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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14588/2005-2 FCTP: 0901/059 

Título do Projeto: Conselhos gestores e saúde: empoderamento e impacto na gestão pública 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Águeda Lenita Pereira Wendhausen    

E-mail: agueda@univali.br 

Município de Execução da Pesquisa: Itajaí SDR: 17ª  

Instituição Executora: UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): UNOCHAPECÓ CNPJ: 82.804.642/0001-08 

 CNPJ: - 

 CNPJ: - 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 32.713,00 

FAPESC: R$ 12.313,00 SES: R$ 20.400,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: Gestão Descentralizada do SUS/ Avaliação das políticas públicas regulatórias 
do estado e o controle social. 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

x Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

x Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

x Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 
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 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  

Como o orçamento aprovado foi menor do que o proposto pelos pesquisadores, optamos por não 
realizar os objetivos IV e V do projeto original enviado à FAPESC, referentes a avaliação das 
competências dos conselheiros. Estes foram retirados em detrimento dos outros objetivos por 
entendermos que eram mais aderentes ao que pretendíamos no projeto.  Como se trata de projeto 
de cunho qualitativo seu planejamento é flexível permitindo aos coordenadores mudança de planos 
em relação à metodologia. Assim, no  objetivo II, para o qual faríamos uma entrevista por conselheiro 
selecionado, optamos por fazê-las em maior profundidade, aumentando o número para duas 
entrevistas/conselheiros, pois entendemos que a trajetória de vida em relação ao empoderamento 
ficaria melhor contemplada. 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

OBJETIVOS/METODOLOGIA   RESULTADOS 

Objetivo 1: caracterizar os conselhos 
selecionados identificando os grupos 
representados e o perfil dos participantes. 

Procedimentos: realizar mapeamento dos 
conselhos composto de: levantamento do 
perfil dos participantes e do funcionamento e 
estruturação dos conselhos, através de 
aplicação de questionário aos responsáveis 
pelos conselhos e aos conselheiros, além da 
utilização de documentos referentes a cada 
fórum, como leis, atas, etc.  

Aplicados 135 questionários aos 
conselheiros, sendo 65  (83,3% do total) no 
Município de Itajaí e 70 (100% do total) no 
Município de Chapecó. Aplicados 
questionários a todos os responsáveis pelos 
conselhos (8) e feito o resgate da criação 
dos fóruns através de documentos e 
referências bibliográficas. A partir dos dados 
levantados procedeu-se a análise estatística 
dos resultados. 
 

Objetivo 2: descrever a trajetória de vida dos 
integrantes dos fóruns selecionados na 
esfera política, sua relação com o grupo que 
representam em referência ao(s) fórum(s) 
no qual atuam.  
Procedimentos: realizar entrevistas de 
profundidade com participantes dos 
conselhos, levando em consideração a 
proporção dos representantes em cada 
conselho; 

Realizadas 40 (20 em cada município) 
entrevistas de profundidade, considerando a 
proporção de representantes em cada 
conselho. O material foi categorizado 
buscando-se identificar níveis de 
empoderamento e qualificar a 
representatividade. 

Objetivo 3: analisar a inserção dos Realizadas 14 observações e notas de campo a 
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representantes na dinâmica participativa dos 
fóruns.  
Procedimentos: realizar observação sistemática 
das reuniões dos conselhos e análise 
documental das atas de reuniões, considerando 
uma amostragem temporal-longitunal no período 
estudado. Utilizar para a análise dados também 
as entrevistas de profundidade. 

elas referentes, em todos conselhos de Itajaí e 
Chapecó. O instrumento de observação 
registrava em relação a dinâmica da reunião: 
temas abordados, caráter do tema, quem falava, 
qual a dinâmica do debate e os resultados 
(encaminhamentos, decisões, 
problematizações).  
Lidas e analisadas 96 atas referentes aos 
conselhos de Itajaí Chapecó, de reuniões 
realizadas em 2005 e 2006. Após a definição 
pelo grupo de pesquisadores de descritores para 
busca de unidades de registro, as atas foram 
submetidas a tratamento qualitativo de onde se 
extraíram as categorias de análise. 

Objetivo 4: verificar como as 
discussões/decisões se traduzem em ações e 
estratégias (como se dá a implementação das 
decisões nos conselhos); 
Procedimentos: levantamento dos temas 
discutidos (atas e observação) que geraram 
decisões, identificando quem propõe e o fluxo do 
processo dentro do fórum; a seguir verificação 
do encaminhamento dado às decisões através 
de análise documental e da observação e 
verificação in loco. 

Mediante o acompanhamento de 16 decisões 
selecionadas nos conselhos de Itajaí e Chapecó 
foi criado um fluxograma do curso das decisões 
nos 8 conselhos, no qual avaliou-se: 1) 
construção da agenda; 2) diagnóstico das 
situações-problema; 3) formulação dos 
encaminhamentos; 4) implementação das 
decisões e 5) avaliação. Foram avaliados ainda 
os temas das decisões e sua relação com a 
agenda. 

