a sonda foi imobilizada por adsorção durante 
30 minutos a 30°C sobre a superfície do ET previamente modificada com o filme de 
cisteína. Em seguida, os oligonucleotídeos não ligados foram lavados para fora do 
elétrodo, com 0,1M de PBS.

Hibridização do DNA alvo: a solução contendo o alvo de HPV16 foi adicionada ao 
ET, contendo a sonda imobilizada. Em seguida, o ET foi submetido a uma temperatura 
de 55°C durante dez minutos, para ligar as sequências complementares. O tampão 
Tris-HCl (20 mM, pH 7,0) foi usado para lavar o eletrodo e remover as sequências não 
hibridizadas. O mesmo procedimento foi aplicado para a interação da sonda com o 
alvo não complementar. Para a hibridização do DNA genômico com a sonda no ET, o DE 
foi desnaturado por aquecimento (95°C) durante cinco minutos e foi imediatamente 
arrefecido em gelo para obtenção do DNA de fita simples (ssDNA). Em seguida, 
adicionou-se o ssDNA à superfície do ET modificado. A formação do híbrido entre a 
sonda e o DE foi também obtido a 55°C durante dez minutos. O eletrodo foi lavado com 
tampão Tris-HCl para remover as sequências não hibridizadas.

Análise Eletroquímica: a detecção do sinal eletroquímico foi realizada pela técnica 
de voltametria de pulso diferencial (VPD). Depois do processo de imobilização e de 
hibridização, 500µM do indicador azul de metileno (AM) foi adicionado ao eletrodo 
modificado durante cinco minutos e, em seguida, lavado com o tampão Tris-HCl. 
A análise dos eletrodos submetidos ao indicador foi feita numa faixa de potencial 
compreendida entre -0,6 a 0,0V.

Resultados

Caracterização da sonda no ET: nessa etapa foi observado o efeito da redução 
eletroquímica do AM em diferentes concentrações da sonda (250 a 2.000nM) sobre o 
ET modificado com o CIS-FILME. Os resultados mostraram que a melhor concentração 
foi de 1.000nM.

Detecção de Hibridização do DNA-alvo sintético: detecção do DNA-alvo foi 
monitorizada por meio da análise da redução do AM no eletrodo, na ausência e na 
presença do alvo. Observou-se que na ausência do alvo, o pico de corrente foi maior, 
quando comparado ao eletrodo na presença do alvo. Este aumento é atribuído à forte 
afinidade entre AM e as bases de guanina livres que estão presentes na sonda. Após 
a hibridização, o sinal de corrente do AM diminui. Isto pode ser explicado devido ao 
menor acúmulo do AM sobre o DNA de fita de dupla. Nos eletrodos submetidos ao DNA 
não-complementar não foi observado a diminuição do sinal de corrente. Concluindo-
se que a diminuição do sinal do AM foi apenas presente nos eletrodos que sofreram o 
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processo de hibridização. Esses resultados indicam que apenas o alvo complementar 
pode hibridizar, provocando uma diminuição significativa no sinal de redução do AM.

Otimização da hibridização do DNA-alvo sintético: para identificar as condições 
analíticas ideais para o bom desempenho do biossensor, a redução eletroquímica do 
AM foi medida após a hibridização com DNA-alvo sintético em diferentes concentrações 
(18,75-1.000nM). Foi observado que o sinal de corrente diminui com o aumento da 
concentração do alvo até 250nM e então estabiliza a 1000nM, indicando que todas as 
sondas imobilizadas sobre o eletrodo foram envolvidas na hibridização. Através desse 
estudo, foi possível estimar o limite de detecção do biossensor (18,13 nM).

Análise das amostras de HPV: PCR foi realizada a fim de confirmar a presença do 
HPV no DE das amostras clínicas. Foi possível observar dois produtos de amplificação 
de 150pb, correspondente ao gene L1 do HPV. O DE foi submetido à genotipagem 
pelo PapilloCheck®. Os resultados mostraram que o DEA1 (DNA extraído da amostra 
um) e o DEA2 (DNA extraído da amostra dois) foram positivos para o HPV16 e 45, 
respectivamente.

Performance do biossensor de DNA utilizando amostras clínicas: O desempenho 
foi investigado analisando o sinal de redução do AM na presença do DEA1, DEA2 e 
da mistura do DEA1-DEA2 (MIX). Foi possível observar que, na presença da amostra 
positiva de HPV16 os picos de corrente do AM diminuíram, confirmando a ocorrência da 
hibridização. O pico de corrente após a hibridização com a amostra não-complementar 
(HPV45) aumentou quando comparada com a do HPV16. Por outro lado, na amostra 
MIX, ocorreu uma diminuição significativa no pico de corrente, o que indica que existe 
hibridização quando o HPV16 está presente na amostra. Estes dados demonstram que 
este o biossensor foi capaz de detectar a presença de HPV16 nas amostras clínicas e as 
amostras não-complementares não interferiram na especificidade do biossensor.

Conclusão

Este artigo relata o desenvolvimento de um biossensor de DNA eletroquímico 
para a detecção de um dos tipos de HPV de alto risco mais representativos, o HPV16. 
O desempenho do biossensor foi verificado usando oligonucleotídeos sintéticos e 
DNA extraído a partir do esfregaço cervical de uma amostra positiva. O biossensor 
foi capaz de detectar HPV16 utilizando diretamente o DNA extraído ao contrário de 
outros trabalhos que utilizaram produtos da amplificação do PCR. Assim, os resultados 
indicam que este biossensor eletroquímico é específico para HPV16 e pode ser usado 
para distinguir a presença de outros tipos de HPV. Com esses, é possível desenvolver 
um novo sistema portátil de detecção livre de PCR para HPV, bem como contribuir para 
um efetivo diagnóstico desse vírus nas fases iniciais da infecção.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Apesar dos esforços da Organização Mundial da Saúde (OMS) em eliminar a 
hanseníase como um problema global de saúde pública, a endemia hansênica no Brasil 
ainda merece atenção, visto que a meta de eliminação ainda não foi alcançada. Diante 
disso, o Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase foi reestruturado e alçado à 
condição de prioridade de gestão do Ministério da Saúde (MS), como uma das estratégias 
para chegar à eliminação da doença no Brasil, o acesso ao tratamento e diagnóstico 
segundo preconizado pela OMS, integrando a infraestrutura do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Apesar do êxito das atuais estratégias de controle pelo sucesso do programa de 
poliquimioterapia (PQT), o aumento nos casos de recidivas causadas pela persistência 
bacilar por resistência a PQT nos leva a buscar novas ferramentas de controle da doença. 
Em relação aos dados supracitados e em decorrência da dependência obrigatória do M. 
leprae pelo hospedeiro, há um renovado interesse em investir no estudo dos mecanismos 
moleculares de interação entre patógeno-hospedeiro gerando perspectivas de aplicação 
para diagnóstico, prognóstico, ''erradicação'' da infecção. Os dados publicados pelo 
nosso grupo traz o entendimento que a integração metabólica entre hospedeiro 
e bactéria através da quebra da homeostase lipídica, destacando a via bioativa do 
colesterol, atua como mecanismo patofisiológico requerido para o processo infeccioso. 
Assim, a histopatologia fenotípica clássica de pacientes lepromatosos se relaciona mais 
intimamente com um mecanismo patofisiológico disparado pelo patógeno para inibir os 
mecanismos de resistência do hospedeiro e aumentar à persistência bacilar.

A importância do artigo na área e sua relevância como ferramenta tecnológica vêm 
sendo destacada pelas formas de divulgação do trabalho, premiado no II Seminário 
Anual Científico e Tecnológico em Imunobiológicos e eleito pela revista como “editor’s 
choice paper”, ganhando visibilidade nesta seção dedicada a artigos de grande 
relevância científica do mês. O potencial do trabalho no SUS pode ser ressaltado no 
campo da medicina terapêutica e inovações tecnológicas voltadas para a identificação 
de novos alvos terapêuticos e o tratamento racional com drogas pleiotrópicas como as 
estatinas, que abre caminhos para uma nova abordagem no tratamento de doenças 
infecciosas através da intervenção terapêutica direcionada ao hospedeiro, bloqueando 
o fornecimento da fonte de carbono (colesterol) para a bactéria e alterando a resposta 
imunológica favorável a persistência do bacilo. Por meio desse deste raciocínio, 
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objetivamos reduzir o tempo do atual tratamento, atuar em cepas resistentes, 
contribuir para a diminuição da imunopatologia que leva danos neurais e prevenir 
os episódios reacionais. Este trabalho abre uma janela de oportunidades do uso de 
um medicamento amplamente aceito, de baixo custo e efeitos colaterais com uso 
comumente prescritos, porém, com diversas facetas a serem exploradas no campo da 
imunologia e microbiologia.

Introdução

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo M. leprae, bactéria 
intracelular obrigatória, amplo espectro de manifestações clínicas, afetando 
principalmente pele e nervos periféricos. Embora esteja sendo eliminada com 
sucesso,graças aos esforços da OMS contando com o MS e suporte do SUS, a hanseníase 
permanece um importante problema de saúde pública em alguns países, apesar de 
ter sido a primeira doença a ter o agente etiológico identificado (1873). Este fato per 
se demonstra o complicado mecanismo patogênico da hanseníase, promovendo o 
constante interesse nas pesquisas relacionadas à resposta do hospedeiro ao M. leprae, 
particularmente macrófagos e células de Schwann. O interesse pelo estudo na área 
de ciência básica como fonte geradora de conhecimentos para o entendimento do 
mecanismo patofisiológico da doença contribui para uma visão dos fatores complexos 
que regulam a resposta imune inata do hospedeiro que determina o fenótipo 
clínico da doença e fornece ferramentas para o desenvolvimento racional de drogas 
imunomodulatórias com perspectivas de potencial aplicabilidade prática.

Assim, baseados no achado histopatológico característico do pólo lepromatoso, 
o aspecto espumoso observado em células de Virchow que abrigam os bacilos nas 
lesões cutâneas, nos remete a um distúrbio metabólico da estocagem de lipídeos 
desencadeado pela interação com M. leprae. Baseados nesta ideia, o nosso grupo 
vem buscando a relação entre a doença e acúmulo de lipídeos que abrigam funções 
emergentes como organela inflamatória envolvida na regulação da resposta imune 
inata desencadeada por infecções. No contexto da hanseníase, objetivamos a correlação 
da plataforma lipídica como um mecanismo imunopatofisiológico desencadeado pelo 
M. leprae para subverter o hospedeiro e favorecer a sobrevivência bacteriana e com 
isto eleger alvos moleculares para atuar nos tratamentos terapêuticos alternativos a 
atual PQT, com ações diretas e indiretas desencadeadas pelo M. leprae.

Objetivos

Identificar vias metabolicamente ativas nos polos lepromatosos (LL) e tuberculóide 
(BT) da hanseníase, investigar o acúmulo de colesterol (Cho), sua origem em macrófagos 
associados com lesões cutâneas de pacientes LL e o papel funcional deste fenótipo 
histopatológico; identificar parâmetros moleculares envolvidos na homeostase lipídica 
do hospedeiro; estudar os efeitos da depleção de receptores TLR na modulação lipídica 
e entender a importância da plataforma lipídica do hospedeiro no desenvolvimento da 
doença como uma ferramenta para o desenho racional de drogas.

Metodologia

O perfil metabólico de pacientes hansênicos dos polos LL e BT foi analisado por DI-
FTICR-MS. A confirmação da predição metabólica explorada pelo espectro de massas 
foi analisada multidisciplinarmente, sendo a bioatividade da via do Cho confirmada 
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pela análise gênica e protéica de enzimas, receptores e fatores de transcrição 
envolvidos nesta via e a funcionalidade avaliada pela análise lipidômica. Para análise de 
origem do acúmulo do colesterol e papel biológico foram desenhados experimentos 
in vivo, ex vivo e in vitro com monócitos provenientes de PBMC. Para a abordagem 
da síntese de novo e captação de colesterol exógeno foram realizados ensaios de 
fluorescência, radioatividade e ensaios bioquímicos clássicos. A avaliação do receptor 
TLR2 na homeostase do colesterol foi avaliada pela expressão do CD36, principal 
receptor de LDL oxidado. A localização intracelular do Cho e a sua associação com 
fagossomas contendo o bacilo foi monitorada por microscopia confocal. A via do Cho 
como potencial alvo molecular foi avaliada pelo uso de estatinas através da viabilidade 
bacteriana e reversão do fenótipo celular. Análise farmacometabolômica e inclusão de 
ensaios in vivo são perspectivas importantes para visualizar a eficácia terapêutica.

Resultados

Neste trabalho, os resultados obtidos de uma série de experimentos que focaram 
no acúmulo de colesterol em macrófagos associados com lesões cutâneas de pacientes 
com hanseníase lepromatosa demonstraram o papel funcional para o aspecto espumo 
característico desta doença que não reflete apenas um fenótipo histopatológico do polo 
LL e sim um mecanismo patofisiológico disparado pelo patógeno como uma maneira 
de subverter a resposta imune do hospedeiro, bem como, impedir a sua erradicação. 
Inicialmente, realizamos o rastreamento metabólico em biópsias de pacientes LL 
e BT e identificamos vias bioativas nestes polos, demonstrando a via dos esteroides 
como uma via chave modulada no polo LL, sugerindo que este lipídeo possa estar 
relacionado com os corpúsculos lipídicos, organelas imunomodulatórias responsáveis, 
pelo menos em parte, pelo acúmulo de lipídeos e aspecto espumoso das células de 
Virchow. A bioatividade da via do Cho foi confirmada pela análise gênica e protéica de 
enzimas, receptores e fatores de transcrição envolvidos nesta via e a funcionalidade 
foi avaliada pela análise lipidômica, que demonstrou a capacidade da micobactéria 
induzir a síntese de novo e incorporar Cho. Para análise de origem do acúmulo do 
colesterol e papel biológico foram desenhados experimentos in vivo, ex vivo e in vitro 
com monócitos provenientes de PBMC.

De acordo com os parâmetros analisados, foi possível determinar que o acúmulo 
de Cho se deva a síntese de novo e captação de Cho exógeno, sendo este processo 
dependente da viabilidade bacteriana. Evidências gênicas sugerem a utilização do Cho 
como fonte nutricional. Análises microscópicas demonstraram uma íntima associação 
física entre corpúsculos lipídicos contendo Cho e o fagossoma bacteriano, apontando 
estas organelas como fonte de carbono para o bacilo. Assim, condições experimentais 
utilizando drogas que afetam o acúmulo de Cho foram utilizadas para demonstrar a 
importância da via bioativa do Cho como mecanismo de patogenicidade e persistência 
bacteriana. O uso das estatinas promoveu reversão do fenótipo espumoso e reduziu a 
viabilidade do M. leprae e M. bovis BCG, suportando a ideia de que o Cho atua como fonte 
de carbono para a bactéria no ambiente intracelular, podendo atuar na modulação da 
resposta imune do hospedeiro durante a inflamação disparada pelo bacilo.

Conclusão

De acordo com os dados a abordagem metabolômica mostrou-se um método 
exploratório da condição metabólica mais realística da doença, identificando que 
a infecção torna a via do Cho bioativa. Adicionalmente, nós acreditamos que estes 
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efeitos seriam acompanhados pela morte bacteriana, não só pela intervenção nos 
mecanismos imunomodulatórios disparados pelo M. leprae, mas por um mecanismo 
anti-bacteriano em decorrência da dependência restrita de metabólitos lipídicos 
provenientes do hospedeiro como fontes de carbono e energia para a bactéria. 
Com base nos resultados obtidos, identificamos a via do Cho como via importante 
modulada pelo patógeno e avaliamos drogas comerciais direcionadas a esta via lipídica, 
escolhendo como alvo molecular a HMGCR do hospedeiro. Assim, a lovastatina foi 
selecionada devido o seu potencial pleiotrópico e avaliada como potencial estratégia 
anti-bacteriana e imunomodulatória. Os resultados parecem promissores do ponto 
de vista da investigação, quanto ao entendimento do mecanismo imunopatológico 
da doença, gerando conhecimento para o desenvolvimento racional de drogas com 
perspectivas aplicabilidade prática. Além da ação direta microbicida sobre o M. leprae, 
os efeitos pleiotrópicos das estatinas podem contribuir para um melhor controle da 
hanseníase por diminuir a imunopatologia, prevenindo assim a incidência de episódios 
reacionais. A relevância do trabalho pode ser exaltada pela sua qualidade e importância 
no âmbito da saúde, uma vez que o entendimento da integração metabólica contribuiu 
para uma nova abordagem terapêutica direcionada ao metabolismo do hospedeiro. A 
importância da quebra da homeostase lipídica como mecanismo patofisiológico do 
processo infeccioso torna-se um interessante alvo de ação terapêutica antimicrobiana 
enquanto limita a injúria tecidual induzida pela inflamação, potencializando a ação 
terapêutica da droga.



Ministério da Saúde

30

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Nosso estudo aponta que pouco mais de um terço dos antídotos e outros 
medicamentos recomendados para o tratamento de intoxicações estão em formas 
farmacêuticas adequadas e comercialmente disponíveis no mercado brasileiro. A 
maior parte dos produtos requer importação ou é comercializada em apresentações 
impróprias à terapia. Esses achados indicam que a qualidade da assistência aos pacientes 
intoxicados no país está comprometida. Foi proposta a resolução do acesso a um dos 
antídotos, o anticorpo antidigoxina. Além de suprir o mercado interno a um menor custo, 
o medicamento poderia ser exportado, atendendo demandas do mercado internacional.

Introdução

A maior parte das intoxicações pode ser clinicamente abordada apenas com tratamento 
de suporte. Algumas condições, entretanto, requerem a administração de antídotos e 
medicamentos específicos. A ausência desses nas unidades de emergência e serviços 
de referência representa importante fator limitante ao restabelecimento dos pacientes. 
A disponibilidade de tais tecnologias é estratégica do ponto de vista de saúde pública 
e de segurança nacional. A despeito da importância dos antídotos e medicamentos 
usados em intoxicações, diagnósticos anteriores apontam para falhas no abastecimento 
desses em diferentes contextos. Vários fatores estão associados a esse cenário, incluindo 
o custo e a necessidade de manutenção de estoques mínimos, que frequentemente vêm 
a perder validade e precisam ser repostos. Para orientar o abastecimento desses insumos, 
consensos internacionais baseados em evidência foram desenvolvidos resultando em 
melhor assistência aos pacientes intoxicados. Os Centros de Informações Toxicológicas 
(CIT), unidades especializadas em prover informações sobre o tratamento de intoxicações, 
prestam papel essencial nessa tarefa, principalmente fornecendo dados sobre a 
magnitude do problema. No Brasil, o relatório mais atual mostra que 25 dos 35 CIT do país 
atenderam cerca de 100 mil intoxicações em 2010, sendo os medicamentos o grupo de 
agentes mais frequente. Pelos dados fornecidos, não é possível conhecer as substâncias 
mais envolvidas, informação que auxiliaria no planejamento da assistência farmacêutica 
desse agravo. Atendendo demandas da sociedade civil organizada, foi iniciado um grupo 
de trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para elaboração das diretrizes em 
toxicologia no SUS, incluindo a questão dos CIT e antídotos. Até o momento, entretanto, 
não há definição de uma política nacional de saúde pública na área.

Antídotos e medicamentos utilizados para tratar 
intoxicações no Brasil: necessidades, disponibilidade e 
oportunidades

Autores: Taís F. Galvão, Fábio Bucaretchi, Eduardo M. De Capitani, Maurício G. 
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Publicado em: Cadernos de Saúde Pública, v. 29, p. S167-S177, 2013. Supl.
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Objetivos

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a disponibilidade de antídotos e 
outros medicamentos recomendados para o tratamento de intoxicações no Brasil. A 
partir do diagnóstico obtido foi possível identificar os produtos com dificuldades de 
acesso e apresentar uma proposta de solução para um dos antídotos.

Metodologia

Identificação dos medicamentos: considerando as inúmeras possibilidades de 
intoxicações, foi realizada uma revisão da relação dos antídotos e medicamentos 
necessários ao tratamento de intoxicações, orientada por listas de antídotos adotadas 
em outros países, definidas por instituições e sociedades científicas da área. Não 
foram considerados soros heterólogos para o tratamento de acidentes com animais 
peçonhentos, por já estarem inseridos e atendidos integralmente pelo Programa 
Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos. Foi elaborada uma lista 
simples contendo todos os medicamentos presentes nas listas internacionais. Essa 
relação foi avaliada por dois autores, experientes na área de toxicologia clínica, para 
confirmação da relevância dos medicamentos no país. 

Informações clínicas: todos os medicamentos foram classificados de acordo com o 
Anatomical Therapeutic Chemical Classification System. As indicações do uso dos 
medicamentos seguiram as definições dos consensos internacionais. Por meio de 
buscas nas bases de dados MEDLINE, UpToDate e Micromedex, foi identificado o 
delineamento epidemiológico da melhor evidência disponível sobre a eficácia ou 
efetividade do medicamento. O tempo de acesso que o insumo deveria estar disponível 
para o tratamento de intoxicações foi extraído das recomendações existentes nas listas 
internacionais de antídotos, sendo classificados como: (1) de disponibilidade imediata 
(medicamentos que devem estar disponíveis no primeiro atendimento, em ambulâncias 
e unidades de emergência); (2) disponível em até uma hora (medicamentos que 
devem estar disponíveis em unidades de emergência); (3) disponibilidade em estoque 
(medicamentos armazenados em hospitais de referência).

Informações de acesso: de posse da lista de medicamentos, os autores consultaram o 
registro de cada item na base da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e verificaram 
a compatibilidade da forma farmacêutica registrada com a formulação indicada 
para tratar intoxicações. Foi conferida a inclusão dos medicamentos nas relações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso adulto e infantil e na Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (Rename). Por fim, o perfil de proteção patentária de cada 
medicamento foi consultado nas bases de registro Orange Book do U.S. Food and Drug 
Administration e European Patent Office a fim de se verificar impedimentos legais para a 
produção nacional.

Avaliação dos medicamentos no âmbito nacional e recomendações: os dados 
coletados foram sumarizados para análise do perfil de cada produto, sendo confrontadas 
as informações clínicas e de acesso para identificar os insumos cuja produção nacional 
é necessária e oportuna. A partir desses resultados, elegeu-se um dos medicamentos 
para propor um cenário envolvendo incentivo à produção nacional, visando resolver a 
disponibilidade desse insumo no SUS.
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Resultados

Seleção dos medicamentos: a partir das listas internacionais, foram identificados 43 
medicamentos. Após avaliação das informações clínicas, dois foram excluídos da análise, 
resultando em 41 medicamentos analisados quanto ao acesso no país. Dos 41 medicamentos 
analisados, 27 possuem autorização para comercialização concedida pela Anvisa. Entretanto, 
11 desses estão disponíveis em formas farmacêuticas ou em apresentações inadequadas 
ao tratamento de intoxicações. O que resultou em 16 medicamentos comercialmente 
disponíveis para o tratamento de intoxicações. Todos os 41 medicamentos analisados estão 
livres de patente. A maior parte dos medicamentos pertence ao grupo ''V – vários'' da ATC e 
deve estar disponível, de forma imediata, para uso e sua evidência primária é baseada em 
estudos observacionais. Cerca de um terço dos medicamentos necessários para o tratamento 
de intoxicações está incluído na Rename, e menos da metade está prevista nas listas da OMS. 

Produtos com dificuldade de acesso: 25 medicamentos não estão disponíveis em 
apresentações comerciais no país. A maior parte deles está disponível somente por 
importação ou é comercializada associada a outros produtos ou em apresentações 
não adequadas para o tratamento de intoxicações. Para contornar a falta de antídotos 
e de outros insumos necessários ao tratamento de intoxicações, hospitais e CIT mais 
estruturados adquirem os medicamentos por meio de manipulação por farmácias 
magistrais. Outros insumos que requerem tecnologias específicas para produção, 
como o anticorpo antidigoxina e o nitrito de amila, podem ser obtidos por importação 
direta, seguindo processo de compra específico em cada instituição, em geral de difícil 
execução. Em alguns casos, há necessidade de importação de princípios ativos por 
farmácias magistrais para então proceder à manipulação farmacêutica.

Cenário selecionado: anticorpo antidigoxina: Os glicosídeos cardiogênicos (digoxina, 
digitoxina, deslanósido) são indicados para o tratamento de insuficiência cardíaca e para 
o controle da taxa de resposta do ventrículo em pacientes com fibrilação atrial. Algumas 
plantas como a Digitalis lanata, Nerium oleander e Thevetia peruviana também possuem 
glicosídeos cardiogênicos. É característica de tais substâncias ter índice terapêutico 
estreito, sendo comum a toxicidade em pequenas doses. O tratamento de primeira 
linha recomendado nas intoxicações graves é feito com fragmento de anticorpo (Fab) 
antidigoxina, objetivando a correção de hipocalemia, bradicardia, ectopia ventricular 
e disritmias. Uma revisão sistemática da Colaboração Cochrane aponta que o uso de 
anticorpo antidigoxina reduz significativamente a mortalidade nos casos de intoxicação 
por glicosídeos digitálicos (RR=0,60; IC95%: 0,44-0,81). O Brasil domina a tecnologia 
de produção em escala de diversos imunobiológicos, incluindo os soros heterólogos 
antiveneno tipo F(ab')2 para tratamento de pacientes picados por animais peçonhentos.

Conclusão

O presente estudo aponta falhas de mercado e de políticas de saúde pública relacionadas 
à assistência farmacêutica de antídotos e medicamentos usados no tratamento de 
intoxicações no Brasil. Caso seja priorizada a resolução desse problema, o estudo indica 
caminhos que podem ser seguidos. Além da necessidade de se estruturar um sistema 
de informação de registros de casos de intoxicação, pesquisas na área de produção de 
medicamentos precisam ser incentivadas de modo a disponibilizar produtos úteis para 
o tratamento de intoxicações. A protelação, a fragmentação das responsabilidades e a 
improvisação nessa área precisam ser combatidas. Uma política que se antecipe a eventos 
de grande comoção ou calamidade em saúde pública se faz premente.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A pesquisa de anticorpos antinucleares (ANA) pela técnica manual de 
imunofluorescência indireta (IFI) sobre célula HEp-2 é o método de referência para 
este exame laboratorial. Ensaios automatizados vêm sendo propostos como uma 
alternativa para triagem de ANA nos grandes laboratórios. Estas novas metodologias 
processam grandes volumes de amostras clínicas, de forma rápida e a um custo menor 
do que aquele obtido por métodos tradicionais (ANTICO et al., 2010; MERONI; SCHUR, 
2010), o que justifica o interesse de realizar os exames de autoimunidade não só pela 
redução do tempo de liberação dos resultados como por proporcionarem menores 
chances de ocorrência de erros humanos, principalmente quando existe o sistema de 
interfaciamento entre os equipamentos e o prontuário dos pacientes. A prevalência de 
ANA por IFI em HEp-2 foi pesquisada no laboratório do hospital, no período de 2002 a 
2006, em seis mil amostras, obtendo-se 84% de resultados negativos (CALLADO et al., 
2007), demonstrando que a automação poderia reduzir de forma substancial o uso de 
mão de obra altamente especializada exigida na realização deste exame.

A média histórica de 120 exames de ANA/mês aumentou gradativamente após a 
ampliação do hospital em 2009, chegando à cifra atual de 600 testes mensais. Implantar 
um exame sorológico em laboratório de patologia clínica requer um processo de 
validação intrínseca para avaliar o desempenho do teste quando comparado a um 
método de referência, pelos parâmetros de sensibilidade, especificidade e eficiência. 
Estas são características do novo teste e não da população na qual está sendo aplicado, 
portanto fornecem resultados consistentes, independentes da prevalência da doença 
(FERREIRA; ÁVILA, 2001). Este novo método de processamento do exame em questão 
pode ser aprovado para substituição de técnicas (mudança de fornecedor de reagentes), 
melhoria da qualidade (adição à técnica em uso) e/ou redução dos custos operacionais 
do laboratório. Após a aprovação de um protocolo interno do laboratório de patologia 
clínica do hospital para validação intrínseca do sistema de automação na triagem de 
ANA, foi elaborado um projeto para análise de prontuário da amostra clínica envolvida.

Introdução

A pesquisa de ANA no soro de pacientes com suspeita de doenças autoimunes é um 
exame laboratorial importante, principalmente nas enfermidades reumáticas. Com a 
introdução da célula HEp-2 como substrato ideal para realização do ANA pela técnica de 

Anticorpos antinucleares: estratégia de detecção em 
duas etapas
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IFI, no final do século passado (BRADWELL; STOKES; JOHNSON, 1995), esta terminologia 
tornou-se inadequada, pois se evidenciou a importância de autoanticorpos dirigidos 
contra outros componentes celulares (nucléolo, citoplasma e aparelho mitótico). Embora 
a determinação de ANA pela IFI em células HEp-2 não deva ser usada indiscriminadamente 
como um método de distinção entre indivíduos normais e pacientes portadores de 
doenças autoimunes (TAN et al., 1997), este exame é de fundamental importância, 
preferencialmente para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico que, na maioria das 
vezes, acomete pacientes jovens do sexo feminino.

Objetivos

O objetivo deste estudo é analisar o desempenho de um imunoensaio 
quimioluminescente (CLIA) para pesquisa de ANA, utilizando como referência o teste 
de IFI sobre células HEp-2.

Metodologia

Casuística: no período de setembro/outubro de 2010, as amostras sorológicas com 
solicitação de ANA, encaminhadas para o laboratório do hospital, foram examinadas 
no setor de imunofluorescência que, posteriormente, encaminhou o material para o 
setor de automação; os exames foram realizados de forma independente pelas duas 
equipes técnicas. Os resultados de IFI foram liberados em tempo hábil, sem prejuízo 
para os pacientes. As informações demográficas (sexo e idade) e epidemiológicas 
(justificativa da solicitação, diagnósticos, duração dos sintomas e resultados 
laboratoriais) da amostra clínica com resultados discrepantes (n=23 pacientes), entre as 
duas metodologias foram analisadas pelo banco de dados do laboratório e prontuários 
médicos após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), protocolo 060705/11. Os 
autores assinaram o termo de fiel depositário e declararam a inexistência de conflitos 
de interesse. As amostras falso-positivas na CLIA receberam a denominação de Grupo I 
e as amostras falso-negativas formaram o Grupo II.

Investigações laboratoriais: 1) ensaio de CLIA: LIAISON ANA Screen (DiaSorin, Saluggia, 
Itália) é um imunoensaio de CLIA, que utiliza partículas magnéticas revestidas com 
antígenos purificados e recombinantes (dsDNA, SS-A(Ro), SS-B(La), RNP/Sm, Scl-70, Jo-1, 
CENP-B e mitocôndrias), juntamente com extratos nucleares de célula HEp-2. Um anticorpo 
monoclonal, marcado com um derivado isoluminol, é usado como anticorpo conjugado 
para detectar IgG antinuclear. Todos os procedimentos do ensaio foram realizados 
automaticamente, em amostra primária no Sistema LIAISON®. O padrão de reatividade 
foi definido pelo fabricante em valor de índice e classificado como não reagente (<1,5) 
e reagente (≥1,5); 2) ensaio de IFI: os exames foram realizados por método disponível 
comercialmente (Euroimmun, Lubeck, Alemanha), seguindo as recomendações técnicas 
do fabricante. Os soros foram diluídos 1/80 em solução salina tamponada com fosfatos e 
incubados sobre lâminas com o substrato antigênico (células HEp-2), onde os anticorpos 
antinucleares presentes ligam-se, sendo revelados por uma antigamaglobulina humana 
específica marcada com isotiocianato de fluoresceína; foram realizados controles internos 
positivos e negativos, em cada rotina de testes. A coloração celular foi examinada 
em microscópio de fluorescência, modelo Nikon YS2H sob o aumento de 400 vezes. 
Os soros com resultados positivos na triagem 1/80 foram apresentados em títulos 
semiquantitativos. Os padrões de reatividade foram classificados segundo os consensos 
brasileiros para pesquisa de ANA (CARVALHO et al., 2009; DELLAVANCE et al., 2003).
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Análise estatística: os dados foram compilados em planilha Excel® da Microsoft. Foram 
realizados os testes de sensibilidade, especificidade e eficiência para validação de um 
teste sorológico, usando a pesquisa de ANA por IFI como teste de referência.

Resultados

No período da avaliação, foram realizados 209 exames de ANA com uma prevalência 
de positividade do ANA HEp-2 de 19,1% (40/209). A validação intrínseca do sistema de 
automação demonstrou 89% de eficiência da CLIA (resultados concordantes com a IFI), 
sendo 26 resultados positivos e 160 negativos (77% das amostras analisadas). Os soros 
com resultados discrepantes nos dois ensaios corresponderam a 11% (23 amostras) 
do total examinado, sendo 4,3% (nove amostras) de resultados falso-positivos (Grupo 
I) e 6,7% (14 amostras) de resultados falso-negativos (Grupo II), projetando uma 
sensibilidade de 65% e especificidade de 94,7% da automação. O Grupo I era constituído 
por cinco mulheres e quatro homens, com idade média de 31 anos (mínima de 10 e 
máxima de 59 anos); nenhum paciente era portador de doença reumática associada 
à presença de ANA e o tempo de sintomatologia variou entre alguns dias e 20 anos. 
No Grupo II, evidenciou-se a presença de um homem e 13 mulheres, com idade média 
de 37 anos (mínima de 17 e máxima de 66 anos). O padrão de ANA pontilhado fino 
foi o mais frequente (oito casos) e apenas dois soros apresentaram títulos menores 
ou iguais a 1/160 na célula HEp-2. Dos resultados falso-negativos na CLIA, 13 (93%) 
não apresentaram riscos para o diagnóstico ou conduta terapêutica dos pacientes. 
Observou-se que 50% (7/14) destes pacientes eram portadores de doenças do tecido 
conjuntivo (três casos de lúpus, dois pacientes com artrite reumatóide (AR), um paciente 
com espondilite anquilosante (EA) e uma síndrome do anticorpo antifosfolipídeo) com 
tempo de doença variando de 11 dias a 20 anos. 

Dentre os pacientes lúpicos, dois casos eram portadores de lúpus com nefrite e 
haviam realizado tratamento com rituximabe (RTX); o primeiro era portador de LES há 
cinco anos, com uso da medicação biológica há um ano; o segundo caso estava com 
quadro de varicela aguda após três meses do RTX. O terceiro caso de lúpus apresentava 
sintomas de polineuropatia desmielinizante, proteinúria e hematúria nos últimos 11 
dias. O diagnóstico de LES foi confirmado, mas a metodologia CLIA foi não reagente. 
O paciente desenvolveu uma infecção respiratória após 33 dias de internação e óbito 
aos 58 dias.  Nos dois portadores de AR, o primeiro era ANA positivo na HEp-2, antes da 
introdução de DMARDS e o segundo tornou-se reagente após um ano da introdução 
da medicação biológica. O paciente com EA apresentou o teste ANA HEp-2 negativo 
em julho/08, quando iniciou o tratamento com infliximabe; ao realizar os exames 
de controle em setembro/09, evidenciou-se o padrão pontilhado fino denso, título 
1/640 que permaneceu após um ano, em menor titulação; em avaliações posteriores 
(fevereiro/11 e março/12), o ensaio CLIA continuou não reagente. No restante dos 
pacientes do Grupo II, cinco receberam diagnóstico de patologias não reumáticas 
e dois realizaram os exames solicitados na primeira consulta e não retornaram ao 
hospital até março/12, perdendo-se o seguimento.

Conclusão

A triagem de ANA por CLIA revelou ser uma metodologia aceitável e rápida na 
amostra populacional estudada. A metodologia CLIA reduziu em 77% a passagem pela 
técnica manual de IFI, contribuindo para melhorar a resolutividade do serviço ofertado 
pelo laboratório. Realizou-se uma ampla divulgação do significado destes resultados 
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para a comunidade médica hospitalar, com ênfase no setor de Reumatologia. Foram 
estabelecidos os seguintes critérios para introdução da triagem do ANA por automação: 
1) resultados positivos são liberados após confirmação pela IFI, com identificação do 
padrão e titulação; 2) resultados negativos seguem com observação para os médicos 
solicitarem repetição imediata do exame em HEp-2(IFI) quando a suspeita clínica de 
doença autoimune persistir.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

 A atual situação epidemiológica da dengue no país caracterizada pela cocirculação 
dos quatro sorotipos do vírus e ampla dispersão do mosquito vetor ressalta a importância 
da vigilância destes agentes, responsáveis por epidemias cada vez mais expressivas em 
termos de morbidade e mortalidade. Epidemias de dengue, doença viral sem tratamento 
específico e sem uma vacina preventiva eficaz disponível, resultam em grande impacto 
aos serviços de saúde e à economia dos países acometidos. O monitoramento da dengue 
através de um programa de vigilância ativo em conjunto com ações envolvendo aspectos 
clínicos, epidemiológicos, entomológicos e laboratoriais principalmente em períodos 
interepidêmicos, visa à detecção da circulação viral em período hábil para que sejam 
evitadas extensas epidemias. Neste contexto, o laboratório possui um papel fundamental 
atuando constantemente no monitoramento destas infecções. O laboratório de Flavivírus 
(LABFLA) IOC/ Fiocruz estabelecido desde 1986, é Centro de Referência Regional de Dengue 
e Febre Amarela, tem contribuído ativamente para a implantação e aperfeiçoamento de 
métodos de diagnóstico úteis à vigilância da doença no país, muitas vezes atendendo às 
demandas do Ministério da Saúde para atender as necessidades do SUS.

Estudos demonstraram a sensibilidade e especificidade de testes comerciais para a 
captura do antígeno NS1 no diagnóstico precoce das infecções por dengue e seu papel 
como uma ferramenta diagnóstico adicional às abordagens existentes. A proteína NS1, 
que é produzida associada à membrana ou pode ser secretada, é encontrada no soro de 
pacientes desde o primeiro dia da febre até nove dias após o início dos sintomas, tornando-
se assim um marcador atrativo e promissor para um diagnóstico precoce. Em 2008, o 
Ministério da Saúde implantou unidades sentinelas em municípios estratégicos no país, 
utilizando testes de captura de antígeno NS1 para o diagnóstico precoce, contudo, sem uma 
avaliação completa do desempenho destes testes. Neste cenário, visando atender a uma 
demanda do Ministério da Saúde, esta tese visou avaliar a sensibilidade e especificidade 
dos testes de captura NS1 disponíveis comercialmente na época da implantação das 
unidades sentinelas, avaliar o aperfeiçoamento de um dos testes por seu fabricante, avaliar 
a utilização destes testes no diagnóstico de óbitos pela análise de tecidos, a utilidade 
na vigilância entomológica e no estabelecimento de um protocolo para o aumento da 
sensibilidade na investigação de casos de DENV-4. Após a introdução deste sorotipo no 
país em 2010, relatos de uma baixa sensibilidade nos testes de captura de NS1 utilizados 
no país foi reportada e o protocolo estabelecido como parte deste trabalho, aumentou 
significativamente a confirmação destes casos, atualmente prevalentes no país.

Antígeno NS1 dos vírus dengue: desempenho de testes 
disponíveis comercialmente e aplicações alternativas para 
o diagnóstico precoce das infecções por dengue
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Introdução

A importância do dengue como um problema de saúde pública crescente em 
países tropicais e subtropicais, com sérias implicações médicas, econômicas e políticas 
têm estimulado pesquisas relacionadas à epidemiologia, virologia e metodologias de 
diagnóstico. Nos últimos 28 anos, desde a sua introdução no Brasil, extensas epidemias 
de dengue com emergência e re-emergência dos diferentes sorotipos vêm ocorrendo 
e até então, mais de doze milhões de casos já foram notificados. O estabelecimento 
do diagnóstico laboratorial precoce é de grande importância para guiar a implantação 
de medidas de controle que visem à prevenção de surtos e epidemias. Até então, as 
técnicas de diagnóstico mais amplamente utilizadas tem sido baseadas na detecção de 
anticorpos IgM e IgG. Porém, uma das limitações é a variação dos níveis dos anticorpos 
específicos na fase aguda da doença. A detecção de produtos virais tais como antígeno 
ou RNA, é apropriada para o diagnóstico durante a fase aguda ou virêmica da doença. 
Apesar do isolamento viral ser considerado o “padrão-ouro” para o diagnóstico precoce 
das infecções por DENV, é ainda considerado um método demorado e que necessita de 
infraestrutura específica. O RT-PCR ainda consiste em um método caro e é indisponível 
em muitos laboratórios de países em desenvolvimento. A forma hexamérica da proteína 
NS1 é altamente conservada e foi encontrada circulando no soro de pacientes do primeiro 
ao nono dia após o início da febre. Aproveitando-se destas características, ensaios 
imunoenzimáticos para captura de NS1 foram desenvolvidos e avaliados (DUSSART et al., 
2006; LAPPHRA et al., 2008; GUZMAN et al., 2010; BLACKSELL et al., 2012; HUANG et al., 
2013; SÁNCHEZ-VARGAS; SÁNCHEZ-MARCE; VIVANCO-CID, 2014). Em 2008, o Ministério 
da Saúde implantou unidades sentinelas em municípios estratégicos do país, utilizando o 
teste de captura de NS1 como um método de triagem e diagnóstico precoce das infecções 
pelos DENV, no entanto, sem uma avaliação detalhada do desempenho destes testes.

Objetivos

Avaliar o desempenho e as aplicações alternativas dos testes de NS1 disponíveis 
comercialmente para o diagnóstico precoce das infecções pelos DENV. Especificamente: 
avaliar o desempenho de kits comerciais de captura de NS1, comparar duas gerações 
de um NS1 ELISA após o aperfeiçoamento pelo fabricante, avaliar o desempenho em 
tecidos de casos fatais, avaliar a utilização em mosquitos Aedes aegypti; estabelecer 
métodos para o aumento da sensibilidade em casos de DENV-4 e avaliar a utilização de 
sangue coletado por punção digital em papel de filtro como espécime alternativo no 
diagnóstico sorológico.

Metodologia

Os casos positivos foram definidos em pacientes com doença febril compatível com 
dengue em que a infecção foi confirmada por pelo menos um método laboratorial. Os 
casos negativos para a infecção por DENV foram definidos utilizando todos os métodos 
laboratoriais como controles negativos. Os testes Pan-E Dengue Early ELISA (primeira 
geração) e Dengue Early ELISA (segunda geração), ambos da PanBio Diagnostics, Platelia 
NS1 Ag-ELISA e Dengue NS1 Ag STRIP (Biorad Laboratories) foram utilizados de acordo 
com o protocolo dos fabricantes. O isolamento viral foi realizado por inoculação em 
células C6/36 de Ae albopictus (IGARASHI, 1978) e os isolados foram identificados por 
imunofluorescência indireta utilizando anticorpos monoclonais específicos (GUBLER et 
al., 1984). O RNA viral foi extraído utilizando o kit QIAamp Viral RNA Mini (Qiagen) de 
acordo com as instruções do fabricante. A RT-PCR para detectar e identificar os DENV foi 
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realizada como descrito por Lanciotti et al. (1992). A RT-PCR em tempo real foi realizada 
de acordo como descrito por Houng et al. (2001) e Drosten et al. (2002). Para a detecção 
qualitativa e tipagem do DENV em mosquitos, o RNA foi submetido ao teste Simplexa 
Dengue RT-PCR (Focus Diagnostics) de acordo com o protocolo do fabricante. O MAC-
ELISA in-house foi realizado para confirmação dos casos de dengue como descrito por 
Nogueira et al. (1993). O IgG-ELISA descrito por Miagostovich et al. (1999), foi realizado 
para a caracterização da resposta imune em primária ou secundária. O método de 
dissociação ácido foi realizado como descrito por Koraka et al. (2003) e o de dissociação 
térmica foi realizado como descrito por Schüpbach et al. (1996). Para eluir as amostras 
DBS, discos de 3mm e 6mm de papel de filtro foram cortados e os protocolos de 
Matheus et al. (2007, 2008), Riddell et al. (2003); modificado por Korukluoglu (2004) 
e Akoua-Koffi (2004), Marques et al. (2012), modificado de Mercarder et al. (2006) e 
Draper e Kelly (1969); Monto et al. (1969) e Chishty (1971) foram avaliados.

Resultados

Os resultados obtidos nesta tese foram apresentados sob a forma de artigos 
científicos publicados em revistas indexadas conforme a seguir: (1) Comparison of 
three commercially available dengue NS1 antigen capture assays for acute diagnosis 
of dengue in Brazil. PLoS. Negl. Trop. Dis., v. 4, n. 7, p. e738, 2010; (2) Comparison of two 
generations of the panbio dengue NS1 capture enzyme-linked immunosorbent assay. 
Clin. Vaccine Immunol., v. 18, n. 6, p. 1031-1033, 2011; (3) A new approach to dengue fatal 
cases diagnosis: NS1 antigen capture in tissues. PLoS. Negl. Trop. Dis., v. 5, n. 5, p. e1147, 
2011; (4) Dengue virus type 4 in Niterói, Rio de Janeiro: the role of molecular techniques 
in laboratory diagnosis and entomological surveillance. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v. 
107, p. 940-945, 2012; (5) A simple heat dissociation method significantly increases 
the ELISA detection sensitivity of the nonstructural-1 glycoprotein in dengue type-4 
virus infected patients. J. Virol. Methods, v. 14, p. S0166-0193, 2014 e; (6) Evaluation 
of available elution methods for dried blood spot for the use in the serodiagnosis of 
dengue infections. Submetido à J. Virol. Methods.

Os testes comerciais Platelia NS1 ELISA (Biorad), panE Early ELISA (Panbio) e NS1 Ag 
Strip (Biorad) disponíveis no mercado foram avaliados em um painel com 450 amostras, 
compostos por amostras de casos de DENV-1 a 3, circulantes na época da avaliação. O NS1 
Ag Strip foi o mais sensível (89%), seguido pelo Platelia NS1 (84%) e panE Early (72%). A 
comparação de duas gerações do NS1 ELISA da Panbio após uma melhoria pelo fabricante, 
mostrou um aumento na sensibilidade (72%-80%). A sensibilidade destes mesmos testes 
como uma ferramenta alternativa ao diagnóstico em tecidos de casos fatais foram 35%, 
61% e 91%, respectivamente. Na análise de 74 tecidos, o NS1 Ag Strip mostrou uma maior 
sensibilidade (78%) na confirmação das infecções por dengue. Este teste foi mais sensível 
no fígado, pulmão, rim, cérebro, baço e timo. A utilidade destes também foi avaliada na 
vigilância entomológica após introdução do DENV-4 no RJ, quando também relatou-
se uma baixa sensibilidade do NS1 no diagnóstico destas infecções. O NS1 Ag Strip e o 
Platelia NS1 (ambos Biorad) confirmaram a infecção em mosquitos Ae aegypti coletados no 
campo e dos primeiros casos suspeitos ocorridos na época. Dois métodos de dissociação 
de imunocomplexos foram testados visando um aumento na sensibilidade destes testes 
na confirmação de casos de DENV-4. Foi observado um aumento na sensibilidade de 46% 
para 70% e 77% quando amostras de casos de DENV-4 foram submetidas à dissociação 
ácida e térmica, respectivamente. Visando estabelecer a utilização de sangue coletado 
por punção digital em papel de filtro, diversos protocolos de eluição foram avaliados. O 
protocolo por Matheus et al. (2008) foi o mais sensível na confirmação dos casos testados.
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Conclusão

A avaliação de testes de captura de antígeno NS1 disponíveis comercialmente 
demonstrou a utilidade destes no diagnóstico precoce das infecções por DENV, 
principalmente até o sexto dia após o início dos sintomas, com maior sensibilidade em 
caso de DENV-3. Modificações realizadas pelo fabricante Panbio no teste Pan E Early ELISA 
resultaram em um aumento significativo na sensibilidade na segunda geração do teste. 
Os testes de captura de antígeno NS1 constituíram uma ferramenta alternativa valiosa 
para confirmação post-mortem de casos fatais por DENV, sendo o teste rápido NS1 Ag 
Strip mais adequado, por apresentar maior sensibilidade e resultados em 15 minutos. A 
utilização do teste de captura de antígeno NS1 demonstrou ser útil para a vigilância dos 
DENV em mosquitos vetores. A adição de uma etapa de dissociação de imunocomplexo 
por calor no soro previamente à realização da captura de antígeno NS1 resultou em 
aumento significativo na sensibilidade do teste, na confirmação de casos de infecção 
primária e secundária por DENV-4. A potencial utilização de sangue seco coletado em 
papel de filtro no diagnóstico de dengue é de grande importância, e a correta escolha de 
protocolos e tampões de eluição pode favorecer a sensibilidade dos testes diagnósticos.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O SUS, como outros sistemas de saúde ao redor do mundo, perde muitos recursos 
com o não comparecimento dos pacientes às consultas médicas. Dados internacionais 
mostram que as faltas aos retornos ambulatoriais variam entre 20% a 30%. No Brasil, 
os dados apontam que as faltas no SUS chegam a 30%, com 45 milhões de consultas 
perdidas/ano. Diversos fatores são relatados como causas para o não comparecimento. 
Porém, o esquecimento e a dificuldade para confirmação de agendamento de 
consultas são problemas muito frequentes, contribuindo para perda de eficácia dos 
tratamentos e elevando substancialmente os custos, pois a estrutura instalada dos 
serviços de saúde perde eficácia. A melhora da adesão aperfeiçoa o funcionamento 
dos serviços de saúde. O uso da tecnologia tornou a informação mais ágil e acessível. 
As telecomunicações tornaram-se poderosas ferramentas para as ciências da saúde. Os 
telefones celulares se tornaram ótimos difusores de informação e podem ser usados 
nas práticas de promoção à saúde, com grandes potencialidades para melhorar a 
adesão. Igualmente os trabalhadores da saúde tanto no Brasil, quanto em outros 
países, tem baixas taxas de adesão aos tratamentos médicos de forma geral e acabam 
não cuidando corretamente da própria saúde. O esquecimento e o grande número 
de compromissos profissionais são justificativas frequentes para as faltas. O risco de 
um trabalhador da saúde contaminar-se através de acidentes ocupacionais com risco 
biológico envolvendo materiais potencialmente contaminados depende de uma 
série de fatores, assim o acesso a serviço especializado de saúde que possa prover 
atendimento adequado para a exposição ocupacional é fundamental na redução 
do risco. Este atendimento envolve o tempo adequado de procura pelo serviço de 
referência, utilização de profilaxia adequada, quando a mesma está indicada e também 
da adesão ao tratamento com cumprimento aos retornos preconizados. Acredita-se 
que a utilização de mensagens de texto em telefones celulares possa produzir impacto 
positivo na adesão destes trabalhadores ao seguimento pós-acidente e estes benefícios 
possam ser replicados na sistemática geral de atendimento do SUS. Dados das agências 
nacionais de telecomunicação evidenciam cobertura de 100% do território nacional 
pelas redes de telefonia móvel, sendo que em 2013 já existiam 265 milhões de linhas 
ativas de telefonia móvel no Brasil, com teledensidade de 134 linhas para cada grupo 
de 100 habitantes, esta tecnologia de telecomunicação poderia ser utilizada como uma 
poderosa ferramenta de promoção da saúde e aumento da adesão.

Dispositivos eletrônicos: ferramentas úteis para melhorar 
o seguimento e a adesão dos trabalhadores da saúde 
acometidos por acidentes ocupacionais com risco biológico?
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Introdução

As telecomunicações podem impulsionar uma revolução nas ciências da saúde, 
o avanço destas tecnologias tem permitido que a humanidade experimente uma 
revolução extraordinária na difusão de informações. Este salto tecnológico poderia 
evitar que os sistemas de saúde ao redor do mundo perdessem tantos recursos 
com o não comparecimento dos pacientes às consultas médicas, provocado pelo 
esquecimento e a dificuldade de agendamento de consultas. A poderosa conjunção 
de fatores como o rápido avanço das tecnologias móveis, a convergência de mídias 
permitiria a utilização de mensagens de texto em telefones celulares, pois estes 
se tornaram ótimos difusores de informação e podem ser usados nas práticas de 
promoção à saúde, com grandes potencialidades para melhorar a adesão. No Brasil, 
os dados da população geral apontam que as faltas no SUS chegam a 30%, com 45 
milhões de consultas perdidas/ano, causando vultosos prejuízos ao sistema de saúde. 
Também os trabalhadores da saúde têm baixas taxas de adesão e acabam não cuidando 
corretamente da própria saúde. O esquecimento é justificativa frequente para as faltas. 
A melhora da adesão por parte destes profissionais depende da implementação de 
estratégias direcionadas aos fatores mais comuns de perda de seguimento como o 
esquecimento aos retornos. Neste contexto de desatenção dos trabalhadores com a 
própria saúde, medidas de estímulo devem ser adotadas visando aumentar a adesão à 
profilaxia pós-acidente ocupacional. A comunicação móvel tem um grande potencial 
para modificar esse cenário de baixa adesão. A utilização de mensagens de texto como 
medida específica foi testada como uma intervenção que poderia produzir impacto 
positivo e contribuir para a qualidade da atenção prestada aos trabalhadores das áreas 
relacionadas à saúde. 

Objetivos

1) Averiguar se o envio de mensagens de texto com lembretes aos celulares dos 
trabalhadores da saúde atendidos em ambulatório de acidentes ocupacionais pode 
ser uma alternativa para a melhora da adesão ao seguimento desses profissionais. 
2) Verificar se existem fatores condicionantes que dificultam o comparecimento dos 
profissionais de saúde aos retornos agendados.

Metodologia

Estudo experimental em uma população de 100 trabalhadores da saúde vítimas de 
acidente ocupacional envolvendo paciente fonte com exame sorológico inicial positivo 
para anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana (anti-HIV) e/ou antígeno 
de superfície do vírus da hepatite B (HbsAg) e/ou anticorpos contra o vírus da hepatite 
C (anti-HCV) ou cujo paciente fonte do acidente não fosse conhecido. Foram atendidos 
em ambulatório especializado, no período de julho de 2010 a agosto de 2011. Estes 
trabalhadores tinham indicação de seguimento ambulatorial por pelo menos seis 
meses, com quatro retornos preconizados: o primeiro com até uma semana após o 
acidente e os outros com seis semanas, três meses e seis meses. Os indivíduos incluídos 
receberam numeração de 01 a 100, conforme a ordem de entrada no estudo. Foram 
alocados em dois grupos conforme a ordem de entrada, sendo que os que receberam 
número ímpar constituíram o grupo I e os pares o grupo II. No primeiro grupo os 
trabalhadores concordaram em fornecer o número de seus celulares e passaram a 
receber mensagens de texto informando sobre datas de retornos e coletas de exames 
conforme protocolo e no segundo grupo foram incluídos os trabalhadores que fizeram 
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o seguimento tradicional e não receberam mensagens. Os dados de cada indivíduo 
foram anotados em ficha específica de seguimento clínico criada para o estudo. Em cada 
data preconizada, a mensagem era enviada uma única vez, pelo próprio pesquisador, 
ao celular do trabalhador do grupo I, um dia antes das datas agendadas para a coleta 
de exames e retorno às consultas médicas. Os integrantes do grupo II seguiam com 
a marcação de retornos rotineiramente utilizada, não recebendo qualquer aviso ou 
alerta eletrônico sobre seus retornos e coletas de sangue.

Os períodos padronizados para o retorno foram os mesmos nos dois grupos, mas 
apenas os indivíduos do grupo I recebiam as mensagens de texto com lembretes 
nos celulares. Os exames deveriam ser colhidos cerca de dez dias antes dos retornos. 
Os integrantes do grupo I que não compareciam aos retornos agendados não eram 
contatados novamente pelo pesquisador do estudo e passavam a seguir a ordem de 
agendamento tradicional. Foram anotados os números de retornos até a alta ou perda 
do retorno. Considerou-se desfecho “alta” quando o indivíduo compareceu a todos 
os retornos preconizados, os demais recebiam como desfecho “abandono”, variando 
apenas o número de retornos. Os itens pesquisados foram codificados e incluídos em 
banco de dados em planilha eletrônica Excel. Os demais dados foram apresentados 
descritivamente. Na análise estatística utilizou-se o método de regressão logística 
simples e múltipla para estimar o odds ratio, seguido do teste de associação Qui-
Quadrado. A análise foi realizada pelo procedimento PROC LOGISTIC do software SAS® 
9.0 e o nível de significância adotado foi de 0,05.

Resultados

As categorias profissionais incluídas após terem sofrido acidentes ocupacionais 
foram: equipe de enfermagem (60%), serviços gerais (24%), médicos (8%) e demais 
profissionais da saúde (8%). Em 55% dos acidentes de trabalho incluídos neste estudo, 
o atendido foi realizado nas primeiras duas horas após sua ocorrência. Dentro das 
primeiras 24 horas após o acidente, 96% dos profissionais já haviam recebido o primeiro 
atendimento. Os dados obtidos após a análise dos retornos evidenciaram que no grupo 
I (intervenção), 22% realizaram retorno único enquanto que 44% dos pacientes do 
grupo II realizaram apenas um retorno, no grupo I a tendência foi a ocorrência de mais 
do um retorno. Quando se observou a realização de: dois retornos – o grupo I foi 22% 
e o grupo II – 32%, para três retornos 14% do grupo I e para o grupo II foi 8%, para 
quatro retornos, máximo determinado para este estudo e após o qual os trabalhadores 
recebiam alta, encontrou-se 42% para o grupo I e 16% para o grupo II. Observou-se que 
56% dos indivíduos incluídos no grupo que recebia mensagens eletrônicas realizaram 
pelo menos três retornos (máximo quatro), já no outro grupo apenas 24%. Quanto à 
alta, 42% dos indivíduos do grupo que sofreu intervenção completaram o protocolo 
de seguimento e apenas 16% dos indivíduos do grupo que não recebia mensagens 
receberam alta. Utilizando o procedimento de Regressão Logística Bruta, foi possível 
estimar o odds ratio para alta, envolvendo as diversas variáveis objetivos do estudo 
e que poderiam ter influência no desfecho de alta após completar o protocolo do 
estudo. Observou-se odds ratio 5,31 (1,91 – 14,74) quando se comparou grupo I com II 
mostrando que existe associação entre o fato de receber mensagens de texto e a maior 
possibilidade de receber alta. A análise dos dados permitiu concluir que existe uma 
associação estatisticamente significante (p<0,01) entre o número de retornos e altas no 
grupo I, que recebeu mensagens eletrônicas e o grupo II que não recebeu mensagens. 
Houve maior comparecimento aos retornos e mais altas pós-acidentes ocupacionais 
por parte dos trabalhadores da saúde do grupo I. Esta evidência estatística foi mantida 



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2014

47

mesmo quando incluídas variáveis confundidoras pela regressão logística univariada 
com odds rattio cinco vezes maior (5,31) para o grupo I (IC 95% 1,91 – 14,74).

Conclusão

Os dados indicam que o uso de dispositivos eletrônicos é uma ferramenta eficaz 
para melhorar a adesão dos trabalhadores da saúde ao tratamento e seguimento de 
acidentes ocupacionais com risco biológico. Encontrou-se associação positiva entre o 
envio de mensagens eletrônicas e o aumento da adesão ao seguimento pós-acidentes 
ocupacionais por parte dos trabalhadores da saúde. O uso de mensagens eletrônicas 
demonstrou ser uma alternativa para aumentar a eficácia dos sistemas de agendamento 
com superioridade em relação aos sistemas tradicionais. A associação positiva entre o 
uso de mensagens de texto e a adesão dos trabalhadores foi mantida quando incluídas 
as variáveis confundidoras.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Desde o final dos anos 1990, era conhecido mundialmente o benefício da utilização 
dos testes de amplificação de ácidos nucléicos na triagem de doadores de sangue, 
como medida preventiva para se evitar a transmissão do HCV e HIV aos receptores de 
hemocomponentes. Infelizmente, devido a questões orçamentárias, até o ano de 2010 
não foi possível incluir essa testagem laboratorial nas amostras de doadores de sangue e 
componentes transfundidos em pacientes atendidos pelo SUS, estando essa tecnologia 
somente disponível nos serviços privados a acessível somente aos pacientes com 
recursos financeiros. Nos serviços hemoterápicos públicos brasileiros, a implantação do 
NAT (Nucleic Acid Test) é recente e ocorreu devido a uma atitude inovadora do Ministério 
da Saúde, a qual possibilitou a produção nacional e a distribuição a Hemorrede Pública 
de um conjunto diagnóstico utilizado para a detecção simultânea do HIV e do HCV. Esse 
produto tem como característica o seu desenvolvimento com tecnologia nacional. O 
conjunto é distribuído pelo Ministério da Saúde através da Coordenação-Geral de Sangue 
e Hemoderivados (CGSH) para quatorze centros testadores no Brasil, pertencentes à 
Hemorrede Pública vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). O conjunto diagnóstico 
é produzido seguindo padrões de boas práticas de fabricação e de qualidade, por Bio-
Manguinhos®, uma unidade da Fiocruz/MS.