Seminários de Devolutiva aos envolvidos Realizados Seminários em Itajaí e Chapecó, nos 
dias 01/06/2007 e 15/06/2007, com a seguinte 
programação: apresentação dos resultados pela 
equipe de pesquisadores; discussão com os 
presentes; conferência com Prof. Dr Rodrigo 
Stumpf Gonzalez, da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos, que abordou o tema: Conselhos 
Gestores: avanços e desafios. 

Resumidamente quanto ao alcance dos objetivos:  
I) caracterizar os conselhos selecionados identificando os grupos representados e o perfil dos 
participantes (recursos para a participação):ALCANÇADO 
II) descrever a trajetória de vida dos integrantes dos fóruns selecionados na esfera política, sua 
relação com o grupo que representam em referência ao(s) fórum(s) no qual atuam ( 
representatividade e empoderamento): ALCANÇADO 
III) analisar a inserção dos representantes na dinâmica participativa dos fóruns (representatividade e 
empoderamento): ALCANÇADO 
IV) verificar como as discussões/decisões nestes fóruns se traduzem em ações e estratégias (como 
se dá a implementação das decisões); ALCANÇADO 
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

O percentual de sucesso do projeto foi de 100%. Como a coleta dos dados foi muito mais rica do que 
a esperada, bem como a relação dos pesquisadores/pesquisa e conselheiros vem sendo muito 
interativa, consideramos que o projeto tem alcançado o proposto, ou seja, fornecer dados que sirvam 
de reflexão para práticas mais democráticas. 
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D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( X ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( X ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

Instituições participantes: UNOCHAPECÓ, UFSC e Secretarias da Saúde e do Bem-estar Social de 
Itajaí e Chapecó. No ano de 2007 realizamos em Itajaí e Chapecó um Seminário com os 
conselheiros dos 8 conselhos envolvidos no Projeto com o objetivo de publicizar os dados até então 
recolhidos na pesquisa. Estes Seminários foram realizados no dia 1º de junho de 2007, em Itajaí e 
no dia 15 de junho de 2007, em Chapecó. No evento além de uma conferência, após a devolutiva 
dos dados houve debate com os conselheiros e demais presentes. Consideramos este um aspecto 
fundamental do projeto na medida em que os resultados já podem ser aproveitados imediatamente. 
Mesmo após a conclusão do Projeto estaremos realizando mais dois seminários em maio e julho, um 
em cada Município pesquisado para levar e discutir os resultados finais do Projeto aos conselhos e 
demais interessados. 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM  NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM  NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

Dificuldade para coletar dados no tempo previsto, por indisponibilidade dos pesquisandos 
(conselheiros) relacionadas a vários fatores, como falta de tempo, dificuldade de localizar e 
marcar entrevista, etc. 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(X) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
 aos objetivos originais? 

Os pesquisadores Rosita Saupe, Gladys Benito e Luiz Roberto Cutolo, tiveram projetos 
aprovados em outros editais e tiveram que ausentar-se das atividades propostas. Carlos Sell foi 
admitido em outra Universidade afastando-se das atividades da UNIVALI, bem como os 
Professores Alexandre Matielo e Elisônia Carin Renk. Foi incluído o Professor Carlos Eduardo 
Máximo (UNIVALI) e a Professora Liane Consani (UNOCHAPECÓ), os quais participaram 
ativamente da pesquisa. Mesmo com a alteração dos pesquisadores não houve prejuízos em 
relação aos objetivos do projeto. 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Águeda Lenita Pereira 
Wendhausen 

Doutora UNIVALI 

Maria Elizabeth Kleba Doutora UNOCHAPECÓ 

Julian Borba Doutor UFSC 

Carlos Eduardo Maximo Mestre UNIVALI 

Stella Maris Brum Lopes  Doutora UNIVALI 

Dunia Comerlatto Mestre UNOCHAPECÓ 

Liane Colliselli Especialista UNOCHAPECÓ 
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - CNPq 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 6.695,00 6.605,00 90,00 

Total Custeio 26.018,00 25.505,54 512,46 

Saldo Total 32.713,00 32.110,54 602,46 

Data da Informação  22/02/2008  

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Computador Wise Case Pentium 4 2.4, 
placa mãe  
Intel, HD de 80 
GB e monitor 
de 17” LGtela 
plana 

052846966 Estabilizador SMS 
 
Fone de ouvido 
(COMPUTER 
EARPHONE)  

Computador Wise Case Pentium 4 2.4, 
placa mãe  
Intel, HD de 80 
GB e monitor 
de 17” LGtela 
plana 

052835335 Estabilizador SMS 
Fone de ouvido 
(COMPUTER 
EARPHONE) 

Pen drive Kingston  DTI/1GB 05317-020 - 

Minigravador ECOMANIA  EM 818 USB EM 818U - 

Grampeador GEMMES GEMMES 
OFFICE D747 

5727 - 

Gravador digital Powerpack DVR 1920 
132hrs 

DVR 1920 - 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental X      

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos      X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Durante a execução do Projeto o Pesquisador Julian Borba foi admitido na Universidade Federal de 
Santa Catarina, porém permaneceu no Projeto o que aproximou-nos do Núcleo de Pesquisas em 
Movimentos Sociais da UFSC, abrindo possibilidades de parcerias para pesquisas próximas. 
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Durante a pesquisa no contato com os conselhos pesquisados contribuímos em vários momentos 
levando conhecimentos de que dispúnhamos para contribuir em sua formação. Consideramos 
ainda de impacto as publicações já concretizadas (listadas abaixo) e as que deverão sair, no 
mínimo nos próximos 2 ou 3 anos.  

 

Publicações Data/Local da 
Publicação 

Título 

1) Artigos 
- WENDHAUSEN, Á. L. P. ; CARDOSO, S.   
 
 
- WENDHAUSEN, Á. L. P. ; BARBOSA, T. M. ; 
BORBA, Maria Clara .  
 
2) Resumos em Eventos 
 
WENDHAUSEN, Águeda Lenita Pereira ; 
SILVA, Maria Elisabeth Kleba da ; LOPES, S. 
M. B. ; COMERLATTO, D..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARDOSO, S. ; WENDHAUSEN, Á. L. P. . In: 
14ª SENPE -  
 
 
 
 
BARBOSA, T. M. ; WENDHAUSEN, Á. L. P. ..  
 
 
 
 
 
 
WENDHAUSEN, Á. L. P. ; ZONTA, G. M. ; 
CUNHA, M. A. 
 
3) Dissertações e Iniciação Científica  
 
 

 
Revista Brasileira 
de Enfermagem, 
v. 60, p. 579-584, 
2007. 
 
Saúde e 
Sociedade, v. 15, 
p. 131-144, 2006. 
 
 
 
 
 X Congresso 
Latinoamericano 
de Medicina 
Social, IV 
Congresso 
Brasileiro de 
Ciências Sociais e 
Humanas na 
Saúde, XIV 
Congress of the 
International 
Association of 
Health Policy, 
2007, Salvador-
BA. Anais do X 
Congresso 
Latinoamericano 
de Medicina 
Social, IV 
Congresso 
Brasileiro de 
Ciências Sociais e 
Humanas na 
Saúde, XIV 
Congress of the 
International 
Association of 
Health Policy, 
2007. 
 
 

 
Processo decisório e conselhos 
gestores de saúde: 
aproximações teóricas.  
 
Empoderamento e Recursos 
para a participação em 
Conselhos Gestores. 
 
 
 
A dinâmica das reuniões dos 
conselhos de gestores como 
possibilidades de 
empoderamento dos atores 
sociais 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
O Processo Decisório no 
Conselho Municipal de Saúde 
de Itajaí/SC. 
 
 
 
 
 Empoderamento e 
Representatividade de 
representantes usuários de um 
Conselho Municipal de Saúde 
 
 
 
  
Promoción de la salud: 
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Tatiane Muniz Barbosa.   
 
 
 
 
 
 
Sandra Maria de Mello Cardoso.  
 
 
 
 
 
 
Gilberto Marcelo Zonta.  
 
 
 
 
 
 
Ivia De Fátima Rodrigues.  
 
 
 
 
 
 
Elaine Batista Vaz Ungari.  
 
 
 
 

 
Seminário 
Nacional de 
Pesquisa em 
Enfermagem, 
Florianópolis. 
Anais do 14º 
SENPE - 
Seminário 
Nacional de 
Pesquisa em 
Enfermagem, 
2007. 
 
14º SENPE - 
Seminário 
Nacional de 
Pesquisa em 
Enfermagem, 
Florianópolis. 
Anais do 14º 
SENPE - 
Seminário 
Nacional de 
Pesquisa em 
Enfermagem, 
2007.  
 
I Congreso 
Chileno de Salud 
Pública, ntiago. I 
Congreso Chileno 
de Salud Pública, 
2007. 
 
 
 
 
 
Dissertação 
(Mestrado em 
Mestrado em 
Saúde e Gestão 
do Trabalho) - 
Universidade do 
Vale do 
Itajaí,2006 . 
Orientador: 
Águeda Lenita 
Pereira 
Wendhausen. 

discursos y practicas en 
consejos. 
 
 
 
 
 
Representatividade e 
Empoderamento de 
representantes usuários de um 
Conselho Municipal de Saúde.  
 
 
 
O Processo Decisório no 
Conselho Municipal de Saúde 
de Itajaí/ SC.  
 
 
 
 
 
Promoção da Saúde: 
concepções e práticas dos 
conselheiros gestores de Itajaí.  
 
 
 
A Implantação e o 
Empoderamento nos Conselhos 
locais de Saúde em Itajaí/SC. 
 
 
 
 Implantação dos Conselhos 
Locais de Saúde em Itajaí/SC. 
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Dissertação 
(Mestrado em 
Mestrado em 
Saúde e Gestão 
do Trabalho) - 
Universidade do 
Vale do Itajaí, 
2006. Orientador: 
Águeda Lenita 
Pereira 
Wendhausen.  
 
 
Dissertação 
(Mestrado em 
Mestrado em 
Saúde e Gestão 
do Trabalho) - 
Universidade do 
Vale do Itajaí, 
2007. Orientador: 
Águeda Lenita 
Pereira 
Wendhausen. 
  
Dissertação 
(Mestrado em 
Mestrado em 
Saúde e Gestão 
do Trabalho) - 
Universidade do 
Vale do Itajaí, 
2008. Orientador: 
Águeda Lenita 
Pereira 
Wendhausen. 
 