Diante do exposto, justificou-se a necessidade do desenvolvimento de estudos 
epidemiológicos (mensurar a incidência, prevalência, risco residual, ganho da 
implantação, desempenho do teste), bem como respostas a questões logísticas 
(estabilidade do RNA viral e técnicas de controle de qualidade) do kit NAT HIV/HCV 
Bio-Manguinhos®, cuja implantação teve como objetivo incrementar a segurança 
dos componentes sanguíneos transfundidos na população brasileira usuária do 
SUS. Nos anos de desenvolvimento, implantação e utilização na rotina dos serviços 
de hemoterapia públicos brasileiros, o kit NAT HIV/HCV Bio-Manguinhos® sofreu 
descrédito por parte de alguns segmentos da sociedade, que não acreditavam no 
seu desempenho, nem na sua aplicabilidade na rotina dos Hemocentros. Durante a 
implantação surgiram muitas dúvidas referentes ao ganho na redução do risco associado 
à transmissão do HIV e HCV com a transfusão, e para isso a necessidade de calcular a 
prevalência e a incidência desses agentes virais nos doadores. Outra preocupação se 
dá com o tempo estabilidade do RNA viral nas amostras coletadas, um fator crítico para 
o bom desempenho de qualquer plataforma NAT. Uma questão importante, associada 
à qualidade desses testes, é a implantação do controle de qualidade interno e de 
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controles de inspeção técnica de cada lote dos reagentes que chegam ao laboratório, 
previamente a sua inserção na rotina.

Introdução

A transfusão de sangue é um procedimento terapêutico essencial aos cuidados de 
saúde, que salva milhões de vidas todos os anos. Para atendimento das necessidades 
de componentes sanguíneos, o objetivo dos serviços de hemoterapia é o de garantir 
um suprimento de sangue adequado, seguro e efetivo para a população. Ao lado 
das incontestáveis qualidades terapêuticas do sangue, a transmissão de infecções 
virais (como a hepatite C e a AIDS) com a transfusão de produtos e componentes 
sanguíneos é bem conhecida, sendo considerada como uma possível consequência 
dessa terapêutica (KLEIN, 2010; CANDOTTI; ALLAIN, 2013). Na tentativa de evitar a 
transmissão das enfermidades causadas pelo HIV e HCV através da transfusão, os 
serviços de hemoterapia realizam testes laboratoriais para a pesquisa de agentes 
infecciosos em amostras de doadores de sangue. Os testes laboratoriais mais utilizados 
são os imunoensaios (STRAMER et al., 2004), que apresentam como particularidade 
a detecção de anticorpos ou os antígenos contra os vírus com períodos de janela 
diagnóstica, relativamente longos.

Como uma das possibilidades para se aumentar a segurança transfusional e de 
evitar a contaminação dos receptores de componentes sanguíneos é reduzir o tempo 
da janela diagnóstica, pela adoção de tecnologias capazes de detectar a presença dos 
agentes virais, antes do surgimento dos anticorpos. Uma das tecnologias disponíveis 
é a pesquisa dos ácidos nucléicos de agentes infecciosos utilizando técnicas de 
biologia molecular, conhecidas como testes de amplificação de ácidos nucléicos (NAT), 
introduzidas no final da década de 1990 (VERMEULEN; LELIE; REDDY, 2011). A tecnologia 
NAT é constituída por testes qualitativos ou quantitativos in vitro, cujo objetivo é 
detectar de forma direta o RNA ou DNA de agentes infecciosos. Na hemoterapia os 
mais utilizados possibilitam a detecção simultânea do RNA do HIV e o RNA do HCV 
nas amostras de doadores de sangue (CARDOSO; KOERNER; KUBANEK et al., 1998; 
STRAMER et al., 2004; ZOU et al., 2010).

Objetivos

1) Determinar o risco residual, a incidência e a prevalência para o HIV e HCV, entre os 
doadores de sangue e os fatores associados. 2) Descrever os resultados preliminares da 
implantação do NAT HIV/HCV. 3) Verificar os aspectos relacionados à rotina laboratorial, 
a concordância entre o NAT e os testes sorológicos utilizados, as janelas de detecção 
obtidas no laboratório NAT; 4) Determinar a estabilidade do RNA viral do HCV e do HIV 
nas amostras de sangue encaminhadas.

Verificar a reprodutibilidade do Cycle Threshold das amostras de controle de 
qualidade interno e dos painéis de desempenho lote a lote.

Metodologia

A tese de doutorado é composta por um capítulo inicial com introdução e justificativa 
sobre o tema de pesquisa – implantação da metodologia NAT para o HIV (vírus da 
imunodeficiência humana) e HCV (vírus da hepatite C), na testagem de amostras de 
doadores de sangue, sob os aspectos epidemiológicos: risco residual de transmissão do 
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HIV e HCV aos receptores de sangue, ganho ou rendimento (yield) da implantação dessa 
tecnologia, prevalência e incidência desses marcadores entre doadores de sangue do 
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC),  e aspectos logísticos 
que envolvem: a estabilidade do RNA (ácido ribonucleico) das amostras (em dias) e a 
implantação do controle de qualidade interno e de inspeção lote a lote, utilizados na 
execução desses testes. Outro aspecto abordado é o relato de um caso de transmissão do 
HIV com a transfusão, com testes sorológicos não reagentes e RNA-HIV não detectável. 
Inicialmente são discutidos aspectos relacionados ao risco residual, histórico da 
implantação do NAT, suas definições principais, a implantação e a atuação da rede de 
laboratórios testadores. Posteriormente são apresentadas as características do controle 
de qualidade interno e da avaliação lote a lote do NAT. Peculiaridades metodológicas dos 
manuscritos podem ser observadas no item métodos em cada um deles. 

Os resultados da tese são apresentados no formato de cinco artigos: os três 
primeiros artigos apresentados tratam dos aspectos epidemiológicos: o primeiro 
artigo da tese é uma comunicação breve sobre os resultados da implantação do NAT 
no Brasil, obtido com a coleta de dados nos laboratórios que realizam a testagem 
das amostras junto a Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH) do 
Ministério da Saúde. O segundo artigo trata de um estudo epidemiológico sobre a 
incidência, prevalência e fatores associados, do HIV e HCV nos doadores de sangue da 
Hemorrede de Santa Catarina e retrata o risco residual associado à transmissão desses 
agentes virais com a transfusão. O terceiro artigo mostra a experiência do Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina na utilização da plataforma NAT HIV/
HCV Bio-Manguinhos® na triagem de doadores de sangue. Os últimos dois artigos que 
compõem os resultados dessa tese tratam dos aspectos epidemiológicos relacionados 
ao NAT: o quarto artigo versa sobre a estabilidade do RNA das amostras submetidas ao 
NAT associado à temperatura de armazenamento das amostras, ao tempo entre a coleta 
e a realização dos testes incluindo também a influência do tempo entre a centrifugação 
das amostras e o desempenho dos testes. O quinto artigo trata da experiência do 
laboratório NAT do HEMOSC na produção de controle de qualidade interno e no uso do 
painel de avaliação de desempenho lote a lote dos kits NAT.

Resultados

O rendimento do NAT observado para o HIV no Brasil foi de 4,38 casos por milhão 
de doações de sangue realizadas entre 2011 e 2013 e para o HCV de 1,01 por milhão. 
Verificou-se que 13 transmissões de HIV e três de HCV foram evitadas no Brasil. Em 
relação à rotina NAT, realizada no HEMOSC, foi detectada uma amostra em período de 
janela para HCV e duas amostras para HIV, correspondendo ao rendimento do NAT de 
1/424.125 doações para o HCV e de 1/212.062 doações para o HIV, em amostras do Sul 
do Brasil (Santa Catarina e Rio Grande do Sul). No estudo de estabilidade do RNA viral 
para o HCV e o HIV nas amostras testadas, foi possível constatar que as amostras podem 
ser analisadas nos períodos máximos de até 168 horas após a coleta e centrifugação no 
período de até 144 horas após a coleta em uma temperatura controlada. As amostras 
podem ser transportadas em temperatura máxima de 25°C. Verificou-se o desempenho 
do kit NAT lote a lote, evidenciando que existe grande reprodutibilidade entre os 
lotes, com o uso de painel de amostras diluídas. Em relação à padronização do uso de 
controle de qualidade interno na rotina, foi obtido o coeficiente de variação médio para 
o HCV de 2,36% e de 1,23% para o HIV. Esses controles se mostraram de fácil execução 
e utilização na rotina dos laboratórios NAT. Evidenciou-se também que, mesmo com 
o uso de técnicas muito sensíveis, como o NAT ainda há um risco de transmissão do 
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HIV na transfusão. Ainda há um grande desafio relacionado ao recrutamento e aos 
procedimentos de triagem clínica dos doadores de sangue no Brasil.

Conclusão

O kit NAT HIV/HCV Bio-Manguinhos® é um marco do diagnóstico e triagem para 
doenças infecciosas no Brasil, devido a dois aspectos principais: a constatação que 
houve aumento na segurança nas transfusões em relação ao HIV e ao HCV e, devido ao 
desenvolvimento tecnológico que retirou o país da posição de refém absoluto de grupos 
internacionais produtores de kits diagnósticos nessa área. Os avanços tecnológicos 
obtidos com a implantação do NAT poderão ser aplicados a outros segmentos nos 
serviços vinculados ao SUS. Observou-se que 13 transmissões de HIV e três de HCV 
foram evitadas no período do estudo (2011-2013), o que já justifica a implantação 
dessa tecnologia, bem como o investimento financeiro realizado pelo Ministério da 
Saúde. Cabe ressaltar ainda que, por se tratar de novo produto para diagnóstico, o kit 
NAT HIV/HCV está sujeito a melhorias. Em um futuro próximo, haverá a incorporação da 
detecção dos vírus da hepatite B e possivelmente o vírus da dengue, com esse mesmo 
conjunto diagnóstico. Aspecto importante a ser destacado é a publicação da Portaria 
nº 2.712 (13/11/2013), a qual tornou obrigatório o NAT para o HCV/HIV na triagem 
de doadores no Brasil, o que possibilita transfusões mais seguras para os receptores. 
Em relação a questões logísticas, foi possível estabelecer o período máximo para 
que as amostras devam ser centrifugadas e processadas após a coleta, bem como a 
temperatura ideal para o seu armazenamento. Demonstrou-se a produção e utilização 
do controle de qualidade interno e do controle lote a lote, os quais apresentam custo 
baixo, são de fácil execução e pode ser preparados em todos os laboratórios que 
utilizam a plataforma NAT HIV/HCV Bio-Manguinhos®. Além disso, pode ser constatada 
a reprodutibilidade entre os lotes recebidos. Conclui-se que o uso da plataforma NAT 
HIV/HCV Bio-Manguinhos® trouxe para o Brasil melhoria na segurança transfusional, e 
benefícios tecnológicos empregados na triagem laboratorial de doadores de sangue.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A avaliação da qualidade em saúde ganhou importância em todo o mundo, 
impulsionada pela demanda de financiadores, prestadores, profissionais e pacientes. 
O desenvolvimento e aplicação de metodologias nessa área têm sido recorrentes e 
relacionam-se com os esforços para garantir transparência nos gastos, controlar os 
custos assistenciais, prestar cuidados adequados e equânimes e reduzir variações na 
prática clínica (FUNG et al., 2010; GROENE; SKAU; FRØLICH, 2008). No Brasil, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) cobre toda a população e cerca de 25% dela é também coberta 
por planos privados de saúde. A rede privada desempenha papel assistencial tanto para 
pacientes particulares ou de planos privados de saúde, como para os pacientes do SUS, 
seja exclusivamente ou simultaneamente (SANTOS; UGÁ; PORTO, 2008; CARVALHO, 
2007; PORTO; SANTOS; UGÁ, 2006). A imbricação público-privado ganha contornos 
mais nítidos na assistência hospitalar. De um lado, é histórica a dependência do sistema 
público de saúde do cuidado prestado por hospitais privados. De outro, a consolidação 
do mercado de planos de saúde ampliou a área de atuação destes hospitais. Por sua vez, 
a rede hospitalar privada, em alguma medida, passa a ser disputada pelos dois principais 
financiadores de cuidados: o SUS e os planos privados. Do ponto de vista de gestores e 
investidores, destaca-se a busca por novos modelos de financiamento para os hospitais. 

Em um ambiente com tendência de redução de capacidade instalada e de arrochos 
orçamentários, a tendência é explorar estratégias como a maior diversificação de fontes 
de pagamento, associando formas de gestão financeira que permitam maior autonomia, 
flexibilidade, sustentabilidade e expansão no mercado de saúde (MORICI; BARBOSA, 
2013; MEDICI, 2011). Nesse contexto, são incertos os efeitos do arranjo público-privado na 
assistência hospitalar sobre o resultado do cuidado, e é sobre esta questão que o estudo 
se debruça. Estendendo-se desde a avaliação da qualidade das bases de dados, até a 
descrição da rede hospitalar e a avaliação da qualidade do cuidado, buscou-se qualificar 
as análises habitualmente realizadas sobre o tema, potencializando o uso das bases de 
dados, o escopo de pesquisas, e a construção de análises estratégicas embasadas por 
informações fidedignas e métodos robustos. Estes elementos são primordiais para o 
conhecimento contextualizado das necessidades, e contribuem subsidiando a tomada 
de decisões no planejamento e regulação de hospitais e de redes de atenção à saúde. É 
consenso entre estudiosos e gestores que atingir determinado padrão de qualidade no 
sistema de saúde é fundamental não apenas do ponto de vista clínico ou da gestão, mas 
também para a sua legitimação perante a população. Assim, o papel da avaliação e de 
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estratégias de melhoria da qualidade vem ao encontro das preocupações com equidade, 
acesso, adequação, efetividade e segurança no cuidado, constituindo parte importante 
no projeto de implantação do sistema de saúde desejado para o Brasil.

Introdução

A organização dos sistemas de saúde, suas formas de financiamento e a composição 
público-privada para prestação da assistência adquirem formas diversas em cada país, 
relacionando-se às suas histórias e trazendo diferentes resultados nas condições de 
acesso da população, nos custos e na qualidade da assistência (KUTZIN, 2013; SANTOS, 
2011; FLOOD; STABILE; TUOHY, 2002). Atualmente no mundo observam-se variações 
na organização dos sistemas de saúde, em busca de eficiência face às tensões com o 
aumento de despesas, a mudança no perfil demográfico e epidemiológico da população 
e a preocupação com equidade e qualidade dos serviços. Destaca-se nesse contexto o 
conceito de cobertura universal, não necessariamente vinculado ao conceito de sistema 
nacional de saúde, já que poderia contemplar a participação privada (NORONHA, 2013; 
SESTELO; SOUZA; BAHIA, 2013; SMITH, 2013; KUTZIN, 2013). Embora não se constitua 
regra, nos sistemas nacionais de saúde a presença de prestadores privados é discreta 
(THOMSON et al., 2012; OECD, 2004a, 2004b). 

No Brasil, configura-se um mix público-privado no âmbito do financiamento, da gestão 
e da prestação dos cuidados em saúde, acarretando riscos de segmentação e iniquidade 
(SANTOS, 2011) e obstáculos ao desafio de assegurar o direito à saúde para todos (VICTORA 
et al., 2011). A rede privada presta assistência para pacientes particulares, de planos de 
saúde e do SUS, muitas vezes simultaneamente (SANTOS; UGÁ; PORTO, 2008; CARVALHO, 
2007). Diante das opções de fontes pagadoras existentes, os prestadores constituem 
arranjos diversos, considerando as vantagens competitivas e financeiras de cada uma, 
adotando a multiplicidade de fontes como estratégia financeira (MORICI; BARBOSA, 
2013; MEDICI, 2011; SANTOS; GERSCHMAN, 2004). Nesse estudo, o pressuposto central é 
que indicadores de resultado, mensurado pela mortalidade hospitalar ajustada, variam 
conforme fonte de pagamento das internações e arranjo de financiamento adotado por 
cada hospital.

Objetivos

Geral: investigar se a qualidade do cuidado hospitalar, medida pela taxa de mortalidade 
hospitalar ajustada por risco, difere segundo fontes de pagamento das internações e 
arranjos de financiamento dos hospitais no Brasil. 

Específicos: 1) dimensionar problemas na qualidade das informações sobre hospitais 
e internações; 2) descrever a rede hospitalar por arranjos de financiamento; 3) testar 
duas abordagens metodológicas para predição da mortalidade hospitalar; 4) comparar 
a relação entre fontes de pagamento das internações, arranjos de financiamento dos 
hospitais e mortalidade hospitalar ajustada.

Metodologia

O quadro conceitual considera as formulações de Donabedian (2003, 1999) sobre 
abordagens da qualidade; a noção de que o desempenho dos serviços de saúde é 
condicionado pela condução, financiamento e recursos do sistema (VIACAVA et al., 2012); 
os indicadores aplicados em estudos de qualidade (BURNETT et al., 2013; MACHADO; 
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MARTINS; MARTINS, 2013); as variáveis independentes relacionadas (SPENCER; GASKIN; 
ROBERTS, 2013; GOMES et al., 2010); e a estrutura hierárquica entre elas (MAIA et al., 
2003). Utilizaram-se dados de janeiro de 2008 a dezembro de 2010, do Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES/MS), do Registro de Planos de Saúde (RPS/ANS), do 
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), da Comunicação de Informação 
Hospitalar (CIH/MS), e do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB/ANS). Análises 
descritivas e de dimensionamento da qualidade dos dados, apoiadas nos estudos de 
Sorensen et al. (1996) e Lima et al. (2007), auxiliaram na delimitação do universo mais 
adequado para a avaliação da qualidade. Esta foi abordada por meio da análise dos 
óbitos hospitalares, recorte que se justifica pela capacidade deste indicador expressar 
o resultado do processo de cuidado, e pela maior factibilidade de aplicação (BURNETT 
et al., 2013; MARTINS; BLAIS; LEITE, 2004; TRAVASSOS; NORONHA; MARTINS, 1999). As 
variáveis independentes centrais foram a fonte de pagamento da internação e o arranjo 
de financiamento do hospital, este construído com base na combinação de fontes de 
pagamento SUS e não SUS. As variáveis de confundimento incluíram as características do 
paciente (perfil e gravidade), do hospital (natureza jurídica, porte e atividade de ensino) 
e do processo de cuidado (uso de UTI, tempo de permanência e tipo de procedimento). 
Foram exploradas duas abordagens metodológicas: global − adaptada de Jarman et al. 
(1999), denominada “modelo inglês”; e específica − adaptada da AHRQ (2007), denominada 
“modelo americano”. No primeiro, incluíram-se internações cujo diagnóstico principal 
era uma das condições responsáveis por 80% dos óbitos e, no segundo, internações por 
condições selecionadas (infarto agudo do miocárdio – IAM, acidente vascular cerebral – 
AVC, insuficiência cardíaca congestiva – ICC e pneumonia). Foram testados modelos de 
ajuste de risco para predição do óbito hospitalar, cuja capacidade preditiva foi avaliada 
pela estatística C (AYLIN; BOTTLE; MAJEED, 2007). A regressão logística tradicional foi 
aplicada para avaliar o efeito das variáveis sobre o risco de morrer. A regressão multinível 
foi aplicada para estimar este risco considerando o efeito da correlação entre pacientes 
internados no mesmo hospital ou em hospitais distintos (SNIJDERS; BOSKER, 2012; LEITE, 
1998). Foi calculada a razão entre o número de mortes observadas e esperadas, cuja 
ordenação foi utilizada para classificar os hospitais (NORONHA et al., 2004). A análise de 
desempenho dos hospitais com base no modelo multinível foi realizada simulando-se 
suas localizações na distribuição normal (PEBLEY; GOLDMAN; RODRIGUEZ, 1996).

Resultados

A compatibilidade com a AMS indica cobertura satisfatória da base de dados do CNES 
para a informação de hospitais, e similaridade entre os dados das duas fontes. Quase 80% 
dos 7.161 estabelecimentos com internação enviaram informações sobre internações 
realizadas, seja com fonte de pagamento SUS (SIH) ou outras (CIH). Os estados com maior 
envio de CIH foram Santa Catarina (75% dos hospitais), São Paulo (71%), Rio Grande do 
Sul (71%) e Minas Gerais (51%). Entre internações em que o paciente referiu uso do SUS 
na PNAD, o SIH alcançou 104%, e naquelas que referiu uso de plano, o CIH alcançou 55%. 
Houve boa completitude dos campos. Observou-se inespecificidade nos diagnósticos 
em 1,3% no SIH e 6,7% na CIH. A codificação dos procedimentos foi integral no SIH e 
inespecífica em 8,8% na CIH. Dos 7.161 estabelecimentos com internação, a maioria era de 
natureza privada com ou sem fins lucrativos (59,4%) e adotava arranjo de financiamento 
misto – SUS, planos e particular (46,6%), detendo a maior parte dos leitos (63,3%). Havia 
2,6 leitos para cada mil habitantes no Brasil, sendo superior a oferta para a população não 
usuária exclusiva do SUS (3,4‰) quando comparada à usuária exclusiva do SUS (2,4‰), 
com menor variabilidade regional na oferta para pacientes do SUS (1,7 – 3,1‰) que para 
beneficiários de planos (2,0 – 8,5‰). Não se observou proporcionalidade da oferta de 
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leitos não SUS em relação à cobertura por planos. No modelo inglês, foram estudadas 
5,6 milhões de internações de 760 hospitais. A capacidade de predição do modelo foi 
razoável (estatística C entre 0,7 e 0,8). Entre as 852,8 mil internações selecionadas no 
modelo americano, de 789 hospitais, 41% foram por pneumonia, 30% por ICC, 19% por 
AVC e 10% por IAM. A melhor capacidade de discriminação no modelo foi considerada 
pobre (estatística C menor que 0,7). Em ambos os modelos, a presença de comorbidade, 
o diagnóstico principal entre os responsáveis por 50% dos óbitos, a permanência por um 
dia no hospital, o uso de UTI e de tratamento clínico, o hospital público e exclusivo do SUS 
representaram maior chance de morte. A razão de mortalidade para pacientes do SUS foi 
superior à dos demais pacientes, em todos os arranjos de financiamento. As menores 
razões foram observadas entre internações por planos ou particulares em hospitais mistos. 
A aplicação do modelo multinível apresentou resultado similar ao modelo tradicional no 
que diz respeito às características dos pacientes, tempo de permanência, utilização de 
UTI, tipo de tratamento clínico e fonte de pagamento SUS. Já a natureza e o arranjo de 
financiamento do hospital não apresentaram efeitos estatisticamente significativos. Em 
hospitais situados na média da distribuição, as probabilidades de morte de pacientes 
do SUS e de planos corresponderam a 9% e 5%, respectivamente. Essas probabilidades 
aumentam significativamente para pacientes em hospitais a dois desvios-padrão acima 
da média, passando para 29% e 16%.

Conclusão

A consistência interna e a coerência com outros estudos apontam a viabilidade 
de uso das bases de dados estudadas. As informações disponíveis permitem ajustes 
de risco que, apesar de precisão inferior à ideal, melhoram a validade dos resultados. 
Nesse sentido, deve-se incentivar o preenchimento correto e o envio periódico de 
dados. Decisões adequadas dependem da disponibilidade de dados, mas também de 
metodologias robustas. Nesse estudo, as adaptações de métodos voltados para seleção 
de populações e a utilização de modelos multiníveis demonstraram ser compatíveis 
ao objetivo de avaliar a qualidade do cuidado, minimizando associações falaciosas. 
A rede hospitalar brasileira segue a tendência contemporânea na busca por novas 
formas de financiamento, com adoção de múltiplas fontes. A maioria dos leitos em 
estabelecimentos que atendem simultaneamente pacientes SUS e não SUS indica a 
conformação de uma rede caracterizada pela dupla porta de entrada. A sobreposição 
das redes pública e privada e as diferenças de oferta e acesso da população conforme 
fontes de pagamento, com vantagens quantitativas e qualitativas para pacientes 
não SUS, constituem um fenômeno cujos efeitos demandam debates sob a luz dos 
métodos avaliativos, mas também de aspectos políticos, econômicos e sociais que o 
condicionam. A categorização em arranjos de financiamento tem sua importância para 
as análises sobre o tema, especialmente porque as iniquidades mais graves são as que 
ocorrem dentro dos mesmos hospitais, de clientela mista, que devem ser objeto de 
estudo. Além do alinhamento de esforços públicos e privados com as necessidades da 
população, o monitoramento regular da qualidade dos serviços deve fazer parte do 
arcabouço de informações usadas no direcionamento de políticas e regulamentações 
na área hospitalar no Brasil, aproximando o planejamento em saúde e a prática do 
cuidado de discussões científicas sobre a qualidade dos serviços, em prol de ganhos 
para a sociedade e para o país.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O hipotireoidismo congênito (HC) é a uma doença frequente e considerada um 
problema de saúde pública. É uma causa importante de retardo mental, podendo ser 
prevenido se o diagnóstico for precoce, e o início do tratamento for imediato, caso 
contrário, acarreta uma variedade de deficiências neurológicas, psicomotoras e prejuízo 
do crescimento. A determinação do nível do hormônio estimulador da tireoide em 
sangue total após o nascimento (TSH neonatal) constitui uma estratégia efetiva para o 
rastreamento de HC, embora não exista consenso em relação aos níveis considerados 
seguros para essa detecção. As mudanças ocorridas nos critérios de seleção dos casos 
para a investigação de HC nos Programas de Triagem Neonatal (PTN) em diferentes 
países têm despertado o interesse pela análise da eficiência destes de acordo com 
os níveis estabelecidos ao longo do tempo. Neste sentido, considerando que a busca 
da qualidade num PTN deverá apoiar-se no alcance da maior cobertura populacional 
possível e, nesta, na detecção do maior número de casos, para que isto ocorra no 
caso da detecção de HC, é necessária a utilização de pontos de corte de TSH neonatal 
(TSHneo) suficientemente seguros para este diagnóstico. No entanto, a ausência de 
consenso na literatura quanto ao valor de TSHneo a ser adotado, torna essa tarefa mais 
difícil. O uso de pontos de corte mais baixos acarretaria não somente numa diminuição 
de exames falso negativos, mas também possibilitaria uma avaliação mais criteriosa da 
função tireoidiana em recém-nascidos (RN).

Contudo, isto também aumentaria o número de casos falso positivos, o que implicaria 
na elevação dos custos, além de despertar preocupação entre os familiares, gerando um 
estresse emocional desnecessário. Por outro lado, adotando-se pontos de corte mais 
altos, correr-se-ia o risco de diminuir a sensibilidade do método e perder a oportunidade 
de diagnosticar e tratar esta enfermidade tão devastadora para o desenvolvimento da 
criança, pois de fato existem evidências de que muitos casos de HC poderiam ter sido 
perdidos se fossem usados pontos de cortes mais altos. Estas constatações nos indicam 
a necessidade de avaliar a eficiência de pontos de corte de TSH em detectar os casos 
de HC no estado de Mato Grosso (MT), sem elevar consideravelmente os custos e a 
ocorrência de falso positivos, permitindo uma revisão do PTN vigente. Considerando-
se as mudanças dos pontos de corte de TSHneo para a triagem de HC desde o início do 
PTN do Estado do Mato Grosso em 2003, elaborou-se este projeto com base na hipótese 
de que a análise periódica dos resultados obtidos a partir dos níveis de corte utilizados 
poderá ser um instrumento de avaliação da segurança deste em detectar os casos de 
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HC de uma população definida e que poderia servir de fundamento para a mudança no 
protocolo clínico e diretrizes para o rastreamento do HC no Brasil.

Introdução

O HC é a endocrinopatia mais frequente em pediatria e uma das principais causas de 
retardo mental, podendo ser prevenido se o diagnóstico da insuficiência tireoidiana for 
precoce. O atraso na instituição da terapêutica adequada acarreta sérios prejuízos das 
funções cognitivas e prejuízo do crescimento, resultando em baixa estatura. Contudo, 
em muitos recém-nascidos com HC nenhum sinal clínico é detectável ao nascimento ou 
até o terceiro mês de vida. Assim, a melhor maneira de detectar crianças com risco de 
HC é por meio da triagem de todos os nascidos vivos em uma população. A síndrome 
tem uma elevada prevalência mundial, podendo variar entre 1:3.000 a 1:4.000, sendo 
menos frequente entre os afrodescendentes e mais elevada em RN do sexo feminino. A 
triagem neonatal (TNN) feita pela dosagem de TSH fornece índice mais sensível para o 
diagnóstico de hipotireoidismo primário. De acordo com a Portaria nº 56 do Ministério 
da Saúde, de 20 de janeiro de 2010, quando o TSH for superior a 15,0 μUI/mL por ensaios 
imunométricos, o exame de rastreamento deve ser considerado positivo. No estado 
de Mato Grosso, desde 2005 o PTN adota o ponto de corte de TSHneo de 5,0 μUI/mL, 
pelo método imunofluorimétrico, utilizando-se o equipamento AutoDELFIA (Perkin 
Elmer®, Turku, Finland). A importância do reconhecimento e tratamento precoces do 
HC, visando prevenir lesões cerebrais irreparáveis e a frequente ausência de sinais e 
sintomas sugestivos da doença nas primeiras semanas de vida motivaram a implantação 
de programas de triagem neonatal. Os programas de detecção do HC deveriam ser 
prioridade das políticas de saúde, pois são extremamente benéficos para a sociedade, 
sendo considerado um dos progressos científicos mais relevantes do século passado. 
Estas constatações enfatizam a importância da realização da triagem neonatal para HC 
e reforçam a necessidade de que os governos garantam sua realização, para que o PTN 
continue a se difundir mundialmente.

Objetivos

Objetivo geral: em nascidos vivos avaliados pelo Programa de Triagem Neonatal da 
rede pública do estado de Mato Grosso, analisar a capacidade de detecção dos casos 
de hipotireoidismo congênito por diferentes níveis de corte de TSH neonatal. Objetivos 
específicos: I) determinar a prevalência de HC e a cobertura do PTN no estado; II) 
caracterizar clínica e laboratorialmente os recém-nascidos com a doença; III) comparar 
os níveis do TSH neonatal entre os recém-nascidos com e sem HC; IV) avaliar a acurácia 
de diferentes níveis de corte de TSH neonatal, na detecção de casos de HC.

Metodologia

Desenvolveu-se um estudo de coorte, com coleta retrospectiva de informações a 
partir do banco de dados do Serviço de Referência em Triagem Neonatal dos nascidos 
vivos rastreados pelo PTN-MT e, dos prontuários de crianças com HC, no período 
de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Esta pesquisa foi desenvolvida 
em um hospital universitário, conveniado ao SUS. A TNN é realizada por punção do 
calcanhar com coleta de sangue em papel de filtro para a determinação do nível de 
TSH, pelo método imunofluorimétrico. O nível de TSHneo menor ou igual a 5,0 μUI/
mL é considerado normal. Nas crianças com exame alterado é feita a dosagem de TSH 
e T4 livre no soro, pelo método de quimioluminescência. O nível de TSH no soro acima 
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de 10,000 μUI/mL confirma o diagnóstico de HC. As crianças foram divididas em dois 
grupos: Grupo I (controle): RN com teste de TNN normal. Grupo II (estudo): Crianças 
com HC, com exclusão das que tiveram amostra colhida com 24 horas de vida ou 
comorbidades e/ou medicações que pudessem interferir nos resultados laboratoriais. 

Foram	 obtidos	 os	 seguintes	 dados:	 •	 Dos	 RN:	 A.	 RN	 dos	 grupos	 I	 (controle)	 e	 II	
(estudo): 1) Sexo e cor; 2) Peso de nascimento em gramas; 3) Datas: de nascimento, 
da coleta da TNN, do recebimento das amostras a emissão dos resultados; 4) Nível de 
TSHneo. B. RN do grupo II (estudo): 1) Níveis de TSH e T4 livre no soro; 2) Ultrassonografia 
de	tireoide;	3)	Manifestações	clínicas.	•	Do	PTN-MT:	a)	Determinou-se	a	prevalência	de	
HC e a cobertura do PTN-MT; b) Avaliou-se o desempenho do PTN-MT no alcance da 
efetividade das etapas de coleta à liberação do exame de TNN, nos dois grupos; c) 
Calculou-se a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, razão de 
verossimilhança positiva e negativa dos diferentes níveis de TSHneo, para a detecção 
do	HC.	•	Análise	estatística:	para	o	cálculo	da	amostra,	com	base	nos	dados	do	PTN	e	
na prevalência do HC, para um α=0,05 e β=0,20, pressupondo uma área sob a curva 
ROC (Receiver Operating Characteristic) de 90%, com Intervalo de Confiança (IC) de 
70 a 100%, determinou-se a necessidade de 45 casos confirmados de HC. Esse número 
foi atingido ao final do período de estudo e, após aplicar os critérios de exclusão, 
foram analisadas 44 crianças com HC (grupo estudo). Para o grupo controle (n=220) 
selecionou-se cinco RN com TNN normal para cada criança do grupo estudo. Para 
construção da curva ROC além do grupo controle e estudo, selecionou-se crianças com 
TNN falso positivo (n=24) e cinco RN com TNN normal para cada TNN falso positivo 
(n=120). Os dados categóricos foram descritos pelas suas frequências e os contínuos, 
pela sua centralidade e dispersão. Realizou-se o teste qui-quadrado ou exato de Fischer 
para as características dos RN entre os grupos e, o teste t de Student ou não paramétrico 
de Mann-Whitney para análise dos níveis de TSHneo, de ambos os grupos e, dos níveis 
de TSH e T4 livre no soro em crianças com HC. O nível de significância foi de p<0,05.

Resultados

No período de estudo, 111.705 (73,86%) crianças foram submetidas aos exames de 
TNN pela rede pública do estado de Mato Grosso das quais 50 tiveram o diagnóstico 
confirmado de HC. A prevalência de HC foi de 1:2.234 para o HC, nos três anos de 
estudo. A média de idade na coleta da TNN foi de 13,11 dias de vida (DP=17,44) entre as 
crianças com HC. A média de idade e o DP na ocasião da liberação do exame de TNN pelo 
Serviço de Referência em Triagem Neonatal de MT foi de 24,45 dias de vida (DP=10,84) 
para o grupo I e de 28,55 dias (DP=19,78) para o grupo II. Houve uma maior proporção 
de crianças do feminino (61,36%; M/F de 1:1,6) e uma maior frequência da cor branca 
no grupo de estudo (61,36%). Os sinais mais frequentes foram: pele moteada (61,36%), 
icterícia prolongada (43,18%), hérnia umbilical (43,18%) e distensão abdominal 
(38,64%). Houve diferença estatística (p<0,001) entre as medianas de TSHneo no grupo 
de estudo (26,55 μUI/mL) e do grupo controle (1,15 μUI/mL). Aproximadamente 62% 
das crianças com TNN normais, apresentaram valores de TSHneo entre 0,5 e 2,0 μUI/
mL e, em torno de 20%, entre 2,0 e 5,0 μUI/mL. Entre as crianças com HC, os níveis do 
primeiro TSHneo estavam acima de 20,0 μUI/mL em 61,36% dos casos. As crianças com 
diagnóstico confirmado de HC apresentaram, no soro, valores de TSH acima de 20,000 
μUI/mL em 83,72% dos casos e T4 livre abaixo de 0,7 ng/dL em 55,81%.

A disgenesia tireoidiana esteve presente em 51,17% das crianças com diagnóstico 
confirmado de HC sendo, portanto, a principal causa de HC entre aquelas afetadas. 
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Esta condição foi associada a valores de TSHneo e TSH no soro mais altos e a T4 livre 
mais baixos. A chance das crianças com disgenesia tireoidiana terem valores de THSneo 
acima de 15,0 μUI/mL foi de 11,45 maior em relação àquelas com TSHneo entre 5,10 
e 10,0 μUI/mL (p=0,043). Os dados mostraram que os níveis mais elevados de TSH no 
soro (p=0,007) e os níveis de T4 livre inferiores a 0,7 ng/dL (p=0,013) associaram-se à 
presença de disgenesia tireoidiana. A área sob a curva ROC de 98,98% (IC95%=97,5 a 
99,7) mostrou uma excelente capacidade discriminatória em classificar corretamente a 
criança com e sem a doença, com base nos pontos de corte adotados. O nível de TSHneo 
de 5,03 μUI/mL foi identificado pela curva ROC como aquele com a sensibilidade de 
100% (IC95%=92,0 a 100) e especificidade de 93,68% (IC95%=90,7 a 96,0), sendo o ponto 
de corte de TSH capaz de identificar o maior número possível de casos de doença. Já o 
ponto de corte de 6,33 μUI/mL foi indicado como critério ótimo pelo teste estatístico, 
por apresentar a maior sensibilidade associada a maior especificidade possível e, 
ambas, acima de 95%. Segundo diferentes pontos de corte de TSHneo, observou-se 
que, o nível de 10,0 μUI/mL foi capaz de identificar 81,82% dos casos de HC. Pontos de 
corte maiores na TNN, como 15,0 e 20,0 μUI/mL, deixariam sem o diagnóstico de HC 
29,55% (n=13) e 38,64% (n=17), respectivamente, das crianças triadas pelo Programa.

Conclusão

Os resultados obtidos neste estudo sugerem que, em crianças com HC triados pelo 
PTN-MT:	Em	relação	ao	desempenho	do	Programa:	•	O	baixo	ponto	de	corte	adotado	
pelo Programa possivelmente contribuiu para a elevada prevalência de HC detectada, 
de 1:2.234 nascidos vivos, e a detecção de uma elevada proporção de casos de menor 
gravidade;	•	A	cobertura	geral	de	aproximadamente	74%	entre	os	anos	de	2010	e	2012	
indicou uma melhora no desempenho do PTN estadual em relação à avaliação feita 
sete anos antes (65,3%), embora ainda esteja aquém do objetivo de qualquer PTN, 
que	é	o	rastreamento	de	100%	dos	nascidos	vivos;	•	O	Programa	ainda	realiza	coleta	
tardia nas crianças e tem uma média de idade na liberação do exame de TNN acima de 
21 dias, necessitando revisão dessas etapas; Em relação aos recém-nascidos com HC: 
•	O	diagnóstico	clínico	deve	ser	sempre	cogitado	quando	houver	a	presença	de	pele	
moteada,	tendo	em	vista	a	frequência	deste	sinal	entre	as	crianças	com	HC;	•	A	adoção	
do baixo ponto de corte pelo Programa pode justificar a proporção de crianças com HC 
por disgenesia tireoidiana (51,17%), abaixo da normalmente mencionada na literatura; 
•	A	presença	de	valores	baixos	de	TSH	neonatal	e	de	TSH	no	soro	associado	aos	níveis	de	
T4 livre confirmatório próximo dos limites de normalidade, caracterizaram a presença 
de	tireoide	normal	à	ultrassonografia;	•	Entre	as	crianças	com	HC,	houve	predomínio	
do	 sexo	 feminino	e	da	 raça	branca;	 Em	 relação	aos	pontos	de	 corte	de	TSHneo:	 •	O	
estudo mostrou que não teriam sido detectados aproximadamente 20% dos casos, 
se	fossem	usados	pontos	de	corte	do	TSHneo	maiores	do	que	10,0	μUI/mL;	•	O	valor	
preditivo positivo de 100%, com níveis de TSHneo acima de 30,8 μUI/mL, indicaram que 
é segura a recomendação do início do tratamento antes do resultado confirmatório; 
•	Os	resultados	sugerem	que	o	valor	de	corte	de	TSHneo	de	5,03	μUI/mL	seja	o	mais	
indicado, pois é capaz de detectar todos os casos de HC e o maior número possível de 
casos sem a doença.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

A ocorrência de vários focos e criadouros do caramujo vetor da esquistossomose 
no litoral de Pernambuco podem oferecer riscos para a população nativa e para os 
turistas que visitam a região litorânea do estado (ARAÚJO et al., 2007; BARBOSA et 
al., 2001, 2010; PAREDES, 2008). Desde 2010, uma parceria entre pesquisadores do 
Laboratório e Serviço de Referência em Esquistossomose (CPqAM/Fiocruz-PE) e do 
Departamento de Informática (UFRPE), permitiu a construção do ambiente ANKOS (A 
New Kind of Simulator) que trata-se de uma matriz de tecnologias para o incremento 
das atividades de campo em doenças parasitárias. Essa matriz é composta por recursos 
tecnológicos que abordam as áreas de coleta e transmissão de dados em tempo 
real, análise de informação, predição de cenários epidemiológicos e diagnóstico. 
Baseado nisto, a proposta de customização da plataforma de coleta para inquéritos 
em esquistossomose foi desenvolvida compreendendo a informatização de todas as 
etapas relacionadas ao cadastramento de indivíduos, geolocalização de domicílios e 
criadouros, interface para inclusão dos resultados e geração de laudos em campo. O 
aplicativo chamado de Schisto Track teve seu arcabouço planejado para atender as 
necessidades dos técnicos de campo, visando aumentar a produtividade, redução de 
custos, melhoria da qualidade dos dados e rapidez na consolidação das informações. 
Desta forma, atende a diversos requisitos que um instrumento possua para ter como 
legítima sua aplicabilidade no Sistema Único de Saúde.

Introdução

Nos aspectos tradicionais das estruturas de estudos na saúde pública, a informação 
é apresentada como elemento fundamental no planejamento e execução das ações. 
Com o movimento global de novas tecnologias em diversos segmentos, a saúde pública 
ganha aliados que incorporam novas ferramentas para que a informação se torne mais 
dinâmica e possa ser cada vez mais acessível ao indivíduo/usuário dos sistemas de 
saúde (BULKLEY, 2010). Para isso, os serviços necessitam ter essas informações a curto 
tempo para que as estratégias de intervenção nas doenças possam ser construídas, 
o que essas novas tecnologias também são capazes de oferecer. Com o crescimento 
da internet ao redor do mundo, um novo modelo de tratamento da informação foi 
desenvolvido utilizando a inteligência e os conhecimentos coletivos e voluntários para 
a resolução de problemas e incorporação de tecnologias nos diversos ambientes de 
uma sociedade (HOWE, 2006). Segundo Brabham (2013), este movimento conhecido 

Schisto Track: um sistema para coleta e monitoramento 
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informações geográficas em tempo real

Trabalho Premiado

Autor: Onício Batista Leal Neto
Orientadora: Profa. Dra. Constança Simões Barbosa
Coorientador: Prof. Dr. Jones Oliveira de Albuquerque
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz
Contato: onicio@gmail.com
Link: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ct/premio/index.php>



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2014

67

como Crowdsourcing, permite que um espaço de discussão seja consolidado através das 
contribuições de qualquer indivíduo que faça uso da internet e possa compartilhar seus 
conhecimentos para soluções de problemas através de novas tecnologias. Este modelo 
foi construído através de um senso coletivo compartilhado, que ao mesmo tempo 
em que resgata as primícias do controle social na organização dos sistemas, remete 
indiretamente aos conceitos de emponderamento da comunidade para melhoria da sua 
saúde, consolidando a abordagem da epidemiologia participativa. Um exemplo disso 
são os sistemas participativos de informação, com dados recolhidos ou gerados pela 
população, que têm sido utilizados para o entendimento da transmissão de doenças, 
com destaque para a compreensão de agravos zoonóticos (JOST et al., 2007).

Objetivos

O objetivo do presente estudo foi construir e apresentar uma ferramenta a ser 
utilizada em inquéritos epidemiológicos para realizar a coleta e transmissão de dados 
em tempo real, alinhando as tecnologias emergentes e sua aplicação na saúde pública e 
promovendo maior segurança e rapidez na consolidação e armazenamento dos dados.

Metodologia

O aplicativo Schisto Track é uma ferramenta de captura e análise de dados, num 
conjunto de aplicação móvel e servidor, tendo sua construção sido desenhada para 
atender as necessidades de um inquérito epidemiológico tradicional. Para isso foi 
planejada em quatro segmentos: cadastro de domicílios/indivíduos; cadastro de 
criadouros; consulta de dados registrados; registro de trilhas percorridas, onde os dois 
primeiros utilizam o modelo de banco de dados SQL Lite. Este banco de dados foi 
alimentado com variáveis validadas em outros inquéritos epidemiológicos que tinham 
como objetivo identificar focos de moluscos vetores, diagnosticar casos humanos e 
espacializar informações relacionadas à ocorrência da esquistossomose. A estrutura do 
sistema foi dividida em dois módulos: o aplicativo (APP) e o servidor, possibilitando 
acrescentar e extrair funcionalidades conforme as necessidades impostas pelo estudo 
em questão. Para o seu desenvolvimento foi necessário o uso do software Development 
Kit-SDK Android, onde foi adotada a linguagem em Java, tendo em vista a otimização dos 
resultados. Esta linguagem foi utilizada por possuir robustez, segurança, distribuição, 
portabilidade, arquitetura neutra, interpretada, mas de alto desempenho.

O APP foi construído em ambiente Eclipse (versão Helios), através do pluggin 
Android Development Tools (ADT) para facilitar a produção, os testes e a compilação 
do projeto. Utilizando o ADT foi possível executar a emulação do Android diretamente 
do Eclipse, usufruindo todos os seus recursos como o debug. Também foi possível 
controlar o emulador, visualizando logs e simulando envio de mensagens (SMS) ou 
efetuar ligações telefônicas, além da capacidade de visualizar e enviar arquivos, executar 
o garbage collector, visualizar a memória heap e outras possibilidades intrínsecas 
ao funcionamento da plataforma Android no próprio aparelho. À medida que o 
cadastramento dos dados é efetuado, os mesmos são transferidos instantaneamente 
via “http” através da conexão de rede 3G ou wireless para o servidor web, onde as 
informações irão compor o banco de dados MySQL com a opção de gerar planilhas 
no formato “.xls” para uso em programas de análise espacial através do ArcGIS (ESRI). O 
servidor de ambiente web, para recepção remota dos dados, foi dividido em front-end 
ou camada de apresentação (website:<www.ankos.com.br>) e back-end ou painel de 
administrador. Ambos foram desenvolvidos com HTML 4.01 (R) e Ajax. Para visualizar 
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as trilhas geradas nos trajetos percorridos pelos técnicos, foi utilizado o Google Maps 
JavaScript API V3 (R).

Resultados

O Schisto Track se mostra como uma ferramenta capaz de automatizar as atividades 
de cadastro de criadouros e domicílios, organizar e padronizar os dados, facilitar a 
recuperação das informações, permitindo a interface com outros sistemas, além de 
possuir uma arquitetura totalmente modular. Possui a integração com o Google Maps, 
e a Application Programming Interface (API) está disponível para todos os sites que 
podem ser acessados gratuitamente pelos usuários e desenvolvedores, facilitando 
a visualização dos dados espacializados. Uma primeira versão do aplicativo Schisto 
Track foi desenvolvida e testada, em situações reais e simulações para inquéritos 
epidemiológicos de esquistossomose. Para visualizar as informações cadastradas em 
campo e enviadas remotamente ao servidor web, foram criados os níveis de acesso: 1) 
acesso aberto para usuários comuns e 2) acesso restrito para pesquisadores do projeto. 
Para o acesso aberto, as informações disponibilizadas são relativas à espacialidade dos 
pontos de criadouros demarcados, visualizados sobre a plataforma cartográfica em 3D 
do Google Earth. O acesso restrito, mediante módulo de cadastro e identificação por 
login e senha, permite a consulta e edição do banco de dados com todas as informações 
do estudo e exportação dos arquivos para formatos específicos que podem ser 
utilizados em softwares de análise geoestatística. O Schisto Track foi projetado para ser 
utilizado por vários usuários e em vários locais ao mesmo tempo. Os distintos níveis 
de acesso garantem a segurança e confiabilidade das informações armazenadas no 
banco de dados, evitando inclusão de informações falsas ou acesso de indivíduos 
não cadastrados. Essas informações são armazenadas em bancos de dados localizado 
dentro do aparelho (SQLite), e na presença de rede móvel 3G ou equivalente (EDGE, 
HSPDA) são sincronizadas e enviadas para o servidor web (<www.ankos.com.br>). 
Para garantir a identificação e segurança dos dados, a funcionalidade do sistema exige 
cadastro de registro dos smartphones através do número padrão de cada aparelho no 
sistema operacional Android, ID e serial e cada técnico de campo que irá conduzir o 
inquérito epidemiológico terá sua ID associada ao seu instrumento de trabalho, sendo 
possível associar ao responsável pela coleta.

Conclusão

A esquistossomose está em expansão em diversas áreas no Brasil e atualmente 
o programa de controle desta doença conta com um sistema obsoleto de registro, 
prejudicando as informações que são geradas. Ademais, a rotina tradicional da coleta 
de dados fica sujeita a erros de transcrição, perdas e demora na consolidação das 
informações. Os Sistemas de Informações Geográficas como instrumento dos serviços 
de saúde já são realidade em diversos municípios e estados, o que demonstra uma 
abertura para a combinação desta metodologia com propostas inovadoras, como a 
plataforma apresentada. O aplicativo Schisto Track segue tendências tecnológicas 
globais, se demonstrando um sistema robusto para ser incorporado na rotina 
dos serviços de vigilância e assistência em saúde, por atender adequadamente as 
necessidades existentes nestes espaços, além de possuir viabilidade de incorporação 
no cotidiano. A transmissão das informações em tempo real garante facilidades 
logísticas no gerenciamento dos recursos humanos que estão desempenhando as 
atividades de campo, além de permitir o acompanhamento remoto por qualquer lugar 
com acesso a internet. Sua estrutura modulável permite flexibilidade e adaptação de 
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uso para qualquer situação que demande inquéritos epidemiológicos, sendo útil para 
diversas atividades desempenhadas nos principais programas de controle de doença 
existentes no país. Além disto, também pode ser adaptado para atividades relacionadas 
a atenção básica, como rotinas de cadastramento de populações adscritas na estratégia 
de saúde da família. Esta solução traz para a epidemiologia o acompanhamento da 
modernização dos diversos setores da sociedade, e por todo o contexto explanado 
anteriormente, se habilita como elemento promotor de melhorias significativas dos 
processos de trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

As políticas públicas brasileiras voltadas para o recém-nascido se iniciaram com 
a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, garantindo 
assistência segura à gestante, promoção do aleitamento materno e fortalecimento do 
vínculo entre mãe e recém-nascido (COSTA et al., 2010). No cuidado ao neonato de 
risco, uma das iniciativas que merece destaque é a Norma de Atenção Humanizada ao 
Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru (MC), regulamentada pela Portaria nº 
693/2000 do Ministério da Saúde. Destaca-se também o Pacto pela Saúde, aprovado 
pela Portaria MS/GM nº 399/2006, estabelecendo prioritariamente o Pacto pela Vida e 
com vistas a reduzir a mortalidade materna, neonatal e infantil. Entretanto, ainda urge 
a necessidade de se construir práticas baseadas nas melhores evidências, que possam 
se traduzir na qualidade da assistência neonatal (COSTA et al., 2010). As dificuldades 
da equipe de profissionais de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) no 
manejo da prevenção e tratamento de lesões de pele formaram a mola propulsora 
para o desenvolvimento desta pesquisa. Diante do exposto, optei por trabalhar com as 
lesões de pele em recém-nascidos e percebi que as diretrizes do MC poderiam auxiliar 
na instrumentalização da equipe de enfermagem para o cuidado delicado, humanizado 
e adequado com a pele do RN internado, reforçando também o Pacto pela Vida.

No que se refere aos cuidados com a pele do RN, no ano de 2001 a Association 
of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN), publicou a primeira 
edição do guideline intitulado: “Neonatal Skin Care: evidence based clinical practice 
guideline”. Este guideline foi desenvolvido pela AWHONN como um meio informativo 
para a prática de enfermagem. Recentemente, em 2013, foi publicada sua terceira 
edição revisada (AWHONN, 2013). Assim, na tentativa de encontrar resposta aos meus 
questionamentos, procurei desenvolver, durante o curso de mestrado profissional, uma 
pesquisa que possibilitasse mudanças em minha prática assistencial. A necessidade 
de intervir, coletivamente com a equipe de enfermagem da UTIN, a fim de contribuir 
para o aprimoramento da prática assistencial, propiciando maior conforto e segurança 
ao RN, reverteu-se no desenvolvimento desta pesquisa. Enfatizei a necessidade de 
construir, junto à equipe de profissionais da UTIN, um guia de cuidados de prevenção 
e tratamento de lesões de pele em recém-nascidos internados, instrumento que 
servirá de alicerce para as práticas assistenciais em UTIN, contribuindo para uma 
assistência de qualidade, que refletirá em benefícios para toda a população neonatal. 
Enquanto enfermeira, preocupada com a atenção neonatal, acredito que meu papel é 
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contribuir com uma maior integração e instrumentalização da equipe de enfermagem, 
propiciando maior autonomia profissional e possibilitando a melhoria da qualidade de 
assistência prestada aos recém-nascidos internados, prevenindo a morbimortalidade 
neonatal, fortalecendo o Pacto pela Vida.

Introdução

A pele constitui o maior órgão do corpo humano, ela é composta pela epiderme e 
derme, duas camadas que se encontram firmemente aderidas, que se apoiam sobre o 
tecido subcutâneo. A camada mais externa da epiderme, o estrato córneo, é responsável 
por valiosa contribuição para a proteção da pele, exercendo função de barreira contra a 
perda de fluidos e contra a invasão de agentes do meio externo (SMELTZER; BARE, 2011, 
DEALEY, 2012). A pele do recém-nascido pré-termo (RNPT) possui menos camadas 
de estrato córneo e é imatura, tanto funcional como anatomicamente (ROLIM et al., 
2010). Esta imaturidade epidérmica, associada ao subdesenvolvimento do sistema 
imunológico, expõe o neonato ao desenvolvimento de infecções, lesões cutâneas, 
perda de água transepidérmica (PAT) e absorção de agentes químicos (CUNHA; 
PROCIANOY, 2006; FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA, 2011).

Martins e Tapia (2009) afirmam que, devido à prematuridade, alguns RNs costumam 
permanecer por um período prolongado na UTIN. Esta unidade é um ambiente repleto 
de equipamentos e com variadas tecnologias, destinada aos RNs com risco elevado de 
mortalidade, hemodinamicamente instáveis e aos que necessitam de monitorização 
constante (ROLIM et al., 2009). O frequente manuseio e os variados procedimentos 
necessários ao atendimento do neonato na UTIN são responsáveis por significativas 
alterações na pele destes bebês (ROLIM et al., 2010). Destaca-se que 80% dos RNPT 
evoluem com alguma injúria na pele até o primeiro mês de vida (HAHN, 2001). De 
acordo com Rolim et al. (2008) e Adriano, Freire e Pinto (2009), sistematizar e padronizar 
as condutas profissionais, além de construir protocolos/diretrizes assistenciais, 
com base em estudos atuais, relacionados ao cuidado com a pele do RNPT, tornam-
se medidas importantes para reduzir os riscos de surgimento de lesões de pele, 
possibilitando enfatizar a individualização e humanização do cuidado, além de permitir 
desenvolvimento adequado ao neonato.

Objetivos

Geral: construir com a equipe de enfermagem um guia de cuidados para prevenção 
e tratamento de lesões de pele em recém-nascidos internados em uma Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal.
Específicos: a) identificar o conhecimento da equipe de enfermagem neonatal sobre 
os cuidados necessários para a prevenção e tratamento de lesões de pele; b) suscitar 
a equipe de enfermagem à uma reflexão crítica acerca das questões que envolvem 
o cuidado com a pele dos recém-nascidos; c) conhecer o estado da arte sobre 
prevenção e tratamento de lesões de pele em recém-nascidos em publicações dos 
últimos cinco anos.

Metodologia

Pesquisa qualitativa do tipo convergente-assistencial, desenvolvida na UTIN de um 
hospital do sul do Brasil. Participantes: seis enfermeiras, oito técnicos de enfermagem, 
quatro auxiliares de enfermagem e dois residentes de enfermagem. Nesta pesquisa foi 
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realizada uma triangulação metodológica, que consistiu na combinação de diferentes 
estratégias de coletas de dados divididas em quatro etapas do estudo. 

Primeira etapa: entrevista semiestruturada realizada nos meses de novembro e 
dezembro de 2012, buscando identificar os cuidados de prevenção e tratamento 
de lesões de pele importantes para a equipe de enfermagem na construção do guia 
de cuidados com a pele do RN. Participantes: quatro auxiliares de enfermagem, seis 
técnicos de enfermagem e quatro enfermeiras.

Segunda etapa: prática educativa realizada em dezembro de 2012, através de 
oficinas, com o objetivo de suscitar os participantes à reflexão crítica sobre os cuidados 
com a pele do RN. Participantes: três auxiliares de enfermagem, quatro técnicos de 
enfermagem e quatro enfermeiros.

Terceira etapa: revisão integrativa de literatura realizada em outubro e novembro 
de 2013, com o objetivo de conhecer o estado da arte sobre os cuidados com a pele 
do RN. Tendo como pergunta de pesquisa: Quais as publicações acerca dos cuidados 
com a pele em RNs, em periódicos científicos nos últimos cinco anos? Utilizaram-
se as bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF. Como critérios de inclusão para 
a seleção da amostra utilizaram-se artigos publicados entre os anos de 2009 e 
2013, em periódicos nacionais e internacionais, com textos escritos em português, 
inglês ou espanhol, que abordassem cuidados com a pele em RNs. Os descritores 
utilizados foram: pele, recém-nascido, prematuro, prevenção, tratamento, cuidado 
intensivo, neonatologia, unidade de cuidado intensivo neonatal e cuidados de 
enfermagem. Estes também foram utilizados em inglês, resultando em 89 artigos. 
Para definição do corpus de análise, avaliou-se inicialmente o título e o resumo. 
Após pré-seleção, foi feito a leitura na íntegra, a fim de evitar viés de seleção. A 
amostra final contemplou 18 artigos.

Quarta e última etapa: construção coletiva realizada no mês de dezembro de 2013, 
através de dois encontros, com o objetivo de construir com a equipe de enfermagem 
um guia de cuidados para prevenção e tratamento de lesões de pele em RNs internados. 
Participantes: cinco enfermeiras da UTIN e duas enfermeiras residentes. Os cuidados 
foram divididos em tópicos e após a apresentação de cada tópico a exposição era 
interrompida, abrindo-se espaço para as discussões e para a construção coletiva das 
estratégias de cuidado.

Para análise dos dados foram utilizados os processos de apreensão, síntese, 
teorização e recontextualização. O estudo atendeu aos preceitos éticos da Resolução 
nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2013). O 
desenvolvimento do mesmo foi aprovado pela instituição e pelo Comitê de Ética de 
Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, sob o parecer nº 34.574/2012.

Resultados

Prevenção de lesões de pele: indicou que as preocupações da equipe se relacionam 
a proteção da pele do RN, através da manutenção de regulação térmica; prevenção 
de PAT; cuidados de higiene; hidratação cutânea e manuseio. Além dos cuidados 
com procedimentos invasivos e uso de dispositivos através da prevenção de lesões 
por pressão e punção, cuidados na fixação dos dispositivos e uso de antissépticos. 
Tratamento de lesões de pele: indicou que as necessidades estão relacionadas ao maior 
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conhecimento sobre a utilização e indicação de coberturas especiais e agentes tópicos, 
a respeito de tratamento de lesão em RN sob a fototerapia, acerca do manejo adequado 
das lesões por extravasamento intravenoso, lesão de septo nasal e dermatite em região 
de fraldas, além de entender melhor sobre as especificidades da pele do RN, avaliação 
de lesões e organização da assistência de enfermagem. 

Prática educativa: a equipe conseguiu refletir sobre sua prática, dialogar, levantar as 
dificuldades relacionadas aos cuidados com a pele dos RN internados, além de discutir 
sobre as intervenções necessárias, buscando contribuir para a melhoria do cuidado 
na UTIN e consequentemente com a transformação deste cenário. Os participantes 
perceberam a fragilidade do RN e o risco de lesões de pele associado ao uso de 
tecnologias de cuidado durante a hospitalização na UTIN.

Revisão de literatura: indicou que existe uma variedade de orientações, que 
podem ser utilizadas pelos profissionais de saúde no cuidado com a pele do recém-
nascido. Ressalta-se que os tópicos mais abordados foram: causas de lesões, cuidado 
de enfermagem na prevenção de lesões, manuseio adequado do recém-nascido, 
avaliação da pele, prevenção de perda de água transepidérmica, termorregulação, uso 
de emolientes e antissépticos, banho, adesivos, fixação de dispositivos, prevenção de 
úlceras por pressão, cuidados com punções e tratamento de lesões.