Iniciação 
científica, PIPG 
(Graduando em 
Enfermagem) - 
Universidade do 
Vale do Itajaí, 
2007. Orientador: 
Águeda Lenita 
Pereira 
Wendhausen. 
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B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de 
produção 

X      

Possibilidades de obtenção de 
patentes 

X      

Agregação de vantagens 
competitivas do setor 

X      

Introdução de novos métodos de 
gestão tecnológica 

X      

Transferência tecnológica para o 
setor 

X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 

C - ECONÔMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população X      

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais      X 

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Pelo fato de estarmos levando os resultados da pesquisa para discutir com os pesquisados e outros 
envolvidos, como gestores, por exemplo, entendemos estar contribuindo, já no decorrer da 
pesquisa, para reflexão do tema participação e quiçá a melhoria de sua qualidade nos conselhos 
dos Municípios envolvidos e Região, já que os envolvidos constituem-se em pólos de referência 
para os demais municípios. 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      
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Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

X      

Redução dos custos de atendimento X      

Aumento da cobertura de serviços X      

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção X      

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):  

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

A participação social é um desafio para a democratização das políticas públicas no Brasil, pois 
embora regulada implica profundas mudanças culturais e estruturais. Na área da saúde, com a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) a participação é garantida legalmente constituindo-se 
importante estratégia para garantir a mudança do modelo assistencial, a descentralização de poder e 
a criação de espaços de gestão democrática. A concepção de saúde como resultante das condições 
de vida e saúde, forjada ao longo deste processo se relaciona, ainda, com práticas intersetoriais e de 
promoção da saúde, constantemente negadas nas políticas públicas. Mesmo sendo os conselhos 
gestores o principal espaço potencial de inserção da população no processo deliberativo, 
vislumbramos muitos problemas para sua efetivação, pois a construção coletiva dos espaços 
públicos, dentre eles o da saúde, depende dos níveis de empoderamento individual e coletivo e da 
participação, atualmente em construção. A compreensão e avaliação de seus potenciais e limites 
são aspectos relevantes para o seu aperfeiçoamento. Propomo-nos a avaliar o empoderamento de 
atores sociais, seu impacto na gestão das políticas públicas, nos conselhos: de saúde, do idoso, da 
criança e do adolescente e de assistência social, dos Municípios de Chapecó e Itajaí/SC. Trata-se de 
estudo de caso múltiplo. Quanto aos dados foi aplicado questionário a 135 conselheiros dos dois 
municípios, o que correspondeu a aproximadamente 80% do total de conselheiros titulares. Foram 
realizadas 20 entrevistas de profundidade, 14 observações, analisadas 96 atas entre 2005 e 2006 e 
documentos referentes a cada conselho, como leis de criação, regulamentos e outros. Na análise 
utilizamos métodos estatísticos para os dados quantitativos e a análise temática, para os qualitativos. 
Em geral há semelhanças entre os dois Municípios. No tocante ao tempo de funcionamento dos 
conselhos: Saúde, Assistência Social e Criança e Adolescente foram criados na década de 90 e o 
Conselho do Idoso nos dois municípios foram criados recentemente, a partir de 2004. Em relação ao 
tamanho e composição destacam-se os de Saúde, em ambos os municípios com 28 conselheiros 
titulares; nos demais o número de conselheiros é de 12 a 14 membros; a composição também não 
difere nos municípios e está de acordo com o previsto em lei. Quanto ao perfil dos atores salienta-se 
uma escolaridade alta, acima do 2º grau, em sua maioria 3º grau, embora ela tenda a decrescer nos 
segmentos não governamentais, reforçando o que apontam outras pesquisas: de que os conselhos 
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se constituam em “elites decisórias”. Parece haver uma tendência a escolher os “mais competentes” 
para se constituírem em representantes, o que põe em cheque a representatividade, já que exclui a 
maior parte das pessoas, que no Brasil possuem o 1º grau incompleto. Chama atenção a 
predominância do sexo feminino entre os participantes - 72,59% dos conselheiros são mulheres -, o 
que por um lado pode ser decorrente da conquista das mulheres em espaços políticos, mas por 
outro pode indicar uma depreciação dos conselhos como espaços de real poder, uma vez que 
cargos remunerados no executivo e legislativo tem sido predominantemente ocupado por homens e 
este é um cargo voluntário. Quanto aos recursos subjetivos para a participação chama a atenção 
que tanto em Itajaí quanto em Chapecó aproximadamente 70% dos respondentes consideram a 
participação importante. Porém os índices para a participação sempre produtiva, sempre motivada e 
sempre gratificante é maior nos conselhos de Chapecó. O interesse por política foi avaliado a partir 
de  indicadores como: interesse por política, participação nas eleições e busca de informações. Os 
índices em geral são altos  nos dois Municípios, à exceção de alguns relativos à forma de 
participação nas eleições. Na busca de informação na TV é o veículo mais utilizado; em 
contrapartida  revistas, livros e rádio são menos utilizados. A maioria dos conselheiros está pouco 
envolvida em outras organizações sociais, porém são os representantes usuários os mais envolvidos 
através, principalmente, das associações de moradores, compartilhando portanto espaços de 
empoderamento organizacional e de aprendizado da democracia em maior proporção do que os 
demais representantes. Quanto a formação aproximadamente 60% dos respondentes referem ter 
feito alguma para atuar nos conselhos. O Conselho da Criança e Adolescente é o que apresenta 
índices mais altos de capacitação. Nos Conselhos de Saúde observamos diferenças significativas 
entre os segmentos, com maior engajamento entre o dos usuários, em torno de 80%, contra 30 % 
dos profissionais e prestadores de serviço. Quanto à representatividade a maioria refere  uma 
relação positiva com a entidade que representa, porém os índices são mais baixos quanto inquiridos 
sobre o apoio ou orientação da entidade para atuarem. Referente a existência de diálogo entre 
representantes e representados, os índices são mais positivos em Itajaí. Nosso referencial para 
avaliar o empoderamento considerou-o como um processo de aprendizagem e de exercício da 
cidadania, que ocorre em movimentos de ação e reação que geram transformações significativas 
sobre a realidade vivenciada, sempre na perspectiva de superar adversidades e de melhorar as 
condições de viver e conviver. O empoderamento é vivenciado pelas pessoas como experiência 
subjetiva, mas necessita ser materializado na interação com o outro, nas relações sociais, de forma 
interdependente, provocando mudanças estruturais mais profundas. Portanto requer poder, liberdade 
e autonomia pessoal que são viabilizados e fortalecidos à medida que encontram respaldo e apoio 
na rede social de convivência, de pessoas e instituições relevantes nesse contexto. O 
empoderamento pode se expressar em três níveis: 1) o pessoal, que desencadeia convicção acerca 
da própria competência, a compreensão crítica sobre o contexto, a auto-confiança e disponibilidade 
para tomar o destino nas próprias mãos, o desejo de ser ativo e exercer influência sobre o meio; 2) o 
grupal desencadeia respeito recíproco, apoio mútuo entre os membros do grupo, perseguição de 
objetivos idealizados, um know-how prático e orgulho partilhado por todos acerca de “seu projeto”, 
através de estruturas decisórias participativas, ação social coletiva, articulação em rede com outras 
pessoas e organizações; 3) o estrutural desencadeia sensibilização para recursos existentes, 
utilização de oportunidades de apoio externo, mediação de capacidades associativas, motivação 
para projetos que promovem ações conjuntas, criação e conquista de espaços de participação na 
perspectiva da cidadania, ou seja,  favorece e viabiliza o engajamento, a co-responsabilização e a 
participação social. Nos conselhos estudados o empoderamento dos atores  está relacionado a sua 
trajetória de vida, mas a vivência como conselheiro traz conhecimento e experiências que podem 
reforçar ou não tal atitude. Os espaços participativos criados pela igreja, mormente a católica, 
parecem influir sobremaneira na vivência do empoderamento grupal. Apesar dos conselhos 
viabilizarem empoderamento dos atores, sua efetivação nos níveis grupal e estrutural ainda é 
restrita, evidenciado: na pouca iniciativa e baixa adesão à oportunidades de capacitação para 
desenvolver competências; na ausência de temas como equidade ou políticas sociais abrangentes 
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nos debates; na inexistência de articulação intersetorial nesses fóruns. O espaço de atuação dos 
conselhos parece não favorever na vivência do conselheiro as possibilidades de exercer plenamente 
sua cidadania A herança cultural brasileira da não participação e de práticas contrárias a ela torna-se 
um impeditivo, tanto para que vivenciem em seu cotidiano, como nos conselhos, práticas mais 
cidadãs e, portanto, mais participativas. A dinâmica das reuniões, por ora analisada em Itajaí, é 
pouco permeável a participação de todos os segmentos. De modo geral a observação das reuniões 
revela que os conselhos se caracterizam mais como órgãos de aprovação e legitimação das 
decisões governamentais do que como espaço de explicitação de conflitos e de negociação de 
idéias e interesses. Em vários momentos a forma como os assuntos são apresentados não permitem 
o debate, por exemplo: uso excessivo de linguagem técnica, material visual que não é possível ler a 
distância, a organização das pautas nas quais os assuntos de caráter informativo são apresentados 
inicialmente tomando grande parte da reunião, alteração da pauta sem aviso prévio. As reuniões dos 
Conselhos de Saúde e do Adolescente foram em maior número que nos da Assistência e Idoso nos 
anos examinados (2005-2006), como também o número de deliberações. Há bastante disparidade 
entre o número de decisões dos conselhos, sendo de 80 no de Saúde, 53 no da Criança e 
Adolescente, 32 no de Assistência Social e apenas 13 no Conselho do Idoso.   A presença de debate 
antes da tomada de decisões se expressa de maneira diferente nos quatro conselhos: nos de 
Assistência Social e do Idoso praticamente inexiste debate antes da tomada de decisões, enquanto 
ele aparece mais fortemente no da Criança e Adolescente e no da Saúde.   As observações e atas 
comprovam que nos conselhos de Assistência Social e do Idoso às informações se seguem quase 
que automaticamente decisões. Isso caracteriza estes conselhos como meros legitimadores de 
ações governamentais. Entretanto ao observarmos quem fala  a partir dos registros levantados, 
constatamos que no Conselho de Saúde isto fica muito concentrado no segmento governamental e 
depois nos segmentos dos profissionais de saúde e prestadores de serviço privado, enquanto os 
usuários aparecem em um menor número de registros. Mesmo com este problema, dos conselhos 
estudados, os de Saúde e Adolescente parecem possuir maior clareza quanto ao seu papel, 
apresentando mais avanços quanto às práticas participativas, o que pode ser conseqüência do 
tempo de organização destes fóruns, já que foram os primeiros a ser implantados, e também da forte 
mobilização, principalmente da área da saúde em torno dos ideais da democratização nos anos 80 e 
90. Porém, de modo geral há limites em todos quanto à possibilidade de comunicação entre os 
diversos segmentos. A própria dinâmica institucional reforça lugares de poder tradicionais, como o 
do setor governamental na definição da pauta, nas deliberações e nos encaminhamentos. O 
empoderamento dos atores nesse espaço requer ruptura das relações hierárquicas institucionais e 
democratização das informações, viabilizando que os segmentos não governamentais, 
principalmente os populares, acessem e decifrem informações necessárias para atuar de forma 
crítica e propositiva. O conselho que toma mais decisões é o da Saúde, seguido do Adolescente, 
Assistência e o do Idoso, que apresenta um número pequeno de decisões. Os temas das decisões 
estão relacionados ao funcionamento interno dos conselhos, para o que encontramos maior 
quantidade de registros nos quatro conselhos. Nos Conselhos de Saúde e Assistência Social o tema 
do credencimento e/ou certificação de instituições de assistência aparece mais fortemente, o que 
inexiste no da Criança e Adolescente e no do Idoso. Em todos aparecem de forma muito tímida 
decisões relativas as programas e/ou políticas e à fiscalização de ações assistenciais, o que nos 
causa estranhamento já este seria um papel esperado dos conselhos gestores. Para efetivar um 
processo decisório participativo de modo geral faltam informações aos segmentos que não 
representam o governo. Poucas decisões são implementadas. Conclui-se que o processo de 
empoderamento existe porém os Conselhos Gestores tem ainda um papel reduzido e pouco 
consciente. O impacto das decisões em nível interno é frágil pela pouca possibilidade de diálogo nos 
espaços dos conselhos gestores, porém há momentos pontuais em que há mais debate e portanto 
envolvimento, principalmente no Conselho da Saúde e da Criança e Adolescente. Nossa avaliação 
preliminar é que também em nível externo as decisões causam pouco impacto nas políticas públicas, 
já que a informação circula pouco e não há clareza do papel dos conselhos gestores em relação à 
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intervenção nas políticas sociais. 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