O guia para prevenção e tratamento de lesões de pele foi construído coletivamente 
pela equipe de enfermagem. Cada item que compõe este guia foi construído com 
base na experiência profissional de cada participante e na literatura atualizada sobre 
cuidados com a pele do RN, após discussão e consenso do grupo. Os tópicos gerais 
identificados como necessários para orientar o cuidado com a pele do RN na UTIN 
foram divididos em: cuidados de prevenção de lesão de pele, abordando estratégias 
de termorregulação e prevenção de perda de água transepidérmica (PAT); banho; 
hidratação da pele; fixação e uso de dispositivos invasivos; manuseio; e uso de 
antissépticos. Tratamento de lesão de pele, que aborda estratégias de avaliação da 
pele; tratamento de lesões de pele em geral; coberturas disponíveis para tratamento 
de lesões em RN; e registros de enfermagem. Manejo de lesões de pele específicas, 
discutindo o manejo da dermatite da área de fraldas; lesões por extravasamento 
intravenoso; lesões pelo uso de ventilação por Continuous Positive Airway Pressure 
(CPAP) nasal.

Conclusão

A realização deste estudo trouxe reflexões acerca das fragilidades da pele do recém-
nascido que foram propulsoras, capazes de movimentar a equipe de enfermagem 
para a transformação de sua realidade, através da elaboração de instrumentos que 
contribuem para a melhoria do cuidado ao neonato. O processo de construção coletiva 
colaborou efetivamente no processo de ensino-aprendizagem do grupo. A partir deste 
estudo, entende-se que a enfermagem tem muito a contribuir para o cuidado com a pele 
do recém-nascido, buscando aprimoramento constante e o desenvolvimento de novas 
possibilidades de intervir, com qualidade e segurança, na assistência a este paciente. 
Para isso, esta equipe precisa estar atenta aos problemas de sua prática cotidiana. 
A busca na literatura destacou a relevância do tema, explicitando a importância de 
aprimorar o conhecimento acerca das especificidades da população neonatal, com 
intuito de alicerçar a prática assistencial. 
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O guia de cuidados foi validado pela equipe de enfermagem da UTIN onde foi 
desenvolvido o estudo e será incorporado na prática cotidiana destes profissionais, 
norteando-os nas ações de prevenção e tratamento de lesões de pele em RN internados. 
A maior limitação se relacionou ao déficit de funcionários da equipe de enfermagem 
por motivo de doença. Ainda assim, os participantes se mostraram ativos, colaborando 
efetivamente para o alcance do objetivo final. Esta investigação possui relevância para a 
profissão e para a sociedade, pois está relacionada à produção de conhecimento científico 
acerca de um tema pouco estudado no Brasil. Também possibilitará maior autonomia ao 
enfermeiro na atuação de sua profissão e propiciará melhoria da qualidade da assistência 
de enfermagem, minimizando riscos à saúde e consequentemente garantindo maior 
segurança e conforto ao paciente neonatal e sua família.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O palivizumabe foi incorporado ao conjunto dos medicamentos dispensados pelo 
SUS aos usuários do sistema em 2012, após a publicação da Portaria nº 53 do Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2012b) e do relatório da Conitec, de julho de 2012 (BRASIL, 2012a). A 
publicação do protoloco clínico de diretrizes terapêuticas (PCDT), publicado em 13 de 
maio de 2013 (BRASIL, 2013), recomenda a utilização da profilaxia em:

•	 crianças com menores de um ano de idade que nasceram prematuras com idade 
gestacional menor ou igual a 28 semanas;

•	 crianças com até dois anos de idade com doença pulmonar crônica ou doença 
cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada.

Os critérios de inclusão para o uso da tecnologia foram baseados na recomendação 
da Conitec que emitiu um relatório em 2012 (BRASIL, 2012a) apresentando resultados 
de um estudo de impacto orçamentário, bem como um resumo de estudos 
internacionais de eficácia e efetividade realizados com o palivizumabe. Porém não 
foi construída uma avaliação de custo-efetividade formal com a tecnologia. Este 
trabalho o faz, além de propor um preço ótimo onde a tecnologia seria mais custo-
efetiva segundo limiares de aceitabilidade proposto pela Organização Mundial de 
Saúde. Os resultados de avaliações econômicas realizadas em outros países não 
são generalizáveis para o Brasil, seja por fatores demográficos, epidemiológicos, 
associados ao sistema de saúde ou relacionados à análise de custos (BRASIL, 2009). 
Desse modo, considerando a alta prevalência do vírus sincicial respiratório entre as 
crianças de até dois anos de idade e as altas taxas de internação entre crianças de 
alto risco, torna-se indispensável uma avaliação do ponto de vista econômico da 
incorporação de tecnologias, utilizando parâmetros e características locais, visando 
obter resultados mais fidedignos à realidade brasileira. O modelo construído neste 
trabalho gerou resultados capazes de orientar o gestor do SUS na utilização do 
palivizumabe na população com a melhor relação custo-efetividade. Além disso, o 
trabalho propõe um limiar de preço capaz de auxiliar as Secretarias de Saúde nas 
futuras negociações pela compra do medicamento.

Introdução

A infecção pelo VSR é uma das principais causas de internação no primeiro ano de 
vida ao redor do mundo. Estima-se que todas as crianças habitantes das áreas urbanas 
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já tenham sido infectadas com o VSR até os dois anos de idade e ao menos 10 a 20% 
delas sofreram reinfecção (RODRIGUEZ, 1999, RATJEN; DETERDING, 2012). O período 
epidêmico na maior parte do Brasil ocorre entre os meses de maio a junho, porém na 
Região Sul, a temporada de maior circulação do vírus se estende além do inverno (PAIVA 
et al., 2012). O VSR é uma das principais causas de bronquiolite, podendo ser isolado 
em 80% das crianças menores de seis meses de idade acometidas por essa doença. 
Os grupos de criança com maior risco de sofrer uma infecção grave pelo vírus são os 
prematuros, os broncodisplásicos e os cardiopatas congênitos, consequentemente, são 
esses pacientes que quando infectados possuem maior probabilidade de internação 
sendo o principal alvo das profilaxias (LOURENÇÃO, 2005).

O palivizumabe é um anticorpo monoclonal cuja finalidade é prover a imunização 
passiva contra o VSR, prevenindo a entrada do vírus em células hospedeiras e 
reduzindo a gravidade da infecção. O medicamento foi aprovado pela Anvisa em 1999, 
recomendado pela Conitec e incorporado pelo Sistema Único de Saúde no ano de 2012 
(BRASIL, 2012b, 2012a). Apesar das recomendações de utilização coincidirem no que 
diz respeito ao uso em cardiopatas congênitos e broncodisplásicos, há uma divergência 
no que tange a sua utilização em prematuros entre a recomendação da Conitec (idade 
gestacional (IG)≤28 semanas), da Portaria de incorporação do SUS (IG≤32 semanas) 
e da bula do medicamento (IG≤35 semanas). Vale ressaltar que no Brasil, o custo por 
tratamento com o palivizumabe para o SUS está em torno de R$16.500. Esse valor é 
106,33% maior que o custo do tratamento no Reino Unido (R$7.966). Ademais, o 
palivizumabe foi um dos medicamentos que geraram grande número de processos 
judiciais, ocupando a oitava posição entre os produtos mais demandados, gerando 
problemas orçamentários aos cofres públicos (BRASIL, 2011).

Objetivos

1. Estimar a eficácia e a efetividade do palivizumabe na prevenção de internações 
hospitalares causadas pelo VSR através de uma revisão da literatura;

2. Estimar os custos de internação no SUS envolvidos no tratamento das infecções 
respiratórias causadas pelo vírus sincicial respiratório;

3. Desenvolver um modelo matemático, a fim de simular a história natural da 
doença e realizar uma análise de custo-efetividade das tecnologias envolvidas;

4. Sugerir um preço no qual a tecnologia seja custo-efetiva e esteja dentro dos 
limiares de aceitabilidade para incorporação de tecnologia no SUS.

Metodologia

Baseado na revisão da literatura foi construído um modelo matemático para 
auxiliar na avaliação de custo-efetividade do palivizumabe usado em diferentes 
grupos de risco de crianças infectadas com o VSR. Tendo em vista o persistente debate 
relacionado às sequelas deixadas pela infecção, este estudo propõe duas estruturas 
de modelo: caso-base e cenário alternativo. O primeiro (caso-base), considera a 
existência de sequelas após a infecção e consiste de um modelo baseado em cadeias 
de Markov, e foi realizado juntamente com uma simulação de Monte Carlo. O segundo 
(cenário alternativo), consiste de um modelo estruturado na forma de árvore de 
decisão, e desconsidera as sequelas. Ambos os cenários buscaram avaliar o uso do 
palivizumabe em combinações diferentes de grupos de risco tendo como base as 
recomendações da Conitec e do SUS. Assim foi avaliado o uso do palivizumabe nas 
seguintes possibilidades:
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1. Apenas em prematuros com IG ≤ 28 semanas;
2. Apenas em prematuros com IG ≤ 32 semanas;
3. Apenas em crianças broncodisplásicas;
4. Apenas em crianças portadoras de cardiopatia congênita;
5. Apenas em crianças cardiopatas e nas outras broncodisplásicas;
6. Apenas em prematuros com IG≤28 semanas menores de um ano de idade, mais 

as crianças cardiopatas e as outras brondisplásicas menores de dois anos de 
idade;

7. Utilização da profilaxia nas crianças de todos os grupos de risco apresentados;
8. Não utilização do medicamento em nenhuma criança.

Os seguintes pressupostos foram adotados: a perspectiva de análise foi a do SUS; 
a taxa de desconto foi de 5% ao ano para custo e efetividade; a medida de desfecho 
utilizada foi anos de vida ajustados por qualidade (QALY). Os custos das internações 
tanto em enfermaria quanto em UTI que alimentaram o modelo foram extraídos da 
base de dados do DATASUS correspondente as AIHs reduzida para o ano de 2012. Já 
os custos relacionados às sequelas foram estimados a partir de resultados encontrados 
em estudo realizado por Santos e publicado em 2007, além de dados do próprio banco 
de AIH reduzida. O preço do palivizumabe foi obtido de bancos de dados oficiais. Uma 
análise de sensibilidade probabilística foi realizada tanto para o caso-base quanto para 
o cenário alternativo através de uma simulação de Monte Carlo, com dez mil simulações, 
onde os intervalos tanto de custo quanto de efetividade foram estimados para o caso 
base. Curvas de aceitabilidade foram construídas a fim de avaliar as probabilidades 
de o medicamento ser custo-efetivo diante do limiar de aceitabilidade proposto. Foi 
construído um limiar de preço que buscou avaliar, em ambos os cenários de análise, 
qual seria o preço do medicamento que o tornaria custo-efetivo diante das estratégias 
de utilização propostas. Um diagrama de Tornado foi desenhado a fim de averiguar 
quais variáveis possuem maior impacto na robustez do modelo, e que se alteradas 
poderiam vir a modificar os resultados finais.

Resultados

A estratégia que apresentou o melhor resultado relacionado à razão de custo-
efetividade incremental após a estratégia de base (não profilaxia) foi tratar apenas 
as crianças prematuras nascidas com idade gestacional ≤32 semanas. Todas as 
outras combinações de população que utilizaram a profilaxia se encontram em 
situação de dominadas, ou seja, tratar apenas esses prematuros, apresentou um 
custo menor e um ganho em saúde (QALY) maior que as demais. Porém, a diferença 
desta estratégia de tratamento para a combinação que obteve o menor sucesso 
terapêutico (não profilaxia) foi de 0,19 QALY. Ainda no caso-base, a razão de custo-
efetividade incremental da estratégia que utiliza a profilaxia nas crianças com IG≤32 
semanas em comparação com estratégia de base (não profilaxia) é de R$81.627,31/
QALY. Já a observação dos resultados do cenário alternativo, que desconsiderou 
a existência de sequelas, nos permite concluir que a profilaxia também foi mais 
efetiva na opção de tratar apenas as crianças com IG≤32 semanas. Entretanto, a 
diferença em ganho de anos de vida ajustados por qualidade desta alternativa, 
com a combinação que obteve o pior resultado terapêutico (não profilaxia) foi de 
apenas 0,0081, valor bastante inferior ao caso-base, mostrando a importância da 
consideração das sequelas no modelo.
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Do mesmo modo, tratar apenas os prematuros com IG≤32 semanas é uma 
estratégia dominante perante todas as outras que optam por utilizar a profilaxia. 
Quando comparada à estratégia de base (não profilaxia), a razão de custo-efetividade 
incremental foi de R$2.023.045,72/QALY, indicando que o medicamento possui custo 
bem elevado em relação aos benefícios que ele pode trazer medidos em QALY, caso 
sejam desconsideradas as sequelas. O resultado da curva de aceitabilidade para o 
caso base mostra que a probabilidade do uso da profilaxia em crianças com IG≤32 
semanas gerar um custo por QALY inferior ao limiar de aceitabilidade de R$63.756,00 é 
de 0%. Tendo em vista que o Brasil não possui um limiar formal de aceitabilidade para 
incorporação de tecnologias, pode-se analisar o medicamento diante da recomendação 
da OMS de usar como limiar o valor de três vezes o PIB per capita do país, para os 
sistemas de saúde que não possuem limite formal estabelecido. Sendo esse valor 
calculado em torno de R$63.756,00, o cenário para a incorporação dessa tecnologia 
seguindo essa recomendação ainda se apresenta desfavorável. Se for considerado um 
limiar de R$81.550,00, a probabilidade sobe para 50,85%, e para 99,8% para limiares em 
torno de R$93.000,00. Como resultado do limiar de preço construído, pode-se observar 
que quando o preço é reduzido a um valor de R$2.698,96, o ICER é igual a R$63.756,38, 
valor bem próximo ao limiar proposto pela OMS, recomendado para a incorporação 
de tecnologias em países em desenvolvimento. Neste modelo, o preço de negociação 
estimado para o palivizumabe foi de R$3.300,00, valor aproximado ao negociado pelas 
secretarias de saúde.

Conclusão

É possível concluir, que os debates sobre a existência de sequelas é um fator de 
extrema relevância. É também necessário ressaltar a discussão sobre o preço máximo 
de venda ao governo (PMVG) do palivizumabe descrito no relatório da Conitec como 
de R$2.734,00 (BRASIL, 2012a). Pesquisa realizada sobre os valores de compra do 
palivizumabe mostram um valor em torno de R$3.300,00 (BRASIL, 2012c). A análise do 
limiar de preço mostrou que, para o valor de R$2.698,96, o medicamento seria custo-
efetivo apenas para os pacientes com IG≤32 semanas. Esse valor está bem próximo 
do informado no relatório da Conitec como sendo o PMVG. Assim, uma redução 
de preço em 22% tornaria o medicamento não só custo-efetivo, como também de 
acordo com o preço máximo de venda ao governo. Diante de tal fato, recomenda-se 
que as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) dos entes federados negociem o preço 
para um valor abaixo do PMVG, a fim de utilizar os recursos destinados à Saúde com 
mais eficiência.

As diferenças entre os resultados encontrados e as recomendações oficiais 
anteriores, dizem respeito principalmente às populações que devem ser cobertas 
pela tecnologia. Seria do ponto de vista ético, uma escolha inadequada excluir uma 
população de uma intervenção que apresenta comprovados ganhos em qualidade 
de vida. Dito isso, vale notar que, a diferença de custo entre a opção “apenas IG≤32 
semanas” e a de utilizar a profilaxia em todas as crianças não é significativa (R$ 
76,95), tampouco a diferença de efetividade (0,014 QALY). Portanto, recomenda-se 
a incorporação do palivizumabe para utilização nas crianças de todos os grupos de 
risco avaliados (estendendo para os prematuros com IG≤32 semanas em relação aos 
PCDT), com ressalvas para uma redução de entorno de 22% do preço do produto. 
Esse ajuste tem por objetivo fazer com que o valor de compra pelas SES se mantenha 
adequado ao preço máximo de venda ao governo, além de torná-lo custo-efetivo 
mediante o limiar proposto pela OMS.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

As alterações no perfil de morbimortalidade da população mundial, ocorridas 
nas últimas décadas, evidenciaram o aumento das doenças crônicas degenerativas 
e projetaram a doença renal crônica (DRC) como um dos maiores desafios à saúde 
pública deste século, com todas as suas implicações econômicas e sociais. No Brasil, a 
incidência e a prevalência de DRC estão aumentando, o prognóstico permanece ruim e 
os custos do tratamento são altíssimos. A DRC exige avaliação precisa da taxa de filtração 
glomerular (TFG), diagnóstico precoce da doença e tomada ágil de atitude em face às 
alterações funcionais evidenciadas. Além disso, é preciso definir os melhores testes de 
triagem e a forma adequada de interpretá-los, o que justifica o desenvolvimento do 
presente estudo. Uma observação inquietante na prática nefrológica é a constatação 
de que um número significante de portadores de DRC perde a função renal de maneira 
insidiosa e assintomática. O desenvolvimento de estratégias para diagnóstico precoce 
e prevenção da DRC na Atenção Primária à Saúde (APS) é a única saída realista a ser 
adotada para evitar uma crise iminente na saúde e na economia relacionada à saúde. 
Sendo assim, este estudo se justifica pela importância de demonstrar uma metodologia 
de baixo custo para o rastreamento de indivíduos portadores de DRC em nível de APS, 
com a relevância de caracterizar a cronicidade da doença, negligenciada em vários 
estudos a despeito das diretrizes atuais para diagnóstico da DRC.

A APS, por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), representa um cenário 
privilegiado para a atuação da academia em parceria com os profissionais de saúde que 
atuam nos serviços, destacando-se especialmente as Unidades de Atenção Primária à 
Saúde (UAPS). O Programa de Pós Graduação em Ciência da Nutrição do Departamento 
de Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Viçosa (DNS/UFV) vem desenvolvendo 
diversos projetos em nível de APS, seguindo uma linha de pesquisa com portadores 
de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM). A partir destes 
estudos evidenciou-se a necessidade de desenvolver novos trabalhos nesta linha. A 
escolha do município de Porto Firme, Minas Gerais, para a realização deste trabalho 
justifica-se pela existência de alta cobertura da ESF, superior a 90%; pelo interesse da 
equipe e dos gestores locais em manter parcerias com o DNS/UFV; bem como pela 
realização, por parte das equipes de saúde das UAPS, de atividades em grupos mensais 
com os portadores de HAS cadastrados no HiperDia. Destaca-se ainda que a realidade 
estudada pode ser extrapolada para muitos municípios brasileiros de pequeno porte, 
com população inferior a 50 mil habitantes, o que se torna importante, já que segundo 
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o censo demográfico de 2010, 70,4% do total dos municípios do Brasil, onde vivem 
17% da população, apresentam características demográficas e socioeconômicas 
semelhantes ao município do presente estudo.

Introdução

A prevalência de DRC vem aumentando mundialmente, com um incremento anual 
de 8 a 16%, que é maior do que o crescimento populacional geral. No Brasil, segundo o 
censo de 2013, 10 milhões de indivíduos possuem algum grau de alteração renal, tendo 
como agravante, o fato de ser uma enfermidade desconhecida por muitos portadores. 
Além disso, 52 milhões correm risco de desenvolver a doença por serem idosos, obesos, 
portadores de HAS ou portadores de DM, os grupos mais propensos a problemas renais. 
Os dados do censo mostram também que aproximadamente 100 mil portadores de 
DRC estão em diálise. A terapia renal substitutiva (TRS) gera um custo de 1,4 bilhão 
de reais ao ano, sendo importante destacar que 84% do tratamento é financiado pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Para avaliar a função renal, é comum se utilizar a TFG, 
que é o marcador mais sensível e específico das mudanças na função renal. A TFG pode 
ser determinada pela dosagem da creatinina sérica e/ou pela depuração desta pelo 
rim, além da estimativa por meio de fórmulas, como a de Cockcroft e Gault (CG), a do 
estudo Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) e a equação The Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration Equation (CKD-EPI). Destaca-se que a DRC tem 
sido subdiagnosticada e tratada inadequadamente, resultando em maior morbidade 
e mortalidade, altos custos ao sistema de saúde e qualidade de vida comprometida. 
Neste contexto, salienta-se o papel estratégico e primordial dos profissionais que atuam 
na APS no diagnóstico precoce e encaminhamento dos pacientes a unidades de maior 
nível de complexidade e/ou especialistas. A adoção da ESF como política prioritária da 
APS no Brasil, por sua conformação e processo de trabalho, compreende as condições 
mais favoráveis de acesso às medidas multissetoriais e integrais de abordagem da DRC.

Objetivos

Objetivo geral: avaliar os diferentes métodos de diagnóstico da DRC e sua 
prevalência oculta em portadores de HAS cadastrados na ESF do município de Porto 
Firme, Minas Gerais.

Objetivos específicos: a) descrever o perfil sociodemográfico, hábitos de vida e 
cuidados de saúde dos portadores de HAS; b) avaliar os métodos de diagnóstico 
da DRC: depuração de creatinina, fórmulas CG, CG-corrigido, MDRD-6, MDRD-4 e 
CKD-EPI; c) identificar a prevalência oculta de DRC nos participantes do estudo; d) 
comparar as variáveis clínicas, antropométricas e bioquímicas nos diferentes estágios 
de classificação da DRC.

Metodologia

O estudo foi realizado na UAPS de Porto Firme, município de pequeno porte da 
Zona da Mata Mineira. O município possui uma população de 10.417 habitantes e uma 
área territorial de 285 km². Realizou-se estudo transversal com os portadores de HAS 
cadastrados e acompanhados pela ESF do município de Porto Firme, Minas Gerais. 
Segundo dados do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB), no início do 
estudo, Porto Firme, Minas Gerais, contava com 697 portadores de HAS cadastrados, 
o que correspondia a aproximadamente 14% da população residente nessa área. O 
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diagnóstico de DRC foi realizado por meio da dosagem de creatinina sérica, depuração 
de creatinina 24 horas e por meio da avaliação da TFG estimada a partir das fórmulas 
CG, CG-corrigido, MDRD-6, MDRD-4, CKD-EPI. Os pacientes receberam pessoalmente 
esclarecimento sobre o procedimento da coleta da urina de 24 horas, além das 
instruções por escrito e os recipientes para a coleta. Uma vez identificada alguma 
alteração em um dos testes bioquímicos realizados, os mesmos foram repetidos após 
três meses para confirmação do diagnóstico. Participaram do estudo 293 indivíduos, 
correspondendo a 42% dos portadores de HAS do município. Foram incluídos no 
estudo indivíduos com idade maior ou igual a 18 anos, portadores de HAS, que eram 
acompanhados pela UAPS do município e que aceitaram participar do estudo após o 
devido esclarecimento. Foram excluídos do estudo indivíduos com diagnóstico de DRC 
já estabelecido, aqueles que apresentavam condições clínicas graves que necessitavam 
de atendimento especializado, assim como gestantes e indivíduos com história de uso 
abusivo de álcool e/ou drogas.

A coleta de dados se deu durante o período de junho a agosto de 2012. Foram 
analisadas variáveis sociodemográficas, hábitos de vida e cuidados de saúde, além de 
variáveis clínicas, antropométricas e bioquímicas. Para a análise dos dados de abordagem 
quantitativa foi utilizado o software SPSS for Windows (Version 20.0; SPSS Inc, Chicago) 
e a significância estatística foi estabelecida para p<0,05. Utilizou-se a correlação de 
Pearson, o coeficiente kappa ponderado e gráficos de Bland Altman para avaliar os 
diferentes métodos de diagnóstico da DRC. Para classificação da DRC, utilizaram-se as 
recomendações em estágios do Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) 
(2013): 1) TFG≥90 mL/min/1,73m²; 2) TFG entre 60 e 89 mL/min/1,73m²; 3a) TFG entre 
45 e 59 mL/min/1,73m²; 3b) TFG entre 30 e 44 mL/min/1,73m²; 4) TFG entre 15 e 29 mL/
min/1,73m²; 5) TFG<15 mL/min/1,73m². Para a análise de prevalência da DRC, seguiu-
se a recomendação do KDIGO (2013) e do Ministério da Saúde do Brasil (2014), que é 
a utilização da fórmula CKD-EPI. Considerou-se portador de DRC os indivíduos com 
TFG<que 60 mL/min/1,73m². O projeto de pesquisa foi submetido à análise e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), protocolo 044/2012.

Resultados

Foram avaliados 293 indivíduos, com média de idade de 65,8 anos; 76,0% eram 
do sexo feminino; 60,8% eram casados; 74,1% eram aposentados; aproximadamente 
90,0% possuíam baixa renda e baixa escolaridade e 66,9% apresentavam sobrepeso. 
Em relação à avaliação dos métodos de diagnóstico da DRC, observou-se que a 
maior concordância com a depuração real, segundo o kappa ponderado, se deu pela 
fórmula CKD-EPI (kappa=0,362). Encontrou-se uma correlação significante (p<0,001), 
porém moderada entre a depuração real e todas as fórmulas avaliadas, sendo a maior 
correlação com a fórmula CKD-EPI (r=0,612). Além disso, a fórmula CKD-EPI apresentou 
o menor número de indivíduos abaixo do limite inferior de concordância pela análise de 
Bland-Altman. Quanto à prevalência, 38,6% (IC 95%: 33,0-44,2) da população estudada 
apresentavam DRC, sendo que aproximadamente 14% estavam em estágio mais 
avançado da doença (TFG<45 mL/min/1,73m²). Quando as variáveis foram comparadas 
nos diferentes estágios, observou-se relação estatisticamente significante da DRC 
com idade, escolaridade, uso de álcool, sobrepeso, risco cardiovascular, creatinina e 
microalbuminúria. Quando avaliada a razão de prevalência, observou-se associação 
estatisticamente significante com idade e creatinina.
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Visto tais resultados, recomenda-se que, juntamente com o valor da creatinina sérica, 
os laboratórios de análises clínicas forneçam a estimativa da TFG por meio da fórmula 
CKD-EPI, o que permitirá a visualização imediata da DRC. Sugere-se também a divulgação 
e utilização de tabelas que fornecem a TFG estimada, sendo esta, uma ferramenta de 
baixo custo e fácil utilização, que poderá ser aplicada também como rotina na APS. O 
estudo evidencia o papel estratégico da APS no diagnóstico e prevenção de agravos e 
enfermidades, visto que esta é a porta de entrada dos indivíduos nos serviços de saúde. 
Sabendo que a maioria das causas da DRC pode ser evitada por meio de intervenções 
em nível individual, familiar, comunitário e regional, as medidas efetivas devem incluir os 
esforços de todos para aumentar o conhecimento dos efeitos devastadores desta doença 
e fornecer orientações sobre as estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento 
precoces. Dessa forma, seria possível reduzir os gastos com saúde e preservar a qualidade de 
vida da população. Destaca-se que a Sociedade Brasileira de Nefrologia vem trabalhando 
junto ao Ministério da Saúde no intuito de inserir o tema DRC nos Programas de Saúde do 
Governo Federal. De forma semelhante ao presente estudo, espera-se estimular e apoiar 
a adoção de medidas efetivas de vigilância, de prevenção, de tratamento e de controle 
desta enfermidade, tendo como estratégia-chave a sensibilização, a conscientização e a 
disseminação do conhecimento sobre a DRC.

Conclusão

1. A DRC é um grave problema de saúde pública, que apresenta forte impacto na 
qualidade de vida dos indivíduos afetados, causando grandes e subestimados 
efeitos econômicos; 

2. Destaca-se a necessidade de reorientação dos modelos voltados para problemas 
agudos no atendimento das condições crônicas, para ações de promoção da 
saúde e prevenção primária dos fatores de risco;

3. Observou-se prevalência de DRC alarmante na população avaliada, equivalente a 
38,6%. Tal valor, além de um grave indicador epidemiológico, demonstra um aspecto 
operacional alternativo para otimizar a capacidade de detecção da DRC na APS;

4. Evidenciou-se como melhor método de diagnóstico da DRC a fórmula CKD-
EPI para estimativa da TFG, visto que esta apresenta melhor correlação e 
concordância com a depuração real. Os demais métodos apresentam limitações 
que podem dificultar o diagnóstico preciso da DRC;

5. Recomenda-se que, juntamente com o resultado da creatinina, os laboratórios 
de análises clínicas forneçam a estimativa da TFG, facilitando e estimulando 
uma conduta adequada para o diagnóstico e tratamento da DRC;

6. Sugere-se a divulgação e utilização das tabelas que fornecem a TFG de forma 
imediata, baseada no nível de creatinina, na idade e no sexo do paciente, sendo 
esta uma ferramenta de baixo custo e fácil utilização, que poderá ser aplicada 
também como rotina na APS;

7. Evidencia-se a importância da APS no diagnóstico e prevenção de agravos da 
DRC, visto que esta é a porta de entrada dos indivíduos nos serviços de saúde, e 
o local onde a progressão e complicações podem ser prevenidas;

8. Destaca-se a necessidade de capacitação e educação permanente da equipe 
de saúde, fomentando a prevenção e diagnóstico da DRC nos estágios iniciais, 
contribuindo para redução de gastos e melhoria da qualidade de vida da população;

9. Reforça-se o papel estratégico da gestão pública nos três níveis de governo 
na elaboração de protocolos, políticas e estratégias para o rastreamento e 
diagnóstico de DRC.



Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS – 2014

87

Bibliografia complementar

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Especializada e Temática. Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao paciente 
com Doença Renal Crônica – DRC no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2014.

KIDNEY DISEASE IMPROVING GLOBAL OUTCOMES (KDIGO) KDIGO 2012 clinical 
practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. 
Kidney International Supplements, London, v. 3, p. 1–150, 2013.
 



Ministério da Saúde

88

Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

No Sistema Único de Saúde (SUS), que é principal financiador da atenção em um 
sistema de saúde que se propõe a ofertar um cuidado universal e integral a seus cidadãos, 
a preocupação com a utilização dos recursos destinados ao setor, concomitante com o 
aumento da disponibilidade de novas tecnologias, se mostra de suma relevância frente 
à relação dicotômica entre expansão do cuidado e limitação de recursos para tal. A 
tomografia de emissão de pósitrons (PET) possui evidências científicas significativas 
de acurácia superior às técnicas de imagem convencionais e de custo-efetividade de 
seu uso no câncer de pulmão de células não-pequenas (CPCNP), principalmente no 
estadiamento mediastinal e de metástases à distância. Entretanto, embora avaliações 
econômicas completas sejam importantes ferramentas gerenciais no processo de 
tomada de decisão, o fato de uma nova tecnologia ser custo-efetiva não significa, em 
termos orçamentários, que a mesma seja factível, sendo necessário avaliar de maneira 
criteriosa como a disponibilização do procedimento irá impactar no sistema público 
de saúde brasileiro. Oferecer uma nova tecnologia de alto custo, e cujo uso vem sendo 
proposto em caráter complementar (não substitutiva) às técnicas de imagem anatômica 
atualmente utilizadas, como é o caso da PET, traz importantes custos financeiros para 
o sistema, que podem ser contrabalanceados ou não por economia nos recursos de 
outros procedimentos e melhorias nos desfechos dos pacientes. Portanto, é de extrema 
importância a análise de seu impacto orçamentário para o SUS, objeto deste estudo. 
Este tipo de avaliação passou a ser considerado, a partir da Lei nº 12.401 e do Decreto 
nº 7.646 que a regulamenta, peça que deve integrar os relatórios governamentais de 
incorporação de novas tecnologias.

Ainda em fase incipiente de difusão no país, o número de equipamentos PET 
disponíveis ainda é pequeno, porém com forte tendência de expansão, sobretudo nos 
serviços privados. Observou-se aumento no número de aparelhos instalados desde a 
queda do monopólio da União na produção de radiofármacos em 2006, que facilitou 
o acesso ao 18F-fluoro-2-deoxiglicose (18F-FDG), importante insumo para o exame, e, 
sobretudo, a partir da inclusão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em 2010. Neste setor, procedimentos que utilizam a tecnologia 
atualmente estão restritos às seguintes neoplasias: CPCNP, linfomas, câncer colo-
retal, nódulo pulmonar solitário, câncer de mama, neoplasia de cabeça e pescoço, 
melanomas e câncer de esôfago. Já nos serviços públicos de saúde, apesar de ainda 
pouco presente, há também expectativa de aumento no número de equipamentos 
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instalados, já que a partir de abril de 2014 ocorreu sua incorporação às tabelas de 
pagamento de procedimentos do SUS – limitada ao CPCNP, câncer colo-retal e linfomas 
— o que eleva a relevância de avaliação de seu impacto orçamentário.

Introdução

Na introdução de novas tecnologias nos sistemas de saúde, é importante não apenas 
conhecer suas vantagens comparativas em termos de custos e resultados através das 
avaliações econômicas, mas suas implicações financeiras de curto e médio prazo. As 
análises de impacto orçamentário (AIO) avaliam a factibilidade da alteração do conjunto 
de intervenções disponíveis, relacionada à incorporação, alteração do uso ou retirada 
de uma tecnologia, frente aos orçamentos disponíveis. O câncer de pulmão é uma das 
neoplasias mais incidentes no Brasil, sendo estimados 27.330 novos casos para 2014. 
O CPCNP responde por 75-85% dos casos, com potencial de cura através de cirurgia, 
porém apenas 20% dos pacientes são considerados operáveis ao diagnóstico. O correto 
estadiamento é fundamental para a escolha adequada do tratamento a ser realizado. 
O uso da PET tem sido proposto, de maneira substitutiva ou complementar a outros 
procedimentos de imagem, em diversas indicações oncológicas. No estadiamento do 
CPCNP, sua adição às estratégias diagnósticas tradicionais pode resultar em redução do 
número de cirurgias desnecessárias e da morbimortalidade associada, além de permitir 
a avaliação da doença torácica e à distância em um único exame.

Sua presença no país é crescente. Ainda restrita em instituições públicas, o número 
de equipamentos instalados no setor privado expandiu-se nos anos recentes. Sua 
incorporação às tabelas de pagamento de procedimentos do SUS ocorreu em abril de 
2014, após intensa discussão, para três indicações, uma das quais o CPCNP. Neste câncer, 
a decisão baseou-se em evidências científicas significativas de custo-efetividade de seu 
uso, principalmente no estadiamento mediastinal e à distância, incluindo estudo nacional 
de custo-efetividade realizado entre 2011 e 2013. Entretanto, não há informações 
detalhadas sobre os impactos financeiros decorrentes da oferta do procedimento na 
rede de serviços públicos de saúde, o que motivou a realização deste trabalho.

Objetivos

O estudo teve como objetivo estimar o impacto orçamentário (IO) da incorporação 
da PET-TC no estadiamento mediastinal e à distância do câncer pulmonar de células 
não pequenas para os anos de 2014 a 2018, a partir da perspectiva do Sistema Único 
de Saúde como financiador da assistência à saúde. Além disso, propôs-se discutir os 
resultados das estimativas encontrados frente à literatura e outros dados econômicos 
disponíveis e contribuir para o debate e as decisões dos gestores do SUS no processo 
de tomada de decisões relativo a essa tecnologia.

Metodologia

As estimativas de impacto orçamentário foram calculadas pelo método 
epidemiológico, usando como base modelo de decisão de estudo de custo-efetividade 
previamente realizado. Adotou-se a perspectiva do SUS como financiador dos serviços 
de saúde. O horizonte temporal escolhido foi de cinco anos (2014-2018), por possíveis 
restrições ainda existentes na disponibilidade e acesso à PET-TC. A partir de estimativas do 
INCA da incidência de câncer pulmonar para os anos 2006 a 2014, projetou-se o número 
de novos casos de CPCNP no Brasil para o período 2014-2018, admitindo-se cobertura de 
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75% da população atendida pelo SUS e 85% do total de casos correspondentes ao tipo 
histológico CPCNP. Foram definidos três cenários de análise: 1) manejo diagnóstico-
terapêutico atual, baseado no uso da TC de tórax; oferta da PET-TC; 2) restrita a pacientes 
com resultados negativos à TC; e 3) a todos os pacientes recém-diagnosticados, com 
manuseio clínico posterior definido pelos resultados combinados dos dois exames. 

Utilizaram-se dados da literatura de distribuição do estadio da doença e de acurácia 
das tecnologias. Foram considerados apenas custos diretos de procedimentos envolvidos 
no estadiamento e terapêutica dos pacientes, obtidos do Sistema de Gerenciamento da 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, em valores de novembro de 
2013. Dada a ausência do procedimento PET-TC das tabelas de pagamento do SUS, cujos 
custos foram estimados em estudo de microcustos. Para cada cenário, foram calculados 
os impactos orçamentários total e incremental para cada ano e para o período 2014-2018. 
Não foram introduzidos quaisquer desconto ou ajustes inflacionários. Adicionalmente, 
para avaliar a influência sobre os resultados de possíveis fontes de incertezas nos 
parâmetros utilizados, foram realizadas análises de sensibilidade univariadas e por 
“cenários extremos”. Os parâmetros avaliados, tomando por base dados de literatura, 
foram: taxa de variação anual da incidência de câncer de pulmão; custos do procedimento 
PET-TC; sensibilidade da TC e da PET-TC; prevalência de lesões mediastinais e à distância; 
probabilidade de realização de mediastinoscopia confirmatória. No cenário “mais otimista” 
da análise de sensibilidade por “cenários extremos”, os parâmetros foram modificados 
simultaneamente, e empregados os valores mínimos da faixa de variação para os três 
primeiramente citados. Já os demais parâmetros mencionados foram empregados 
em seus valores máximos. Esperar-se-ia que este conjunto de variações minimizaria o 
impacto orçamentário da incorporação da PET para qualquer das modalidades de oferta 
adotadas. No cenário “mais pessimista”, os parâmetros citados foram variados em sentido 
diametralmente oposto. Foi analisada, ainda, a influência da taxa de difusão da tecnologia 
no SUS, entendendo-se que é possível haver um hiato de tempo após sua incorporação 
até sua plena oferta, considerando acesso de 60% dos pacientes em 2014 e incrementos 
anuais de 10% até 2018.

Resultados

O atual manejo diagnóstico-terapêutico dos pacientes com CPCNP nos serviços de 
saúde brasileiros, centrado no uso da TC, resultaria em gastos para o SUS de R$397,5 
milhões em cinco anos. A introdução da PET-TC no estadiamento do CPCNP implicaria 
em elevação nos gastos totais para o SUS, independente da estratégia de uso adotada, 
com IO total no período de R$555,5 milhões com uso restrito da PET (+39,8% em 
relação ao manuseio atual) a R$600,1 milhões, em sua oferta abrangente (+51%). 
Em termos incrementais, a incorporação da PET-TC ao SUS geraria a necessidade de 
recursos adicionais de R$158,1 (oferta restrita) a R$202,7 milhões (oferta abrangente) 
ao fim de cinco anos. Ou seja, a expansão da oferta implicaria em R$8,9 milhões anuais 
a mais, ou R$44,6 milhões ao final do período. O custo do procedimento PET-TC foi o 
parâmetro de maior impacto nos resultados. Redução neste custo de R$2.676,76 para 
R$1.637,87 levaria à queda de R$67,9 milhões (oferta restrita) e de R$90,6 milhões (uso 
abrangente) no IO total em cinco anos, correspondendo a reduções de 12,2% e 15,1%, 
respectivamente. A diferença entre as duas estratégias cairia para R$21,9 milhões. 
Elevação do custo do procedimento para R$2.927,19 levaria a aumentos no IO total de, 
respectivamente, R$16,4 milhões (+2,9%) e R$21,9 milhões (+3,6%), e a diferença entre 
as estratégias se elevaria para R$50,1 milhões.
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A proporção de pacientes submetidos à mediastinoscopia para comprovação 
dos resultados dos exames de imagem também se mostrou importante, dado seus 
custos para o SUS (R$1.385,19). Mudança deste parâmetro acarreta variação no IO 
total de R$24,6 milhões para mais ou para menos em cinco anos (oferta restrita), e de 
R$20,3 milhões (oferta abrangente). Não realização de mediastinoscopia aumentaria 
a diferença entre os dois cenários para R$49 milhões, e sua realização em todos os 
pacientes a reduziria para R$40,3 milhões. As análises de sensibilidade por cenários 
extremos mostraram, para ambas as estratégias testadas, significativa redução dos IO. 
No cenário mais otimista, ultrapassam R$90 milhões, quando da oferta abrangente 
da PET (-15%), e R$62,5 milhões no caso da restrita (-11,3%). Os IO incrementais 
reduzir-se-iam para R$86,9 (oferta restrita) e R$103,9 milhões (oferta abrangente), e a 
diferença entre as duas estratégias se reduz para R$16,9 milhões (-62,1%). No cenário 
mais pessimista, a incorporação geraria aumentos do IO total de R$25,9 milhões no 
caso da oferta abrangente (+4,3%), e de R$22,4 milhões no uso restrito (+4%). Os IO 
incrementais aumentariam para R$194,0 e R$242,2 milhões, respectivamente, com 
aumento da diferença entre eles para R$48,2 milhões ao final de cinco anos (+8%). 
Considerando uma progressiva difusão — de 60% a 100% em cinco anos — da PET-TC 
no SUS, a redução no IO total seria de 5,7% no cenário de oferta restrita da tecnologia, 
e de 7,3% com sua disponibilização para todos.

Conclusão

A incorporação da PET-TC no estadiamento do CPCNP implicaria na necessidade 
de recursos adicionais de R$158,1 a R$202,7 milhões em cinco anos, dependendo 
da sua forma de uso. Estes recursos necessitariam advir de aumento do orçamento 
ministerial ou remanejados de outros programas ou áreas, reforçando a importância 
do planejamento e gestão adequados do orçamento e ações governamentais. Um 
dos desafios do SUS repousa na obediência ao princípio da universalidade. Oferta da 
tecnologia a todos os candidatos a seu uso pode não ser viável, por diversos tipos de 
limitações. Os maiores benefícios em termos dos resultados em saúde para o grupo 
com resultados negativos à TC prévia levaram à simulação da oferta restrita do exame. 
Expansão da oferta a todos os potenciais candidatos implicaria em diferença de apenas 
R$44,6 milhões em cinco anos.

Apesar do emprego da PET usualmente não representar aumento significativo 
na sobrevida dos pacientes, sua utilização permite identificar mais acuradamente a 
extensão da doença e planejar a estratégia terapêutica mais adequada a cada caso. 
Esse melhor manuseio poderia evitar procedimentos cirúrgicos desnecessários, 
fato relevante quando há sabidamente problemas de acesso aos serviços de saúde 
oncológicos no país, além de significativas disparidades regionais na sua oferta. Estudos 
de IO apenas recentemente começaram a ter diretrizes de boas práticas estabelecidas e 
são ainda escassos. Neste trabalho, foram seguidas as principais diretrizes internacionais 
e nacional, com as necessárias adaptações já que estas focam principalmente em 
procedimentos de natureza terapêutica. Os dados deste estudo, aliados às evidências 
de custo-efetividade da tecnologia, podem permitir maior embasamento nas decisões 
tomadas. A incorporação da PET-TC no estadiamento clínico do CPCNP parece ser 
financeiramente factível frente à magnitude do orçamento do Ministério da Saúde.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Fungos mutantes são facilmente isolados e podem demonstrar resistência aos 
antifúngicos (GULSHAN; MOYE-ROWLEY, 2007). Além disso, há diversas espécies 
fúngicas, como Candida não-albicans (CNA), que eram previamente não patogênicas 
e estão emergindo como patógenos oportunistas (MICELI; DIAZ; LEE, 2011). Desde 
1995, as espécies de Candida têm se tornado a quarta causa mais comum de infecção 
nosocomial da corrente sanguínea e estão associadas a uma taxa de mortalidade de 
39%. Em unidades de terapia intensiva, Candida spp. é a terceira causa mais frequente 
dessas infecções, com taxa de mortalidade de 47% (WISPLINGHOFF et al., 2004). Em 
estudo realizado no Brasil, Candida spp. foi o quarto mais frequente patógeno isolado 
de hemoculturas. Foi detectada uma incidência de 2,49 casos por 1.000 admissões, e 
mortalidade de 54% em 30 dias (COLOMBO et al., 2006). Fungemias ocasionadas por 
CNA são de preocupação especial devido à virulência, patogenicidade e resistência 
aos antifúngicos (KRCMERY; BARNES, 2002). Esses fatores estabelecem uma condição 
clínica desfavorável, resultando numa elevada taxa de mortalidade, bem como um 
problema econômico (PELZ et al., 2000; LELEU; AEGERTER; GUIDET, 2002) devido ao 
prolongado tempo de internação (TORTORANO et al., 2006). Além disso, a resistência 
de espécies de CNA aos antifúngicos representa um grande desafio para as estratégias 
terapêuticas e profiláticas tipicamente prescritas na saúde pública brasileira (KRCMERY; 
BARNES, 2002). Portanto, existe uma clara necessidade de introduzir novos agentes 
antifúngicos no arsenal farmacêutico. 

Própolis é uma mistura resinosa complexa formada de substâncias que abelhas da 
espécie Apis mellifera coletam de diversas fontes botânicas, as quais se misturam com 
ceras, enzimas e secreções salivares desses insetos (GHISALBERTI, 1979). Apenas em 
meados de 1980 a própolis se popularizou nos países da Europa Ocidental, América do 
Norte e Sul e Japão, se tornando um produto importante na medicina complementar 
alternativa (PEREIRA; SEIXAS; AQUINO NETO, 2002; LUSTOSA et al., 2008). Na última 
década, um novo tipo de própolis foi encontrado no nordeste do Brasil, denominada de 
própolis vermelha (TRUSHEVA et al., 2006). A descoberta desse novo tipo de própolis 
tornou esse produto um alvo de investigações por grupos de pesquisa nacionais e 
internacionais. Devido à própolis ser um produto facilmente produzido no Brasil, com 
custo bastante baixo e rendimento alto, torna-se importante pesquisas que busquem 
maior conhecimento deste produto para, num futuro próximo, poder utilizá-lo como 
coadjuvante no tratamento de infecções fúngicas, ou como tratamento alternativo para 
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solucionar problemas relacionados à resistência desses micro-organismos. Portanto, 
devido a grande disponibilidade da própolis em nosso país, associado ao valor 
reduzido e ao benefício que este produto pode fornecer, aliado ao grande impacto 
das candidemias em infecções hospitalares, este trabalho tem importante valor para a 
saúde pública nacional.

Introdução

Infecções causadas por espécies de Candida não-albicans mostraram um substancial 
aumento nas últimas décadas. Resistência dessas espécies aos antifúngicos é um fator 
preocupante, pois prolonga a hospitalização e aumenta os custos das internações, com 
implicações importantes na taxa de morbidade e mortalidade. O aumento da população 
de imunodeprimidos, aliado ao uso de antifúngicos como tratamento profilático 
faz com que micro-organismos fiquem expostos a concentrações subinibitórias dos 
fármacos, propiciando o desenvolvimento da resistência. Diante dessa situação, existe 
uma clara necessidade de introduzir novas opções terapêuticas com capacidade de 
combater estratégias de adaptação criadas por esses organismos. Nesse contexto, a 
própolis tem sido foco de diversos estudos de atividade antimicrobiana demostrando 
amplo espectro de ação. Além disso, isolados resistentes a antimicrobianos também 
demostraram suscetibilidade à própolis. A combinação de própolis aos antifúngicos 
disponíveis na clínica médica também é uma alternativa promissora, porém ainda são 
escassos os trabalhos científicos que demonstram os efeitos dessa interação. 

Uma nova variedade de própolis, chamada de própolis vermelha, foi descoberta 
na última década no nordeste brasileiro, e vem se mostrando mais efetiva 
farmacologicamente que outros tipos. Entretanto, pouco se sabe sobre sua atividade 
contra cepas resistentes, seu mecanismo de ação, sua associação com antifúngicos 
de uso comum, sua toxicidade e a sua capacidade de induzir resistência em fungos. 
A avaliação in vitro da aquisição de resistência de micro-organismos a substâncias 
naturais é um tema incomum e de relevante importância, considerando que quanto 
maior a propensão à indução da resistência in vitro, há uma hipotética desvantagem 
do seu uso in vivo. Portanto, mostram-se necessários mais estudos para uma melhor 
compreensão da ação desse tipo de própolis, para possibilitar uma melhor estratégia 
no desenvolvimento de novos fármacos ativos.

Objetivos 

O objetivo desse estudo foi averiguar a capacidade de C. parapsilosis e C. glabrata 
desenvolverem resistência à própolis vermelha brasileira em comparação ao fluconazol; 
bem como avaliar a atividade antifúngica deste produto isolado e em associação 
com fluconazol e anidulafungina contra cepas resistentes e culturas polimicrobianas. 
Adicionais objetivos foram elucidar se a resistência é estável, verificar resistência cruzada, 
investigar o envolvimento da bomba de efluxo ATP-binding cassette, avaliar a toxicidade 
da própolis e verificar um possível mecanismo de ação sobre células fúngicas.

Metodologia

Cinco isolados clínicos de C. parapsilosis e de C. glabrata foram utilizados neste 
trabalho. Um isolado de C. tropicalis foi incluso em alguns ensaios, assim como a 
cepa padrão de C. krusei ATCC 6258. A própolis vermelha brasileira foi adquirida da 
Natucentro®, Minas Gerais, Brasil e foi extraída com n-hexano. Foram realizados testes 
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de suscetibilidade aos agentes antifúngicos e à própolis vermelha para determinação 
da concentração inibitória mínima (CIM) de acordo o documento M27-A3 da CLSI 
(2008) levando em consideração as atualizações do M27-S4 (2012). Para investigar a 
capacidade dos isolados de desenvolverem resistência ao fluconazol (FLZ) e à própolis 
vermelha, os isolados foram expostos a concentrações crescentes desses agentes 
antifúngicos (8 µg/mL, 16 µg/mL, 32 µg/mL e 64 µg/mL). Para avaliar a estabilidade da 
resistência, os isolados resistentes obtidos foram subcultivados diariamente em ágar 
Sabouraud Dextrose por 30 dias e a CIM foi reavaliada.

A resistência cruzada aos azóis foi avaliada através da determinação da CIM do 
itraconazol (ITZ), miconazol (MCZ) e cetoconazol (CTZ) para isolados expostos ao FLZ, 
as quais foram comparadas com a CIM antes da exposição. Também foi determinada a 
CIM da própolis vermelha brasileira para esses isolados. A superexpressão de bombas 
de efluxo foi avaliada adicionando verapamil (inibidor de bomba de efluxo ABC) na 
concentração de 100 µMol ao meio de cultura. A resistência foi relacionada a esse 
mecanismo quando a CIM decresce na presença de verapamil. Para analisar o efeito da 
própolis vermelha em culturas polimicrobianas, a fração foi testada contra múltiplas 
Candidas não-albicans resistentes ao FLZ cultivadas no mesmo meio resultando 
em 11 pools de isolados. O efeito da combinação da própolis vermelha com FLZ e 
anidulafungina (AND) foi avaliado usando o método Checkerboard. Para verificar o dano 
celular das associações, as células crescidas nas microplacas foram coradas com MTT e a 
absorbância foi medida. Para avaliar a interação entre a própolis vermelha e os fármacos, 
os índices de concentrações inibitórias fracionadas (ICIF) foram determinados. Para 
sugerir algum modo de ação deste produto, dois alvos foram avaliados: membrana e 
parede celular. Para avaliar se a própolis vermelha brasileira tem efeito se complexando 
com o ergosterol da membrana, a CIM foi determinada na presença e na ausência de 
ergosterol exógeno. A anfotericina B foi testada em paralelo como controle positivo do 
método. Para avaliar se a própolis vermelha brasileira tem algum efeito sobre a parede 
celular de espécies de Candida, a CIM foi determinada na presença e na ausência de 
sorbitol. A AND foi testada como controle positivo do método. A toxicidade da própolis 
vermelha brasileira foi avaliada pelo teste de viabilidade celular e ensaio cometa, 
analisando cinco concentrações de própolis: 500 µg/mL, 250 µg/mL, 125 µg/mL, 31,25 
µg/mL e 7,81 µg/mL sobre leucócitos humanos.

Resultados

Após a indução da resistência foram observados padrões distintos para o FLZ 
e própolis, onde apenas a suscetibilidade ao FLZ foi alterada. A CIM da própolis se 
manteve constante para todos os isolados. Ao final do processo, três isolados de C. 
parapsilosis e quatro isolados de C. glabrata desenvolveram resistência ao FLZ. A 
respeito da estabilidade da resistência desenvolvida pelos isolados, três isolados 
de C. parapsilosis e os cinco isolados de C. glabrata aumentaram sua suscetibilidade 
ao FLZ após subcultivo em meio isento de antifúngico por 30 dias. Apesar disso, 
os isolados de C. parapsilosis resistentes continuaram apresentando o fenótipo de 
resistência, e o isolado com fenótipo sensível dose dependente passou a sensível 
novamente. Entre a espécie de C. glabrata, três isolados perderam seu fenótipo 
de resistência, entretanto as CIMs permaneceram elevadas em comparação às 
células iniciais sem exposição. Ao avaliar o desenvolvimento de resistência cruzada 
dos isolados cultivados em FLZ, foi observado que três isolados de C. glabrata e 
um isolado de C. parapsilosis se tornaram resistentes ao ITZ. Apenas pequenas 
variações de CIM de CTZ e MCZ foram observadas para os isolados cultivados em 
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FLZ e nenhum deles foi capaz de expressar fenótipo de resistência. Ao contrário 
dos antifúngicos azólicos testados, a própolis vermelha não mostrou alteração de 
suscetibilidade para os isolados após exposição ao FLZ, demostrando que não há 
relação de resistência cruzada desses dois agentes antifúngicos. Após a incubação 
com verapamil, uma diminuição dos valores de CIM foi observada para apenas 
um isolado de C. parapsilosis. Entretanto o decréscimo da CIM foi de apenas uma 
diluição e o padrão de resistência permaneceu estável.

Além da própolis vermelha brasileira se mostrar ativa contra C. glabrata, C. parapsilosis, 
C. tropicalis e C. krusei resistentes ao FLZ, esse produto também demonstrou ser ativo 
frente a culturas polimicrobianas formadas da combinação desses isolados resistentes. 
A associação da própolis vermelha com FLZ apresentou efeito sinérgico para cinco 
isolados de C. glabrata, dois isolados de C. parapsilosis e para a cultura polimicrobiana e 
o efeito de aditividade esteve presente em um isolado de C. parapsilosis. Já a associação 
da própolis com AND apresentou efeito sinérgico para apenas um isolado de C. glabrata. 
O efeito de aditividade esteve presente para dois isolados de C. parapsilosis e para três 
de C. glabrata. Sobre a avaliação do mecanismo de ação, a própolis vermelha brasileira 
não apresentou aumento da CIM quando ergosterol foi adicionado ao meio de cultura, 
propondo que esta não tem capacidade de se ligar ao ergosterol; e, quando o protetor 
osmótico sorbitol foi adicionado ao meio, a CIM aumentou, indicando um mecanismo 
de ação na parede celular de espécies de Candida. Além disso, também foi verificado 
que este produto não apresenta toxicidade para os leucócitos humanos na faixa de 
concentração a qual apresenta atividade antifúngica.

Conclusão

A partir dos resultados obtidos foi possível inferir que a própolis vermelha brasileira 
não provocou o desenvolvimento de resistência in vitro em Candida sp. Ao contrário, 
o FLZ foi capaz de induzir a resistência e isso pode estar relacionado à alta frequência 
de isolados resistentes a esse fármaco encontrados na clínica médica. A resistência 
adquirida ao FLZ não foi correlacionada à ativação das bombas de efluxo ABC, 
sugerindo que outros mecanismos de resistência possam estar envolvidos. Além disso, 
a resistência adquirida ao FLZ mostrou-se estável para a espécie de C. parapsilosis e a 
maioria dos isolados de C. glabrata perderam seu fenótipo de resistência, demonstrando 
que diferentes mecanismos podem estar envolvidos nas duas espécies. A diminuição 
de suscetibilidade dos isolados expostos ao FLZ foi verificada ao ITZ, MCZ e CTZ; e a 
própolis vermelha brasileira mostrou-se ativa para os isolados resistentes ao FLZ, 
sugerindo uma maior margem de segurança quanto à ameaça de resistência cruzada 
entre esses dois agentes antifúngicos. A cultura polimicrobiana de Candida resistente 
ao FLZ mostrou-se sensível à própolis, demonstrando a capacidade desta de combater 
diferentes estratégias de adaptação criadas por esses micro-organismos. 

Esse estudo ainda possibilitou determinar o potencial uso medicinal da própolis em 
combinação com FLZ no combate a espécies de Candida e o sinergismo relatado aqui 
é de relevância, podendo constituir uma alternativa para o tratamento das infecções 
ocasionadas por esses patógenos. Também concluiu-se que a própolis vermelha não 
tem ação se ligando ao ergosterol da membrana fúngica e foi demonstrado que esta 
tem ação na parede celular. E, por fim, a própolis não mostrou ser capaz de causar dano 
ao DNA de células humanas e estas tornaram-se inviáveis apenas em concentrações 
muito superiores as concentrações com atividade antifúngica, evidenciando ser, 
provavelmente, um produto com ampla margem de segurança.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Nos últimos anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) avançou consideravelmente 
na organização e criação de programas, tentando garantir o acesso da população a 
medicamentos. Porém, ainda existem diversos obstáculos para a população e órgãos 
da administração pública no que se refere à informação de quais medicamentos podem 
ser encontrados e, em quais condições são prescritos e dispensados nos serviços de 
saúde do SUS. O acesso aos medicamentos no SUS, na maioria das vezes, não é um 
processo rápido e fácil. Mesmo na atenção básica, frequentemente receitas médicas 
apresentam algum problema impossibilitando que o paciente adquira o medicamento 
nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Popular e/ou Dose Certa. 
O impacto é ainda maior na esfera do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica (CEAF). Devido ao alto custo dos medicamentos do CEAF, se o paciente 
não apresentar os critérios de inclusão preconizados e a justificativa não for plausível, 
a solicitação não será atendida. Considerando que somente algumas farmácias 
dispensam os medicamentos do CEAF, o usuário, muitas vezes, necessita de um dia 
inteiro para conseguir se deslocar até um dos endereços destas farmácias, com chance 
de não conseguir obter o medicamento necessário devido ao incorreto preenchimento 
dos formulários exigidos. Soma-se a estes fatores a dificuldade para adequação de 
possíveis problemas nas receitas e formulários necessários como consequência, 
parte dos pacientes fica sem os medicamentos do CEAF ou, uma minoria, compra o 
medicamento na rede privada. 

Outra dificuldade encontrada pelos profissionais de saúde é o acesso às 
informações e orientações sobre a forma de funcionamento e encaminhamento do 
paciente para obtenção do medicamento. Apesar de todas as informações estarem 
presentes na internet, ou seja, constam nos sites oficiais como no do Ministério da 
Saúde ou da Prefeitura e Estado de São Paulo, as mesmas encontram-se espalhadas e 
desorganizadas, tornando difícil a compreensão dos procedimentos a serem seguidos. 
Um estudo que avaliou sítios (sites) oficiais demonstrou que os mesmos apresentavam-
se incompletos, quanto ao tema Assistência Farmacêutica, não evidenciando 
informações sobre uso racional de medicamentos e, em alguns casos, as informações 
para acesso ao medicamento apresentavam-se desatualizadas (GONÇALVES, 2012). 
Com este trabalho de conclusão de residência teve-se a oportunidade de divulgar 
a forma de funcionamento da assistência farmacêutica com foco na obtenção de 
medicamentos no SUS. Como as informações e orientações foram colocadas em um 
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mesmo site na internet, torna-se mais fácil, tanto para os profissionais de saúde quanto 
para os usuários do SUS o acesso às mesmas. Além disso, vale ressaltar que por ser uma 
ferramenta gratuita, não agrega custo ao sistema público de saúde e sim traz confiança 
para os profissionais de saúde e usuários do SUS que passam a ter acesso garantido a 
informações fidedignas.