As questões fundamentais a serem respondidas pela pesquisa eram: 1) em que medida o conselho 
se constitui em espaço de empoderamento e 2) qual é o impacto das decisões nas políticas públicas, 
já que os quatro conselhos são deliberativos. Consideramos que os dados coletados respondem a 
estas perguntas, embora consideremos que possam ser aprofundados. Os conselhos não têm se 
constituído em espaço de empoderamento, não obstante encerrem este potencial. Quanto ao 
impacto das decisões nas políticas públicas este ainda não se concretiza a contento, pois falta maior 
clareza do papel dos conselhos e conselheiros no estabelecimento de políticas públicas e de sua 
priorização e de maior atuação e legitimidade quanto a seu papel fiscalizador. Em relação ao que foi 
previsto no projeto entendemos ter alcançado as metas planejadas, pois encontramos grande 
quantidade de dados passíveis de análise e discussões produtivas, no tocante ao empoderamento e 
de impacto das práticas dos  conselhos na gestão pública, o que gerou um banco de dados 
proveitoso para seguir nesta linha de pesquisa. Ao realizar Seminários com os conselhos 
pesquisados nos dois municípios, surpreendeu-nos o interesse dos conselheiros e gestores, de 
modo geral, em ter contato e discutir os resultados encontrados em nossa pesquisa, o que por certo 
gera impacto nas práticas participativas atuais. Os desafios que se impõem aos pesquisadores em 
relação aos temas, objetos deste projeto, são, além de propor indicadores de avaliação, fomentar 
práticas empoderantes que gerem uma participação social tal que seja capaz de impactar as 
políticas públicas, ou seja, torná-las mais equânimes. O conhecimento e aprofundamento de 
aspectos teóricos e metodológicos relacionados à participação social foram compartilhados entre os 
pesquisadores envolvidos e os pesquisandos através de seminários durante a execução do projeto, 
ensejando discussões e reflexões, que por certo já estão sendo apropriadas nas práticas 
conselhistas. O convívio de pesquisadores de diferentes universidades e grupos de pesquisa tem 
sido profícuo como troca de conhecimento sobre os tema e suas práticas em outras regiões, 
possibilitando ainda, novas parcerias para outras avaliações, investigações ou práticas educativas 
daí derivadas.   

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 200__. 
 
 
 

Beneficiário (a) da Pesquisa  
 

____________________________  
Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14596/2005-3 FCTP: 0892/050 
Título do Projeto: Estudo epidemiológico das mortes violentas auto-infligidas nos municípios 
catarinenses, visando possibilidades de prevenção e atendimento no âmbito do SUS 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Alan Índio Serrano  
E-mail: indioserrano@globo.com 
Município de Execução da Pesquisa: Itajaí SDR:17ª.  
Instituição Executora: UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 
Apoio Financeiro: R$ 8.084,50 
FAPESC: R$ 2.746,85 SES: R$ 5.337,65  CNPq: 0,00 
Tema/Linha Temática: Atendimento aos portadores de transtornos mentais / Saúde Mental 
 
 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
X Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
X Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
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 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM ( X ) NÂO(  ) Caso SIM, Justifique:  
 
Os objetivos iniciais estavam restritos ao estudo d e dados da década final do Século XX e 
foram ampliados para incluir também a série históri ca compreendida entre os anos 2000 e 
2006. Esta providência agregou valor ao projeto ini cial.  
 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 

 
O objetivo geral, plenamente alcançado era: ”traçar o perfil epidemiológico da mortalidade por 
suicídio ou lesões auto-infligidas, nos municípios de Santa Catarina, levantando suas tendências 
para o futuro e suas principais correlações sócio-sanitárias e levantando subsídios para o incremento 
das políticas de prevenção e assistência em saúde mental”. Todos os objetivos específicos 
propostos, correlatos ao objetivo geral, foram alcançados. O compêndio “Chaves do Óbito 
Autoprovocado: sua prevenção, assistência e gestão em Saúde Pública” (Editora Insular, 312 
páginas, ISBN 978-85-7474-376-9, autoria de Alan Índio Serrano) é um documento que sintetiza os 
pontos mais facilmente aproveitáveis da pesquisa, em gestão, planejamento, capacitação de 
recursos, prevenção, socorro, procedimentos clínicos, e material de consulta no dia-a-dia do Sistema 
Único de Saúde, com potencial de aplicabilidade pelos conselhos de saúde. A repercussão dos 
resultados conseguidos chegou ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), cujo 
presidente agendou palestra do pesquisador, em Porto Alegre, em evento no final de março de 2008, 
diante do Sr. Ministro da Saúde, para apresentação de pontos interessantes à montagem da política 
nacional de prevenção do suicídio.  
 
 

 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

 
A taxa percentual de sucesso foi de 100, pela repercussão positiva não só no nível estadual, mas no 
nível nacional.  
 
 

 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM( X )  NÃO(  ) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM (  )   NÃO( X ) 
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Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 
 

 
Com o Ministério da Saúde e a Fundação Universidade Regional de Blumenau houve participação 
na mesa-redonda “Suicídio no Brasil”, realizada no I Seminário Estadual de Prevenção ao Suicídio, 
dias 20 e 21 de junho de 2007, no campus da FURB, em Blumenau.  
Com a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina houve participação na palestra “Suicídio: 
um problema de saúde pública”, voltada aos profissionais de saúde mental da rede pública de Santa 
Catarina, realizada no IV Seminário Macrorregional Integrando Ações na Rede de Atenção 
Psicossocial, dias 29 e 30 de novembro de 2006, em Balneário Camboriú.  
A Secretaria de Estado da Saúde colaborou, também, para com a publicação e a distribuição, a 
órgãos interessados do Sistema Único de Saúde, do livro resultante da pesquisa, denominado 
“Chaves do Óbito Autoprovocado: sua prevenção, assistência e gestão em Saúde Pública” (Editora 
Insular, 312 páginas, ISBN 978-85-7474-376-9).  
 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM X NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM X NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 
 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 
 SIM X NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, quais os motivos e o qu e representou tal alteração em 
relação  aos objetivos originais? 

 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 
 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Alan Indio Serrano Doutor UNIVALI 
Márcio Vieira Angelo  Mestre  UNIVALI 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
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Total Capital 1.537,65 1.537,65  
Total Custeio 6.546,85 6.469,59 77,26 
Saldo Total 8.084,50 8.007,24 77,26 
Data da Informação  11/09/07 11/09/07 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 

permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 
 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Impressora HP  1510 0001 - 
Driver de CD e DVD LC 0001 - 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      X 
Geração de avanço/inovação experimental      X 
Geração de conhecimento passível de difusão      X 
Formação e capacitação de recursos humanos      X 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa     X  
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Os impactos atingem uma área de preocupação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS), relacionada às conseqüências epidêmicas da violência sobre o Sistema Único de 
Saúde (no caso a violência auto-infligida, objeto de atendimento nos serviços de saúde) e uma área 
de preocupação do Ministério da Saúde, representada no Programa Nacional de Prevenção do 
Suicídio.  
A pesquisa realizada esclarece a real situação dos estados meridionais do Brasil, em especial de 
Santa Catarina, no tocante às taxas de óbito autoprovocado e dá rumos à administração do tema 
na rede pública, à formação de recursos humanos e ao estabelecimento de protocolos clínicos na 
área, além de encaminhar novas possibilidades na área da prevenção, do planejamento e da 
gestão.  
 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Livro Jan. 2008 - Florianópolis, SC  Chaves do Óbit o 
Autoprovocado: sua 
prevenção, assistência e 
gestão em Saúde Pública” 
(Editora Insular, 312 páginas, 
ISBN 978-85-7474-376-9) 