Introdução

Devido sua importância para os demais programas de saúde e enorme influência 
sobre a capacidade resolutiva de problemas de saúde, a reorientação da Assistência 
Farmacêutica (AF) é uma das prioridades da Política Nacional de Medicamentos, 
caracterizando o medicamento como um insumo estratégico para saúde da população. 
A implementação da AF está fundamentada no Ciclo da Assistência Farmacêutica 
(seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação), porém, 
promover assistência integral a saúde não corresponde a cumprir perfeitamente este 
ciclo. Em 2004, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica caracterizou AF como 
política pública norteadora para criação de políticas intersetoriais, sendo necessário 
para sua implantação a descentralização das ações e o comprometimento dos setores 
público e privado da saúde. Destaca-se ainda a abrangência dada às atividades da 
AF para a prática de Atenção Farmacêutica (BRASIL, 2004; BRASIL, 2011). Portanto, 
enfatiza-se que o cumprimento do ciclo da AF não é o suficiente, é preciso direcionar 
a atuação do farmacêutico para interação direta com o usuário, com foco na melhoria 
da qualidade de vida e a segurança no uso do medicamento. Apesar da evolução dos 
programas em saúde e medicamentos padronizados na AF no SUS, a realidade dos 
usuários frequentemente não vai de encontro aos documentos legais da AF. Ou seja, por 
um lado, a Assistência Farmacêutica legal consolidada e estruturada pelas respectivas 
leis e portarias, por outro lado, encontra-se a AF real, atravessada por vários problemas 
de ordem organizacional e financeira que comprometem o acesso dos usuários aos 
medicamentos necessários para a sua terapêutica (OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010). 
Diversas são as farmácias dispensadoras do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica que não suportam a demanda de usuários, impossibilitando qualquer 
orientação individualizada, adesão dos profissionais dispensadores aos Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas e promoção do uso racional de medicamentos (LIMA-
DELLAMORA; CAETANO; OSORIO-DE-CASTRO, 2012; VIEIRA, 2010).

Objetivos

Desenvolver um sítio eletrônico em rede (site) capaz de auxiliar profissionais de 
saúde e usuários do SUS quanto à organização da Assistência Farmacêutica no SUS, 
facilitando o acesso ao medicamento na atenção primária e especializada. Os objetivos 
específicos foram: criar site em servidor gratuito; desenvolver páginas com orientações 
sobre os Componentes da Assistência Farmacêutica, forma de obtenção dos 
medicamentos destes componentes e de medicamentos não padronizados no SUS; 
elaborar páginas com informações técnicas de medicamentos; criar agenda eletrônica 
de cursos e eventos de saúde.

Metodologia

Para desenvolvimento da página de web foi optado pelo serviço Google Sites por 
ser gratuito e permitir a interface com outra ferramenta do Google chamada Google 
Drive, possibilitando assim a inserção e atualização de forma rápida de todos os 
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arquivos e orientações anexadas no site. Além disso, o Google Sites permite a interação 
com a agenda eletrônica do Google, facilitando a divulgação e atualização de cursos 
e eventos da área da saúde. Ainda, esta ferramenta proporciona uma boa interface de 
visualização em outros dispositivos eletrônicos como celulares smartphones e tablets, 
facilitando e ampliando o uso do site desenvolvido. O desenho do site foi construído 
de modo a facilitar a navegação e compreensão das informações ali contidas, com 
links de redirecionamento para outros sites como material complementar. Outra 
vantagem deste serviço é a possibilidade de uso da ferramenta “comentários”, a qual 
permite aos visitantes do site opinarem e sugerirem modificações, auxiliando na 
manutenção e aprimoramento das informações postadas. A seleção das informações 
e orientações inseridas no site foi feita a partir de opiniões de especialistas na área de 
atenção primária e secundária da saúde no SUS e de experiências adquiridas durante 
a residência farmacêutica. As orientações no que se refere à forma de organização, 
estruturação e obtenção dos medicamentos no SUS foram desenvolvidas a partir da 
busca na literatura, artigos científicos e das legislações vigentes. As informações técnicas 
de medicamentos foram obtidas a partir da consulta nas bases de dados UpToDate 
(<www.uptodate.com>), Micromedex (<www.micromedex.com>), Drugbank (<www.
drugbank.ca>) e Bula Oficial do medicamento especificado. Os cursos e eventos foram 
inseridos na agenda do Google e disponibilizados no site com objetivo de divulgá-los o 
máximo possível. Os sites utilizados como referência foram: Coursera, Senac São Paulo, 
Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, portal de CRF e CFF. O endereço 
para acesso do site criado é: <https://sites.google.com/site/medicamentosnosus/>.

Resultados

O site foi organizado nas seguintes páginas: Componentes da Assistência 
Farmacêutica, Farmácia Popular e Dose Certa, Medicamentos não disponíveis no SUS, 
Idosos e Medicamentos, Orientações Farmacêuticas, Cálculos Farmacêuticos e Sites 
e links interessantes. Componentes da Assistência Farmacêutica: informações sobre 
modo de obtenção e elenco dos medicamentos dos Componentes Básico, Estratégico e 
Especializado da Assistência Farmacêutica (Rename 2013). Além de constar para baixar 
(''download'') dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde 
para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e formulários 
específicos para acesso aos medicamentos do Componente Básico, dispensado somente 
de acordo com especificação da condição de uso. Neste item, há ainda, a lista dos 
serviços de saúde da região metropolitana de São Paulo, com endereços e telefones 
de Unidades Básicas de Saúde, Assistência Médica Ambulatorial, Assistência Médica 
Especializada e Farmácia que dispensam medicamentos do CEAF. Para outros temas 
considerados revelantes também foram desenvolvidas páginas específicas: Programa 
Remédio em Casa, Metilfenidato, Dengue, DST/Aids, Hanseníase, Oseltamivir, Tabagismo 
e Tuberculose. Farmácia Popular e Dose Certa: informações sobre modo de obtenção dos 
medicamentos pertencentes aos programas citados, endereços e telefones das farmácias 
e o elenco de medicamentos destes programas. Medicamentos não disponíveis no 
SUS: orientações quanto à forma de solicitação de medicamentos não previstos nos 
Componentes da Assistência Farmacêutica, por meio da Comissão de Farmacologia e 
Extra-REMUME. Além das legislações e documentos específicos disponibilizados para 
baixar (''download''). Idosos e Medicamentos: informações sobre os medicamentos 
potencialmente inapropriados para uso em idosos padronizados na REMUME de São 
Paulo e em um hospital universitário. Orientações Farmacêuticas: contém tabelas com 
informações diversificadas sobre medicamentos padronizados na REMUME de São Paulo. 
Presença de tabelas com dose máxima de anti-hipertensivos, hipoglicemiantes orais e 
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psicotrópicos; tabela com classificação de risco de medicamentos para amamentação e 
gestação. Ainda constam tabelas com diluição de medicamentos de uso intravenosos em 
pacientes cirúrgicos e neonatos de um hospital universitário. Cálculos farmacêuticos: item 
elaborado para inserção de equações e transformações matemáticas frequentemente 
utilizadas na área de saúde, como cálculo do clearance de creatinina (Cockcroft & Gault), 
peso ideal e ajustado, concentração de fenitoína sérica ajustada a albumina e equações 
para conversões entre mEq, mmol e mOsmol. Sites e links interessantes: item criado com 
o objetivo de divulgar cursos e vídeos educativos na área da saúde disponíveis na rede, 
facilitar o acesso às bases de dados mais usadas e sites importantes com informações 
sobre medicamentos, farmacoterapia, artigos científicos e Assistência Farmacêutica 
como um todo.

Conclusão

Considerando que a maioria dos serviços de saúde na Região Metropolitana de 
São Paulo possuem computadores com acesso a internet, o site criado torna-se uma 
ferramenta gratuita e de fácil acesso aos profissionais de saúde e usuários do SUS. 
Ao profissional de saúde interessado na informação que, no entanto, trabalhe em 
serviço de saúde sem acesso à internet, sugere-se baixar (''download'') os arquivos e/
ou imprimi-los previamente. Além disso, o site desenvolvido proporciona fácil e rápido 
acesso às informações postadas para aqueles que possuam dispositivos eletrônicos 
móveis, como smartphones e tablets. Vale ressaltar que o site desenvolvido apresenta 
grandes vantagens em relação aos sites oficiais, pois carrega rapidamente, não sofre 
erros constantes como quebra de página ou fica fora do ar devido manutenção da 
rede. Assim, a ferramenta desenvolvida é confiável, segura, com acesso garantido e 
gratuito. Por ser uma ferramenta dinâmica e feita a partir da demanda do serviço e 
observações das dificuldades encontradas no fluxo da Assistência Farmacêutica no 
SUS, podem ser acrescentados campos novos previamente não pensados e excluir 
páginas que já não são mais necessárias, garantindo a utilidade e funcionalidade do 
site. Portanto, o site criado é uma ferramenta que promove a divulgação de informações 
imprescindíveis para o acesso ao medicamento no SUS, tanto no componente básico, 
como especializado e estratégico, além de informações técnicas sobre medicamentos. 
Por meio das informações postadas no site espera-se proporcionar maior segurança no 
uso de medicamentos, promovendo o uso racional de medicamentos e divulgando o 
importante papel do farmacêutico na assistência ao paciente. Mais ainda, acredita-se que 
será possível uma redução nos erros de prescrições e nos equívocos de preenchimento 
dos formulários necessários na obtenção de medicamentos, promovendo maior acesso 
aos medicamentos no SUS.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

É indiscutível o avanço do país em relação às políticas públicas de saúde e à 
promoção do acesso a medicamentos essenciais, porém esse processo não foi 
acompanhado pela inserção do profissional farmacêutico no Sistema Único de 
Saúde (SUS), sobretudo na dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), ao contrário do que ocorreu nas drogarias, diante da intensificação 
da fiscalização dos conselhos regionais de farmácia. A farmácia ambulatorial ou 
comunitária é o ponto de encontro entre o paciente e o profissional de saúde, que 
pode orientá-lo e acompanhar a evolução do tratamento farmacológico, promover o 
uso racional do medicamento e identificar e relatar possíveis problemas relacionados 
ao uso do medicamento (MARIN et al., 2003). A inclusão dos serviços farmacêuticos 
na atenção primária à saúde contribui significativamente para garantir à população 
o acesso aos medicamentos essenciais, mas também, e principalmente, para 
melhorar a qualidade do atendimento, promover o uso racional de medicamentos 
e otimizar o uso dos recursos humanos, estruturais e financeiros do sistema. No 
Brasil, milhões de prescrições geradas anualmente, nos serviços públicos de 
saúde, não apresentam os requisitos técnicos e legais imprescindíveis para uma 
dispensação eficiente e orientação para utilização correta dos medicamentos. 
Esse cenário retroalimenta a demanda pelos serviços clínicos, muitas vezes em 
níveis mais complexos, diminuindo a relação custo/efetividade dos tratamentos, 
onerando de forma desnecessária os gastos com saúde e diminuindo a qualidade 
de vida dos pacientes (IGLESIAS-FERREIRA; SANTOS, 2009). Concomitantemente 
ao processo de estruturação do serviço de farmácia (organização do espaço físico, 
aprimoramento do controle de estoque e demais atividades administrativas), 
compete ao farmacêutico identificar prioridades para sua atuação clínica a partir 
da elaboração e aprimoramento de fluxos de atendimento ao usuário; capacitação 
e educação continuada da equipe de técnicos; elaboração e revisão periódica 
de instrumentos de orientação ao usuário e ao prescritor como a divulgação da 
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) por meio de um guia 
de consulta elaborado pela Farmácia de forma a promover a prescrição de itens 
padronizados para garantia de acesso ao medicamento prescrito. A intervenção 
do farmacêutico permitiu a melhoria dos indicadores de qualidade de prescrição 
da Organização Mundial de Saúde como ampliação do acesso a medicamentos; 
promoção do uso dos medicamentos da REMUME; aumento da proporção de itens 
prescritos empregando o nome genérico; redução da frequência de prescrições 
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médicas sem data, incompletas ou ilegíveis; redução do atendimento de prescrições 
médicas vencidas, além do reconhecimento dos gestores com manutenção de um 
farmacêutico fixo na unidade, ampliação do quadro de técnicos e do espaço físico e 
inserção do farmacêutico na equipe de educação continuada com município.

Introdução

O uso adequado do medicamento em ambiente ambulatorial constitui-se uma 
das intervenções terapêuticas mais custo-efetivas, segundo a Organização Mundial 
da Saúde. Um dos processos mais importantes para promoção do uso racional do 
medicamento é a dispensação (entrega do medicamento adequado com orientação 
ao paciente), quando não apenas deve-se garantir o acesso ao medicamento, mas 
também, e principalmente, esclarecer o paciente de sua responsabilidade no tratamento 
(autocuidado) (OMS, 1993). Dados de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do 
estado de São Paulo (CRF-SP) revelam que de 3.214 farmácias públicas dos municípios 
do estado de São Paulo – fiscalizadas em 2006 – 2.346 (73%) não contavam com o 
profissional farmacêutico (CRF-SP, 2007). Não há literatura disponível que identifique 
quantas farmácias de Unidade Básica de Saúde (UBS) contam com profissional 
farmacêutico no Brasil, porém estudo realizado pela Anvisa, em 2009, para avaliar a 
influência da indústria farmacêutica no SUS, identificou que sete em cada dez farmácias 
do SUS faltam farmacêuticos (ANVISA, 2010). Em farmácias comunitárias espanholas, 
cerca de 90% das atividades do farmacêutico estão relacionadas à participação ativa e 
responsável do farmacêutico. O processo de dispensação é complexo. Para a garantia 
de orientação adequada sobre o uso do medicamento de forma a promover a adesão 
a farmacoterapia pelo paciente e evitar eventos adversos a medicamentos, faz-se 
necessária atuação proativa do farmacêutico, principalmente porque requer tomada 
de decisões e corresponsabilidade sobre o tratamento do paciente (DÁDER; MUNÕZ; 
MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, 2008).

Objetivos

O objetivo do trabalho foi demonstrar que o farmacêutico pode contribuir 
significativamente, por meio de intervenções educativas, para qualificação da 
prescrição e ampliação do acesso e uso racional de medicamentos essenciais, em 
unidade de atenção primária a saúde. Tendo como objetivos específicos: otimização 
do gerenciamento administrativo da farmácia; divulgação de informações relevantes 
que pudessem contribuir para melhora do acesso a medicamentos aos prescritores 
e pacientes; promoção de intervenções educativas junto a prescritores, de forma a 
qualificar as prescrições médicas.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido em uma farmácia de uma UBS tradicional, a partir 
da contratação de uma farmacêutica. A farmácia atende prescrições da unidade 
(UBS, ESF e AMA – um serviço de pronto atendimento de pequenas urgências) e 
prescrições externas. Concomitantemente ao processo de estruturação do serviço de 
farmácia, foi realizado levantamento para identificação das necessidades de atuação 
do farmacêutico, por meio da observação de 1.600 prescrições nos meses de junho 
e julho de 2007, sendo 650 prescrições da AMA, 550 da UBS e 400 externas a fim de 
priorizar as intervenções a serem realizadas. A partir dos resultados, foram definidas 
as prioridades e intervenções a serem realizadas pelo serviço de farmácia. Referente 
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à falta de informações na prescrição, ilegibilidade ou rasuras ou ainda ausência de 
data foram realizadas intervenções educativas junto aos prescritores da unidade (UBS 
e AMA) por meio de intervenções face a face e elaboração de memorandos internos 
dada a dificuldade em reunir os prescritores para discussão e orientação. Estipulou-se 
um período de adaptação de seis meses, onde a equipe de farmácia ainda procurava 
o médico solicitando a correção dos erros na prescrição e uma data a partir da qual a 
prescrição deixaria de ser atendida, com a recomendação de que o paciente voltasse 
a procurar o médico. Um mês antes do final do prazo, foi elaborado novo memorando 
interno reforçando as informações. Em relação ao atendimento de prescrições 
vencidas, alguns pacientes referiam que não havia clareza suficiente na informação de 
até quando sua prescrição seria atendida.

Desse modo, a intervenção proposta foi o uso de um carimbo com campos referentes 
aos seis meses de atendimento da prescrição, permitindo ao paciente fácil visualização 
de quantos campos em branco (ou seja, meses de validade da prescrição) ainda restavam 
após o atendimento. Em relação aos prescritores externos – de outros serviços públicos 
ou privados – foi empregado um tempo de adaptação maior, com algumas concessões, 
devido às dificuldades de comunicação. Além da orientação dos pacientes, era afixado um 
impresso padrão contendo a legislação e explicando o impedimento para a dispensação. 
Ao observar que muitos dos médicos recém-contratados não conheciam a REMUME, 
constatou-se que não havia material adequado de divulgação da lista de medicamentos 
padronizados. Assim, a estratégia foi divulgar a REMUME por meio de uma publicação 
periódica da farmácia, que além de trazer a lista de medicamentos disponíveis na atenção 
primária, também orientava sobre acesso a medicamentos do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica. Além das listas de medicamentos, trazia informações sobre 
problemas de prescrição da unidade, reforçando as intervenções anteriormente descritas. 
Para a comparação, foram coletados dados de 23.642 prescrições médicas, entre julho 
e outubro de 2011, por meio da inserção de dados em planilha Excel®, posteriormente 
analisada pela farmacêutica.

Resultados

Tanto para as prescrições da unidade quanto externas, houve aumento do da 
proporção de prescrições atendidas integralmente (de 68% para 84%) e redução de 
prescrições não atendidas (de 5% para 2%). Entre os motivos para a não dispensação dos 
medicamentos prescritos estavam as irregularidades técnicas ou legais em prescrições 
independente da origem. As intervenções educativas junto aos prescritores da unidade 
(AMA e UBS) permitiu a redução de prescrições sem data (10,2% para 0,9%) e vencidas 
(de 8,3% para 0,4%), devido à orientação sobre a melhor data para agendamento de 
consulta e aumento do quadro de médicos após a implantação da Estratégia Saúde 
da Família. A prescrição de medicamentos padronizados na REMUME passou de 78% 
para 93% e a proporção de medicamentos dispensados, independente da origem 
da prescrição aumentou significativamente. Entre os medicamentos padronizados, a 
porcentagem média de medicamentos não dispensados devido a faltas foi de 1%, nos 
meses de julho a outubro de 2011, em detrimento dos 10% observados em junho e 
julho de 2007.

Em relação à falta de medicamentos, há dois aspectos a serem considerados: a 
gestão do estoque de medicamentos resultou em redução do desperdício e otimização 
da programação. Essa organização foi reconhecida à medida que a farmácia dessa 
unidade ficou responsável pela dispensação regional de oseltamivir durante a primeira 
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epidemia de gripe H1N1 para os hospitais e também foi incumbida da dispensação 
de tuberculostáticos para hospitais e presídios da região. Por outro lado, é importante 
ressaltar que também houve avanços na gestão dos medicamentos na secretaria 
municipal, tendo reflexo direto sobre os resultados observados. Observou-se aumento 
da proporção de itens prescritos empregando o nome genérico do medicamento 
na AMA (de 398; 47% para 17.697; 94%), UBS (de 894; 56% para 11.102; 95%) e em 
prescrições externas (de 374; 26% para 13.109; 89%). Ainda que a prescrição com o 
nome genérico seja mais frequente em prescrições da unidade (AMA e UBS), cabe 
ressaltar o quão expressivo foi o resultado da intervenção por meio de impresso e 
orientação do paciente em relação aos prescritores de serviços de saúde externos, tanto 
públicos quanto privados. O avanço na relação interpessoal com outros profissionais 
de saúde foi, surpreendentemente, muito maior com os médicos do que com a equipe 
de enfermagem. Um exemplo disso é que entre abril a dezembro de 2011, foram 
realizadas 139 intervenções junto aos prescritores devido situações que envolviam a 
segurança do usuário (139), dessas, 99 (71%) dessas foram aceitas. Sendo a farmácia 
considerada um modelo de organização e bom atendimento, com baixo índice de falta 
de medicamentos, nenhuma ouvidoria e equipe bem treinada para o atendimento, 
a farmacêutica passou a fazer parte da equipe de educação continuada da região, 
participando e coordenando cursos de capacitação para farmacêuticos e técnicos da 
rede e recebendo residentes de farmácia.

Conclusão

A inserção do farmacêutico e dos técnicos de farmácia na equipe multidisciplinar 
contribuiu para melhorar o controle de estoque, prioridade inicial para garantir à 
população o acesso aos medicamentos, mas, principalmente, para melhorar a qualidade 
do atendimento, promover o uso racional de medicamentos e otimizar os recursos 
humanos, estruturais e financeiros do sistema. Assim, a estruturação do processo de 
dispensação e a execução de intervenções educativas permitiu a alterações em hábitos 
de prescrição médica, por meio de um plano de ação e do atendimento qualificado 
e humanizado. Porém, essas conquistas só foram possíveis a partir de um plano de 
ação estruturado, partindo da priorização de problemas, elaboração de projetos que 
consideravam tanto a disponibilidade de recursos como a governabilidade em relação 
a cada um dos problemas e principalmente devido ao trabalho em equipe, ou seja, o 
auxílio e comprometimento dos demais profissionais de saúde nas questões levantadas 
pela equipe da farmácia. Após a intervenção do farmacêutico, observou-se: a) ampliação 
do acesso a medicamentos nas prescrições atendidas, tanto pela redução da falta de 
medicamentos como pela redução do número de medicamentos não padronizados na 
REMUME em prescrições da AMA, UBS e externas; b) aumento da proporção de itens 
prescritos empregando o nome genérico; c) redução da frequência de prescrições 
médicas sem data, incompletas ou ilegíveis; d) redução do atendimento de prescrições 
médicas vencidas elaboradas na UBS; e) redução sistemática do atendimento de 
prescrições emitidas por médicos da AMA com medicamentos de uso contínuo; e f ) 
reconhecimento dos gestores com manutenção de um farmacêutico fixo na unidade, 
ampliação do quadro de técnicos e do espaço físico e inserção do farmacêutico na 
equipe de educação continuada com município.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) são um conjunto de terapêuticas 
que possuem uma racionalidade distinta da adotada usualmente pela medicina 
ocidental moderna e pelas demais profissões da saúde. Vêm conquistando cada vez 
mais espaço no cenário da saúde, sendo buscadas em larga escala pela população 
mundial e tendo grande aceitação em várias comunidades. Atualmente a Organização 
Mundial da Saúde recomenda aos estados membros a utilização destas terapêuticas 
em seus Sistemas de Saúde (WHO, 2002). Sua inserção no Sistema Único de Saúde (SUS) 
vem sendo discutida há alguns anos e ganha força com a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC), portaria GM/MS nº 971/2006, que insere a 
Medicina Tradicional Chinesa, a Homeopatia e as Plantas Medicinais/Fitoterapia como 
diretrizes assistenciais, além de introduzir o Termalismo-Crenoterapia e a Medicina 
Antroposófica como observatório de práticas (BRASIL, 2006a, 2006b). Uma vez que 
passam a ser diretrizes aplicadas em âmbito nacional, orientadas pelos princípios de 
equidade, universalidade e integralidade, estas práticas, que tem grande espaço no 
mercado privado, tomam nova proporção no cenário da saúde coletiva, abrindo canais 
para que estejam acessíveis a toda população brasileira (BRASIL, 2006b).

Experiências relacionadas à inserção destas terapêuticas nas redes de cuidado 
do SUS têm demonstrado que podem ser tecnologias potentes para transformação 
dos modelos de cuidado vigentes, uma vez que estão em consonância com uma 
visão humanizada, sustentável e libertária. De maneira geral, as PIC possuem 
concepções complexas sobre o sujeito e o processo saúde-doença, contribuindo para 
o fortalecimento da clínica ampliada e do cuidado integral. Além disso, recolocam o 
indivíduo e não a doença no centro do processo de cuidado, trazem tecnologias de 
diagnóstico e tratamento simples, em geral de baixo custo, resolutivas, com poucos 
efeitos colaterais quando utilizadas adequadamente e fortalecedoras de autonomia 
(LUZ; BARROS, 2012). A implementação das PIC nos serviços de saúde tem se dado em 
um cenário com poucos consensos e muitas disputas. Mesmo com sua implementação 
crescente ainda são escassos os relatos e pesquisas que apontem os desafios e as 
repercussões das PIC nas redes de atenção à saúde do SUS (TESSER, 2012). A presente 
pesquisa faz uma ampla discussão teórica a respeito dos conflitos e contribuições 
relacionados às PIC e ao campo da saúde coletiva e relata a experiência da criação 
da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares (PMPIC) vivenciada 
em uma cidade do Sul do Brasil, buscando identificar os desafios encontrados, as 
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conquistas e possíveis perspectivas. A realização deste estudo contribui para a reflexão 
a respeito da inserção das PIC no SUS e poderá fomentar e fortalecer a implementação 
destas práticas em outros municípios.

Introdução

Inicialmente apresento a constelação de elementos que envolvem as PIC e a saúde 
coletiva que, como se espera de um cenário complexo, é composto por uma série de 
aspectos que se interconectam formando uma teia indissociável. Esta apresentação 
prepara o terreno para que possamos contar a história da construção da PMPIC da qual 
fiz parte enquanto profissional graduado em Educação Física, residente do Programa 
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família em uma Universidade Federal. 
A criação da PMPIC se deu em um processo coletivo que envolveu trabalhadores da 
gestão e assistência da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Primário, residentes da Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família e profissionais da Universidade, tendo seu início ocorrido em maio de 2013. 
Meu profundo envolvimento com esta proposta e a relevância que reconheço nela me 
motivaram a realizar esta pesquisa.

Antes de iniciarmos o planejamento da PMPIC, o município já possuía algumas ações 
relacionadas às PIC, entre elas, cursos, consultas, construção de hortas comunitárias, 
ações educativas e uma disciplina sobre o tema, ministrada no curso de Enfermagem 
da Universidade. No entanto, tais ações se davam de forma esparsa, desconectada e 
com pouco apoio institucional. A PMPIC previa a inserção das PIC na rede de cuidado 
do município em seis eixos de ação: Plantas Medicinais, Práticas Corporais Integrativas, 
Acupuntura, Terapia Comunitária, Reiki e Outras PIC. A história vivenciada nesta 
experiência e os elementos trazidos na discussão teórica possibilitam uma série de 
reflexões a respeito da inserção destas terapêuticas no SUS.

Objetivos

O objetivo desta pesquisa é descrever o processo de criação e implementação da 
PMPIC. É dada ênfase no debate a respeito dos desafios encontrados, das conquistas 
e possíveis benefícios obtidos, além de refletir sobre as perspectivas que surgem uma 
vez implantada a política. Tais elementos permitem um debate sobre o cenário global 
que envolve as PIC e o campo da saúde coletiva. A PMPIC foi criada com a intenção de 
ampliar e diversificar o acesso dos usuários do SUS às possibilidades terapêuticas de 
promoção e recuperação da saúde e qualificar o cuidado, fortalecendo a integralidade.

Metodologia

Este trabalho é uma pesquisa de cunho transdisciplinar, que integra saberes e 
metodologia científica a conhecimentos da filosofia, das antigas tradições de sabedoria 
e à beleza da arte, entendendo estes quatro caminhos de conhecimento como 
elementos complementares, uma vez que observam a mesma realidade de diferentes 
pontos de vista (NICOLESCU, 2005). A pesquisa realizada parte inicialmente de uma 
ampla revisão teórica para refletir a respeito do cenário global da saúde coletiva; 
paralelamente foi realizada uma pesquisa de campo, de cunho qualitativo, que inspirou-
se nas propostas metodológicas de Greenwood et al. (2010) – pesquisa/ação; Geertz 
(1973 e 1979) – descrição densa e Minayo et al. (2004) – organização dos achados em 
categorias. Enquanto residente, atuei junto a duas equipes de saúde da família que 
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estão lotadas em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do município. Além 
disso, participei ativamente da construção da PMPIC junto a dois grupos de trabalho 
(GT) formados para tal. O GT-PIC e o GT-Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Embora em 
outros espaços também tenham ocorrido experiências relacionadas à construção da 
PMPIC, estes foram os principais locais de pesquisa.

Os sujeitos que contribuíram diretamente para esta pesquisa eram residentes 
em saúde da família, profissionais que atuam nas UBSFs, profissionais da gestão 
da SMS, professores e técnicos da Universidade e usuários. Todos eles de alguma 
forma participaram da construção da PMPIC. Após a aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS), o primeiro passo desta pesquisa foi buscar 
informações relativas ao início da criação da PMPIC em documentos da SMS, tais 
como atas dos GTs, leis e outros documentos que vinham sendo criados. Muitas das 
informações relacionadas ao processo de criação da PMPIC, seus desafios, conquistas 
e perspectivas eram elementos que emergiam durante o processo de construção 
da política, nas reuniões dos GTs, no planejamento do trabalho dentro da UBSF em 
que atuei, nos cursos realizados ou até mesmo em conversas informais dos sujeitos 
envolvidos. Durante toda a residência, mantive um diário de anotações onde registrava 
eventos, reflexões, emoções, impressões, etc. Após o início da pesquisa, estes registros 
passaram a se dar de forma mais sistemática e focada nas vivências relacionadas às PIC, 
tornando este diário a principal fonte de informações desta pesquisa. As informações 
coletadas foram organizadas em seis categorias. A primeira a respeito do processo 
inicial de criação da PMPIC, e as demais relacionadas a cada um dos cinco eixos de ação 
da Política (Plantas Medicinais, Práticas Corporais Integrativas, Acupuntura, Terapia 
Comunitária e Reiki).

Resultados

Uma ampla revisão teórica permitiu identificar alguns dos principais conflitos 
relacionados à inserção das PIC no SUS, explorando possíveis caminhos de superação. 
Além disso, proporcionou a compilação de diversas contribuições das PIC para o 
campo da saúde coletiva e possibilitou abordar estas temáticas por perspectivas 
ainda pouco exploradas pelos autores e profissionais da área da saúde coletiva. 
Estes elementos globais que emergiam da literatura qualificavam e impulsionavam a 
criação e implementação da PMPIC, uma vez que a realização da pesquisa teórica se 
dava concomitantemente com a pesquisa prática e com a construção da PMPIC. Os 
passos trilhados na criação da PMPIC são elementos que podem servir de inspiração ou 
ferramenta de gestão para outros municípios que queiram implementar as PIC nas suas 
redes de atenção à saúde. Segue abaixo um resumo das etapas trilhadas:

Criação do GT-PIC (espaço multiprofissional de gestão coletiva) -> Análise situacional 
(análise das necessidades de saúde do município, das possibilidades de implementação 
das PIC, dos profissionais que já possuem formação para atuarem) -> Escolha das PIC a 
serem implementadas -> Legitimação (criação da lei) -> Planejamento e implementação 
parcial (realização de formação profissional, planejamento dos fluxos de atendimento, 
organização dos serviços e garantia de insumos) -> Avaliação do projeto e re-planejamento.

Uma série de desafios surgiram ao longo da criação da PMPIC, elementos que 
suscitaram diversas reflexões durante nossa experiência e podem ser relevantes para 
outros municípios que desejarem implementar ações semelhantes. Seguem abaixo os 
desafios enfrentados:
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Descontinuidades dos processos de gestão; Ritmo do processo de trabalho das 
UBSFs distinto do ritmo necessário para às PIC; Dogmatismo científico e religioso que 
gira em torno das PIC; Carência de espaço físico adequado para atendimento com PIC; 
Falta de Recursos Humanos das redes de saúde; Modelo de cuidado das UBS e UBSFs 
ainda centrado na doença; Pouco conhecimento a respeito das PIC; Baixo número de 
profissionais qualificados para trabalhar com PIC; Ambiência inadequada, com pouco 
silêncio e privacidade nas Unidades de Saúde.

Não foi possível fazer uma análise profunda do impacto das PIC na situação de 
saúde do município, uma vez que no momento da pesquisa sua implementação era 
muito recente e ainda em pequena escala. No entanto, algumas repercussões positivas 
puderam ser identificadas nos cenários onde elas foram inseridas. Abaixo destaco os 
elementos observados:

Oferta de novas terapêuticas à população obtendo resultados positivos; repercussões 
subjetivas positivas nos profissionais da saúde; Implementação de ações de formação 
e educação permanente; Sensibilização de profissionais e população; Ampliação da 
visibilidade e legitimação das PIC (Criação da Lei Municipal).

Conclusão

A Criação da PMPIC se deu em um contexto de efervescência, repleto de 
aprendizados, desafios e conquistas. Esta pesquisa, além de registrar esta história, 
reforçou alguns elementos que já haviam sido encontrados na literatura e trouxe à 
tona novos e importantes pontos para o debate. É importante reconhecer que as 
PIC trazem consigo novas ferramentas de diagnóstico e terapêutica e um complexo 
construto teórico que contribuem com discussões que já vem sendo realizadas no 
campo da saúde, tais como a clínica ampliada, integralidade, humanização, etc. Além 
disso, encontram ressonância com conhecimentos de linhas de vanguarda da ciência 
tais como a física quântica, a psicologia transpessoal e a biologia (GOSWAMI, 2006; 
GROF, 2000). Desta forma, investir no fortalecimento destas práticas no SUS, além de 
significar o resgate e valorização de terapêuticas tradicionais e populares, fortalece a 
emergência de um novo paradigma em saúde coletiva embasado em uma perspectiva 
quântica, transdisciplinar, transpessoal e transcultural.

Os elementos compilados nesta pesquisa possibilitam uma compreensão mais 
ampla a respeito das PIC e do cenário da saúde coletiva e, fundamentalmente, 
reforçam a certeza de que estas terapêuticas estão ligadas a paradigmas de defesa e 
fortalecimento da vida. Neste sentido, se nossa busca está relacionada com a construção 
de modelos de cuidado integrais, humanizados, eficientes, racionais, sustentáveis, 
que valorizam um vínculo terapêutico, que visam fortalecer a autonomia e o respeito 
mútuo, então é possível reconhecermos as PIC como importantes tecnologias para 
a criação e implementação destes novos modelos. Reforço que para ser possível a 
implementação das PIC e de outras ações voltadas à qualificação e melhoria do SUS, 
é preciso um olhar atento e constante para conhecer, reconhecer e compreender o 
cenário que envolve estas temáticas e ser capaz de intervir de forma eficaz, superando 
conflitos, qualificando, fortalecendo e induzindo ações positivas.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O processo saúde/doença dos povos indígenas deve levar em consideração a dinâmica 
epidemiológica e demográfica existente em cada etnia. Alguns trabalhos realizados 
com populações indígenas mostram altas prevalências de desnutrição entre crianças, 
percentuais muitas vezes superiores aos registrados nas camadas mais pobres da população 
brasileira não-indígena. A anemia e doenças infecciosas como a diarreia, muito frequentes 
entre crianças indígenas, é particularmente importante nesta faixa etária, pois pode 
comprometer o crescimento e desenvolvimento (LEITE et al., 2007; SANTOS; COIMBRA, 
2003). Dessa forma, as Estratégias de Saúde da Família nos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas devem estar preparados para desenvolver ações levando em consideração as 
doenças e agravos mais frequentes dentro de cada aldeia. Nesse contexto, a realização deste 
trabalho visou melhorar a saúde das crianças indígenas de zero a 72 meses do polo Ponta 
Natal, localizado no município de Manicoré coordenado pelo DSEI Manaus. Na intervenção 
realizada desenvolveu-se ações nos eixos temáticos de organização e gestão do serviço, 
monitoramento e avaliação, qualificação da prática clínica e engajamento público. Para 
guiar o processo de trabalho utilizou-se protocolo do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). 
A aplicabilidade destes documentos nos serviços de saúde é importante para aproximar 
a teoria da prática cotidiana. O trabalho foi embasado no cumprimento das Políticas de 
Atenção a Saúde da criança, e incentivou a atuação multidisciplinar da equipe de saúde.

Introdução

O Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (DSEI/Manaus) no estado do 
Amazonas é responsável pelo atendimento das comunidades indígenas da região 
do entorno da capital amazonense, 19 municípios. Um desses municípios, Manicoré, 
tem uma população estimada em 51.331 habitantes (IBGE, 2013), 2.880 indígenas são 
cadastrados na atenção básica, onde a maioria reside na zona rural e são atendidos em 
três polos base. Num único polo indígena temos apenas uma equipe, composta por 
um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. Os dois médicos existentes trabalham 
alternadamente entre os polos, assim como o dentista e seu auxiliar. Nossa maior 
dificuldade na região se refere ao deslocamento entre as aldeias, já que a locomoção se 
dá principalmente por via fluvial. A estrutura física da UBS DSI/Manaus é bem simples, 
parede de madeira e chão suspenso. Em polos distantes da UBS não possuímos um 
espaço físico para os atendimentos, o mesmo é improvisado dentro das aldeias, em 
casas ou centros comunitários.

Avaliação da saúde das crianças indígenas da atenção básica 
do Polo Ponta Natal, DSEI Manaus – Manicoré/AM
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As viagens sanitárias são programas, sempre traçamos rotas e avisamos os 
Agentes Indígenas de Saúde (AIS) sobre as datas em que vamos visitar sua aldeia, 
para que a maior parte da população daquele polo não viaje nesse período. Nas 
viagens sanitárias utiliza-se um barco que percorre os rios, parando em algumas 
comunidades para realizar uma espécie de “mutirão” de atendimento. São 15 a 20 dias 
por viagem. O Polo Ponta Natal fica localizado na zona rural em área de difícil acesso. 
No período anterior a intervenção a cobertura vacinal das crianças apresentava-se 
satisfatória, no entanto havia muitos casos de desnutrição e o acompanhamento dos 
recém-nascidos não estava de acordo com os períodos estipulados nos protocolos 
do Ministério da Saúde, pois o tempo da equipe em área não era constante. Devido a 
isso se escolheu este público alvo para realizar a intervenção e buscou-se reestruturar 
o Programa de Saúde da Criança.

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho foi promover a saúde dos curumins, para que 
possam crescer e se desenvolver em todo seu potencial. Os objetivos específicos 
foram: 1) ampliar a cobertura da atenção à saúde da criança; 2) melhorar a adesão ao 
programa de Saúde da Criança; 3) melhorar a qualidade do atendimento às crianças; 4) 
melhorar registros das informações; 5) mapear as crianças de risco pertencentes à área 
de abrangência; e 6) promover a saúde.

Metodologia

A intervenção foi realizada no Polo Ponta Natal do DSEI de Manaus, que fica localizado 
na cidade de Manicoré, AM. O período da intervenção ocorreu nos meses de outubro, 
novembro e dezembro do ano de 2013. A população-alvo da intervenção foi constituída 
de todas as crianças indígenas de zero a 72 meses residentes na área de abrangência 
da UBS. Na tentativa de ampliar a cobertura da atenção à saúde das crianças, foram 
realizadas ações nos quatro eixos: monitoramento e avaliação, organização e gestão do 
serviço, engajamento público e qualificação da prática clínica. As crianças de zero a 72 
meses que temos em nossa região foram monitorados mensalmente, contemplando 
avaliação de crescimento e desenvolvimento, orientações e suporte quanto a saúde 
da criança e bucal, a fim de contemplar o eixo de monitoramento e avaliação. Para 
o eixo de organização e gestão do serviço foi dada prioridade para o atendimento 
da população-alvo, cadastrando todas as crianças da área. Um dos objetivos da 
intervenção era o de melhorar a adesão ao programa de Saúde da Criança, assim 
buscas ativas foram realizadas por meio das visitas domiciliares. Sempre quando há 
campanha de vacinação nos polos, realizamos busca ativa das crianças que ainda não 
receberam o imunobiológico, porém nem sempre essas crianças passam por consulta 
médica, mas elas sempre são medidas e pesadas, e as famílias que possuem crianças 
que se encontram com déficit de peso recebem cesta básica. Visávamos a intensificação 
do controle do crescimento das crianças indígenas estabelecemos meta de manter 
100% das crianças com controle de peso, seja por déficit ou excesso, com registro na 
caderneta de vacinação e em nossa planilha, com objetivo de melhorar a qualidade do 
nosso atendimento. 

A enfermeira ficou responsável por monitorar o percentual de crianças com 
avaliação da curva de crescimento, além da avaliação periódica de crianças com déficit 
e excesso de peso e avaliação do desenvolvimento neuro-cognitivo. Outro objetivo 
importante foi o de promover a saúde, através do incentivo ao aleitamento materno, 
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orientações nutricionais, e prevenção de acidentes. Para orientar sobre a importância 
da amamentação, pedimos que 100% das mães mostrassem na primeira consulta como 
estão fazendo para amamentar seus filhos, assim conseguimos avaliar a pega e posições 
adequadas. Para esse adequado monitoramento foi necessário capacitar a equipe no 
aconselhamento do aleitamento materno exclusivo e na observação da amamentação 
para correção de possíveis falhas. Informações nutricionais foram fornecidas às mães, 
as quais também foram orientadas sobre a prevenção de acidentes. Todas as ações 
realizadas foram registradas numa ficha espelho e no prontuário individual e os dados 
posteriormente foram digitados numa planilha eletrônica fornecida pela Especialização 
em Saúde da Família da Universidade Federal de Pelotas, onde os resultados e gráficos 
eram gerados automaticamente.

Resultados

A população indígena atendida pelo polo Ponta Natal é de aproximadamente 
1.179 usuários, onde cerca de 280 são crianças de zero a 72 meses. Durante a 
intervenção foram monitorados e inscritos no programa de Saúde da Criança 225 
curumins, o que totaliza uma cobertura de 90% das crianças de zero a 72 meses 
residentes na área. A meta inicial para os primeiros três meses de intervenção era de 
90%, assim alcançamos a meta estabelecida. No primeiro mês de intervenção foram 
inscritas e acompanhadas no programa 59,2% (148) das crianças residentes no Polo 
Ponta Natal, no segundo mês 86% (214) das crianças já haviam sido acompanhadas, 
e finalmente no terceiro mês de intervenção 90% (225) da população alvo já estava 
em acompanhamento pela equipe de saúde, conforme protocolo. Resultado muito 
satisfatório, visto que a cobertura até setembro, mês que antecedeu o início da 
intervenção, era de 47%. A busca ativa sempre ocorreu quando necessário, por meio 
de um melhor planejamento sobre qual aldeia visitar em cada dia e ajuda do AIS 
conseguimos avisar a tempo sobre nossa chegada em área e captar um número 
grande de crianças, isso refletiu num número baixo de crianças faltosas. O crescimento 
e desenvolvimento de 98% (200) das crianças da área foram avaliados e 83% (186) 
foram vacinadas. Conseguimos ter um controle de 90% (34) das crianças com peso 
abaixo do adequado e de 78% (7) das crianças com o peso acima do recomendável 
em relação à idade preconizado pela Organização Mundial de Saúde.

Do total de crianças da área, 81% (182) passou por avaliação de risco e 94% (211) 
tiveram o desenvolvimento avaliado, realizamos consultas onde analisamos se os 
marcos do desenvolvimento estavam compatíveis com a idade cronológica da criança 
indígena. Foi possível indicar e suplementar 93% (43) das crianças entre seis e 18 meses 
de idade com sulfato ferroso, pois recebemos um grande lote do suplemento no último 
mês da intervenção. A meta de realizar a escovação supervisionada com creme dental 
em 60% dos indígenas entre 36 e 72 meses de vida foi alcançada e ultrapassada no 
último mês de intervenção, atingindo um percentual de 76,1% (83). Ao longo dos 
meses houve uma melhora no registro dos dados, no último mês de intervenção 85% 
(191) dos curumins tinham fichas-espelhos preenchidas de forma satisfatória. Ao final 
da intervenção, 88% das mães foram orientadas quanto a prevenção de acidentes na 
infância e 88,9% (nove de oito crianças com até três meses de vida) foram colocadas para 
mamar na primeira consulta. Além disso, 82% (184) das mães já haviam sido orientadas 
sobre alimentação saudável. Por fim, aproximadamente 79,1% (178) das crianças 
indígenas e 82% dos responsáveis receberam orientações coletivas sobre saúde bucal, 
etiologia e prevenção da cárie; e 64,4% (145) das mães foram alertadas sobre os perigos 
do uso da chupeta e mamadeira e a importância de prevenir oclusopatias.
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Conclusão

A intervenção no programa da saúde da criança desenvolvida no polo Ponta 
Natal proporcionou ampliar a cobertura do programa, melhorar a participação das 
comunidades em palestras educativas, o registro das informações, e conhecer melhor 
epidemiologicamente a população atendida pela UBS do polo. A intervenção também 
propiciou o mapeamento das crianças com maior risco e vulnerabilidade e favoreceu a 
promoção da saúde desse grupo de pacientes. Com a intervenção também foi possível 
melhorar a suplementação de ferro de crianças de seis a 18 meses e organizar a detecção 
das crianças faltosas as consultas. O desenvolvimento das ações visando à realização 
da intervenção, fez com que a equipe trabalhasse integrada, trazendo melhorias para 
o serviço. Para alcançarmos nossos objetivos, tivemos que capacitar os profissionais, 
enfermeiros, técnicos e agentes indígenas de saúde, quanto ao cadastramento, 
manutenção e atualização dos cadastros dos curumins, planejamento de entrada 
em área, estratificação de risco, e quanto as orientações para as mães e responsáveis. 
Definidas as atribuições de cada profissional de saúde, houve uma descentralização do 
trabalho da enfermagem, que era responsável por todas as etapas do monitoramento 
das crianças. Para a comunidade a intervenção foi importante, pois trouxe melhoria na 
assistência às crianças e profissionais com uma melhor qualificação. Controlamos com 
melhor eficácia o crescimento através da planilha, a qual facilitou a visualização das 
crianças que precisavam de acompanhamento continuo devido a desvio do padrão 
considerado adequado. Além de um melhor monitoramento em relação a todos os 
outros aspectos relacionados a saúde dos curumins.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

O que orientou a construção desse trabalho pautou-se nas mudanças por que 
vem passando o modelo e a gestão dos serviços da atenção básica em saúde, que 
repercutem no ambiente de trabalho e na adaptação dos profissionais para o exercício 
da criatividade no setor. Repercussões essas que se faz necessário investigar, tendo 
em conta o protagonismo dos profissionais como atores situados à linha de frente 
da produção dos cuidados em saúde. Os instrumentos construídos contribuem para 
um SUS mais humanizado, cuidador e responsável, por possibilitar aos gestores a 
identificação de condições favoráveis ou desfavoráveis no ambiente de trabalho e 
promotoras de sofrimento psíquico ou resiliência para o manejo adequado por aqueles 
que têm compromisso com a gestão das pessoas que cuidam da saúde da população 
usuária do SUS.

Introdução

A atual forma de gestão dos serviços de saúde e das pessoas, a forma como vem sendo 
tratado o funcionalismo público e os vínculos de trabalho existentes, sobretudo no 
âmbito da atenção básica em saúde coletiva, geram situações de insatisfação, conflitos 
entre profissionais antigos com os mais novos, desmotivação no exercício da prática 
cotidiana, que me suscitou como psicóloga, o desejo de identificar se no ambiente 
de trabalho existem fatores que facilitem ou dificultem o exercício da criatividade, a 
existência de fatores predisponentes ao sofrimento psíquico e estratégias utilizadas 
pelos profissionais para adaptação. Sendo a criatividade uma condição que demonstra 
saúde emocional, pois pressupõe que haja motivação, satisfação com o que e está 
sendo realizado, tendo o ambiente um papel fundamental para o estímulo ou a inibição 
desse potencial para criação. A resiliência é a adaptação criativa frente a situações de 
grande estresse, evitando o adoecimento psíquico, encontrando o indivíduo formas de 
lidar com o sofrimento gerado no ambiente de trabalho.

Objetivos

Construir instrumentos para identificar entre profissionais de saúde a qualidade do 
ambiente de trabalho, fatores relacionados ao exercício da criatividade, a existência ou 
não de fatores de resiliência, bem como os mecanismos adotados pelos profissionais 
para adaptação.

Razão e sensibilidade: construção de instrumentos de 
resiliência e criatividade
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Metodologia

Realizamos revisão bibliográfica sobre instrumentos e escalas de mensuração para 
qualidade de ambiente de trabalho, criatividade e resiliência. Elaboramos um modelo 
teórico da racionalidade que a nosso ver envolve fatores e dimensões relevantes entre 
ambiente de trabalho e criatividade e em seguida a primeira versão dos instrumentos 
para consulta a especialistas na área. A consulta visou à validação de conteúdo das 
escalas elaboradas. Os instrumentos foram revisados e elaborados na segunda versão 
para pré-testagem junto a profissionais de saúde. A pré-testagem teve como objetivo 
avaliar o tempo médio de preenchimento dos instrumentos, a compreensão dos itens 
propostos e adequabilidade do conteúdo dos mesmos. Ao final da pré-testagem os 
instrumentos passaram por nova revisão para elaboração da versão final.

Resultados

Os instrumentos na versão final contêm o máximo de dimensões prioritárias em 
relação à mensuração da qualidade do ambiente de trabalho e resiliência, segundo 
a literatura. Tendo o instrumento de criatividade finalizado com oito dimensões, 24 
subdimensões, num total de 71 itens distribuídos em 42 itens de perfil do ambiente de 
trabalho e 29 de percepção do trabalhador acerca das condições promotoras ou não 
de criatividade. As oito dimensões foram categorizadas como: compensação justa e 
adequada; condição de trabalho; uso e desenvolvimento de capacidades; oportunidade 
de crescimento e segurança; integração social na organização; constitucionalismo; 
trabalho e o espaço total de vida e relevância social do trabalho na vida. Cada uma 
delas em acordo com os principais achados dos estudos na literatura e nas pesquisas 
acerca das condições essenciais para um ambiente de trabalho saudável, sobretudo na 
saúde. O instrumento de resiliência ficou com cinco dimensões e dez subdimensões, 
num total de 73 itens distribuídos entre 34 para identificação do perfil dos fatores 
geradores de resiliência, 13 de percepção dos referidos fatores como contribuintes para 
o sucesso profissional, 13 sobre os mecanismos de resiliência e 13 sobre as dificuldades 
na utilização de mecanismos resilientes. As dimensões foram categorizadas como: 
competência, fortaleza, autoestima, apoio familiar e apoio social. Todas presentes nos 
poucos instrumentos já existentes nacional e internacionalmente e abordadas como 
áreas de maior relevância nos estudos realizados acerca desse fenômeno. A escala 
de resposta varia de zero a dez, graduando de acordo com a concordância acerca 
das assertivas propostas, em que zero é o mínimo e dez o máximo de concordância. 
Ambos os instrumentos poderão ser aplicados total ou parcialmente dependendo da 
especificidade de cada lugar e das organizações de saúde, além de permitir diagnósticos 
utilizando algumas dimensões como marcadoras ou o monitoramento utilizando 
algumas dimensões como sentinelas.

Conclusão

Consideramos responsabilidade dos gestores a garantia da qualidade do ambiente 
de trabalho dos profissionais de saúde e compromisso com a saúde psíquica dos 
mesmos, que resultem em trabalho decente no SUS e os instrumentos que foram 
elaborados nesse estudo contribuem para diagnóstico, monitoramento e avaliação 
das condições para o exercício de criatividade, promoção da resiliência e redução do 
sofrimento mental assumindo grande relevância no contexto do SUS, onde novos 
modelos e formas de gestão precisam estar em permanente processo de transformação.
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Justificativa e aplicabilidade do trabalho junto ao SUS

Para garantir a dispensação de medicamentos e a universalidade de acesso a 
esses medicamentos no SUS, é necessário que o paciente apresente uma prescrição 
médica adequada. Porém, grande parte das prescrições que são apresentadas nas 
farmácias dispensadoras são inadequadas, principalmente prescrições provenientes 
de atendimento médico feito em unidades de pronto atendimento (UPA). Essas 
inadequações incluem: falta de dados, ilegibilidade, medicamentos que não são 
padronizados no município, falta de formulários necessários, etc. Uma prescrição 
inadequada não pode ser atendida nas farmácias do SUS e o paciente fica sem acesso 
ao medicamento prescrito. Foi elaborado um planejamento de ações simples que 
podem ser realizadas para diminuir o número de inadequações nas prescrições médicas 
provenientes das unidades de pronto atendimento do SUS. Esse planejamento deu 
origem ao chamado plano operativo – um conjunto de ações estudadas que podem 
ser colocadas em prática de forma organizada, com o objetivo de resolver o problema 
mencionado.

Introdução

O planejamento é uma importante ferramenta de gestão. Quando não há 
planejamento para a condução de qualquer atividade, o profissional torna-se um 
“apagador de incêndios”, ou seja, ele apenas resolve problemas que vão surgindo. A 
prática planejada e com menos improvisos permite diagnosticar e priorizar problemas, 
propor ações para resolvê-los e caminhar para o alcance dos objetivos. Isso motiva mais 
o profissional e traz melhores resultados para o serviço e para os usuários deste serviço. 
O município onde o trabalho foi realizado possui uma portaria da secretaria municipal 
de saúde que dispõe sobre regras de prescrição e dispensação de medicamentos nas 
unidades de saúde do SUS. Esta portaria tem o objetivo de traçar diretrizes para que haja 
o uso racional de medicamentos no SUS. A portaria preconiza prescrição legível, em 
duas vias, com data, medicamentos em nome genérico, posologia completa, dosagem 
e preenchimento de formulário de justificativa para medicamentos de uso restrito.

Além disso, esta portaria preconiza a prescrição de medicamentos constantes na 
REMUME (relação municipal de medicamentos essenciais), já que esta relação contém 
os medicamentos de maior eficácia, segurança, conveniência para o paciente, qualidade 
assegurada e custo comparativamente favorável. 

Elaboração de um plano operativo que visa diminuir o número 
de prescrições médicas inadequadas provenientes das unidades 
de pronto atendimento de um município e consequentemente, 
aumentar o acesso dos usuários aos medicamentos no SUS
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Porém, o que se vê na prática é um grande número de prescrições inadequadas – 
em desacordo com a portaria municipal – provenientes principalmente de unidades de 
pronto atendimento (UPAS). Essas prescrições são levadas às farmácias das Unidades 
Básicas de Saúde pelo paciente-usuário do SUS e devido às inadequações não podem 
ser atendidas. Isso leva ao não-acesso do usuário aos medicamentos prescritos. Baseado 
neste problema usou-se a estratégia de planejamento para tentar resolvê-lo.

Objetivos

O objetivo do trabalho realizado foi construir um plano operativo composto de 
ações que pudessem ser colocadas em prática para diminuir o número de prescrições 
inadequadas no SUS deste município. As ações foram direcionadas principalmente 
aos médicos das unidades de pronto-atendimento, pois verificou-se que a maioria das 
prescrições inadequadas eram provenientes destas unidades.

Metodologia

Foi usado o método de planejamento estratégico situacional. Neste método, 
escolhe-se um problema, explicam-se as causas desse problema e propõem-se ações 
para resolvê-lo. A primeira etapa do planejamento foi a explicação do problema. Era 
necessário inicialmente saber o motivo pelo qual os prescritores estavam fazendo 
prescrições inadequadas. Concluiu-se que as causas para essas inadequações são: 
falta de comunicação adequada com os prescritores e falta de treinamento para esses 
prescritores. Após a explicação do problema, baseando-se nas causas encontradas, 
formulou-se os objetivos específicos e as operações que seriam necessárias para o 
alcance desses objetivos. Chegou-se a três objetivos: 1) melhorar a comunicação 
entre farmacêuticos e prescritores nas UPAS; 2) promover a divulgação de portarias 
municipais, REMUME e outros informes de maneira mais eficaz; e 3) implantar um 
programa de treinamento introdutório e educação continuada destinados aos 
médicos das UPAS.

Para o primeiro objetivo, foram formuladas três operações: 1) realizar oficinas 
entre farmacêuticos e médicos de uma mesma UPA; 2) criar em cada UPA um mural 
do medicamento para postagens de informações sobre medicamentos; e 3) construir 
um grupo de e-mails para troca de informações entre médicos e farmacêuticos de 
uma mesma UPA. Para o segundo objetivo foram elaboradas quatro operações: 1) 
criar um blog sobre medicamentos do SUS municipal; 2) enviar informes sobre 
medicamentos anexados as contracheques dos médicos; 3) colocar um mini-mural 
atrás de cada porta de cada consultório, contendo a REMUME e um resumo da portaria 
municipal que trata dos medicamentos; e 4) criar um manual de bolso contendo a 
REMUME e lembretes importantes sobre prescrição. Para o terceiro objetivo foram 
sugeridas duas operações: 1) implantar um treinamento introdutório feito por um 
farmacêutico a todos os médicos recém-contratados das UPAS; 2) incluir os médicos 
das UPAS no programa de educação permanente do município, com a participação 
de um farmacêutico na montagem das capacitações.

Cada operação foi analisada quanto à possibilidade de ser colocada em prática. 
Analisou-se a viabilidade – poder para decidir, executar e manter cada operação – e 
a factibilidade – disponibilidade de recursos físicos, materiais, humanos, financeiros, 
técnicos para executar cada operação. Na última etapa do planejamento, foram 
definidos responsáveis pela execução de cada ação, dos prazos, dos recursos 
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financeiros estimados e dos indicadores. Os indicadores de avaliação foram elaborados 
para acompanhar a execução de cada operação. Os principais indicadores propostos 
foram: 1) porcentagem de médicos das UPAS que participaram de oficinas com os 
farmacêuticos por semestre; 2) número de e-mails trocados no trimestre; 3) número 
de postagens no blog de medicamentos em três meses; 4) número de médicos das 
UPAS que têm o manual de bolso por semestre; e 5) porcentagem de médicos das UPAS 
participantes dos treinamentos em um ano.

Resultados

O plano operativo obtido é bastante completo e contém causas do problema, 
objetivos específicos, ações propostas, prazos para execução, responsáveis e indicadores 
de avaliação. Após o término do planejamento, foi feita uma apresentação do Plano 
Operativo a todos os farmacêuticos atuantes no SUS do município, à diretora de 
Assistência Farmacêutica e ao secretário municipal de saúde. Houve excelente aceitação 
por parte de todos. Os farmacêuticos ficaram empenhados em construir outros planos 
operativos para resolver outros problemas ligados à Assistência Farmacêutica do 
município. O secretário de saúde e a diretora de Assistência Farmacêutica deram total 
apoio à implantação do Plano Operativo. Após esta apresentação inicial, foi realizada 
uma segunda reunião com a Diretora de Assistência Farmacêutica e os farmacêuticos 
das UPAs para colocar as operações em prática. Foi definido que as seguintes operações 
serão colocadas em prática imediatamente:

•	 Criação de um mural do medicamento, onde farmacêuticos e prescritores 
devem postar informações sobre medicamentos;

•	 Criação de um blog sobre medicamentos destinados aos médicos do SUS.

Para o blog, foi definido o farmacêutico responsável pela elaboração e postagem 
das informações. Essa postagem vai ocorrer semanalmente. Haverá uma consultoria do 
setor de comunicação da prefeitura para a criação do blog.

A operação de se realizar oficinas periódicas entre farmacêuticos e médicos das 
UPAs e de se implantar treinamentos para esses médicos foi rejeitada. Foi dito que é 
impossível implantar essas operações devido à alta rotatividade de médicos nessas 
unidades. Foi definido que ocorrerão reuniões entre os farmacêuticos, diretor clínico 
e médicos horizontais – médicos que são fixos das UPAs – para que eles repassem 
informações para outros médicos. A proposta de se construir um grupo de e-mails 
entre todos os médicos e farmacêuticos de uma UPA também foi rejeitada pelo mesmo 
motivo anterior – alta rotatividade. Foi sugerido que haja apenas a coleta dos e-mails 
dos médicos para que o farmacêutico repasse informações por correio eletrônico. 

A operação sugerida no PO de enviar periodicamente informes sobre medicamentos 
anexados aos contracheques dos médicos também não será implantada, pois muitos 
médicos são contratados como RPA (recibo de pagamento de autônomos) e não 
recebem contracheque. Em substituição, serão anexados informes às folhas de ponto 
dos prescritores. A sugestão de se criar um mini-mural contendo a REMUME, as 
portarias e outros informes foram substituídas pela criação de uma pasta que ficará em 
cada consultório das UPAs. Nesta pasta serão colocados também todos os formulários 
que os médicos utilizam nas consultas. Por fim, foi sugerido que o manual de bolso 
proposto fosse substituído por um check-list. Concluiu-se que este manual de bolso 
deveria ser revisto e atualizado periodicamente e isto seria difícil de ser administrado. 
No check-list haverá apenas lembretes rápidos para que uma prescrição seja adequada.
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Conclusão

A construção deste Plano Operativo foi muito útil para o serviço de saúde do 
município. Através deste Plano Operativo, foi possível aprender as técnicas do 
Planejamento Estratégico Situacional (PES) e repassar este conhecimento para outros 
atores envolvidos com a AF do município. Além disso, foi possível analisar a fundo 
e propor ações concretas para a resolução de um problema que gera transtornos 
no momento da dispensação de medicamentos nas unidades de saúde de todo o 
município. A repercussão deste PO no setor de assistência farmacêutica do município 
levou ao total apoio da diretoria de AF e do secretário de saúde para que os POs 
sejam implantados e novos planos sejam construídos, levando, assim, à resolução de 
problemas rumo a uma assistência farmacêutica de excelência.
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