Anais de Congresso Out. 2007 – Rio de Janeiro, 
RJ 

SERRANO, A. I. ; SCHLICHTING, N. J. 
; VIEIRA, G. M. ; SCHLINDWEIN, C. ; 
COVATTI, L. ; KANEGUSUKU, P. R. ; 
SANTOS, J. A. C. ; LAZZARI, G. A. . 
Uma política de aprimoramento dos 
registros de óbitos como parte da 
estratégia nacional de combate ao 
suicídio, pela atenuação de 
deficiências sistemáticas de coleta. 
In: XXV Co ngresso Brasileiro de 
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Psiquiatria, 2007, Porto Alegre. A 
Psiquiatria para a Pessoa: o 
acolhimento da pluralidade. XXV 
Congresso Brasileiro de Psiquiatria. 
Rio de Janeiro, 2007. v. 1. p. 776-776. 

Anais de Congresso Out. 2007 – Rio de Janeiro, 
RJ 

SERRANO, A. I. ; SCHLICHTING-
NETO, J ; AMARANTE, F. T. ; 
COVATTI, L. ; LAZZARI, G. A. ; 
KANEGUSUKU, P. R. ; SANTOS, J. A. 
C. ; SCHLINDWEIN, C. ; VIEIRA, G. M. 
Suicídios ocultos entre registros de 
óbitos por causas indefinidas em 
quatro capitais brasileiras. In: XXV 
Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 
2007, Porto Alegre. A Psiquiatria para 
a Pessoa: o acolhimento da 
pluralidade. XXV Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria. Rio de 
Janeiro, 2007. v. 1. p. 773-773. 

Anais de Congresso Out. 2007 – Rio de Janeiro, 
RJ 

SERRANO, A. I. ; KANEGUSUKU, P. 
R. ; SCHLINDWEIN, C. ; 
SCHLICHTING-NETO, J ; VIEIRA, G. 
M. ; COVATTI, L. . Um problema de 
registro: os suicídios encobertos 
entre óbitos por causas indefinidas. 
In: XXV Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria, 2007, Porto Alegre. A 
Psiquiatria para a Pessoa: o 
acolhimento da pluralidade. XXV 
Congresso Brasileiro de Psiquiatria. 
Rio de Janeiro, 2007. v. 1. p. 758-758. 

 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias X      
Otimização de processos de produção X      
Possibilidades de obtenção de patentes X      
Agregação de vantagens competitivas do setor X      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X       
Transferência tecnológica para o setor X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população      X 
Insumos para políticas públicas      X 
Redução das desigualdades sociais X      
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos X      
Geração de empregos  X     
Desenvolvimento regional      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
A pesquisa mostra de forma prática como o SUS pode melhorar o atendimento de pacientes no 
momento de uma crise emergencial de suicídio a domicílio e na comunidade, na emergência 
hospitalar, nos ambulatórios e na internação, de forma a implementar qualidade de vida a tais 
pacientes, assim como ao funcionário do SUS, envolvido com atividades cujo grau de burn-out é 
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alto. Também traz importantes conclusões sobre possíveis erros de planejamento e de criação de 
serviços voltados ao atendimento de pacientes com risco de auto-agressão, modos de tornar tais 
serviços adequados à realidade local e a protocolos clínicos baseados em evidências científicas, 
voltados à efetividade. Aporta, pois, insumos para políticas públicas e políticas internas de gestão 
do SUS. Pela característica ecológica do mapa estatístico levantado e pelas análises sociológicas e 
etnológicas utilizadas, o trabalho tem utilização importante nas regionais de saúde, dando bases 
para orientar debates e definir políticas e procedimentos locais e regionais, colaborando para com o 
desenvolvimento regional na área da Saúde Pública.  
 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor X      
Lançamento de novos produtos X      
Redução dos custos de produção do setor X      
Melhoria da qualidade dos produtos X      
Criação de novos mercados X      
Redução de barreiras técnicas X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas X      
Redução do consumo energético X      
Redução da geração de resíduos X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde      X 
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços      X 
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serv iços      X 
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

      
X 

Redução dos custos de atendimento     X  
Aumento da cobertura de serviços      X 
Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção      X 
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      X 
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
A montagem da rede de atenção psicossocial passa a incluir o olhar sobre a mortalidade 
autoprovocada, onde a contribuição dos resultados da pesquisa foram bem aceitos, enquanto 
contribuição para a organização de políticas específica da área, avaliação de serviços, processos e 
resultados relativos ao atendimentos de violências auto-infligidas fatais, redução da mortalidade 
autoprovocada, melhora dos serviços e de sua cobertura e incorporação de tecnologias leves e 
leve-duras, assim como o desenvolvimento de protocolos clínicos para a temática, que ainda era 
incipiente. A melhora da organização dos serviços e da formação de recursos humanos gera 
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redução de custos e maior efetividade. A pesquisa trouxe válidas conclusões para a formação dos 
recursos humanos, tanto no nível da assistência e da prevenção secundária, quanto nos níveis da 
prevenção primária e terciária.  
 
 

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 
Pesquisa ecológica, não experimental que, pelos seus critérios de expansibilidade, poderá, 
futuramente, ser replicada e ter seus achados confrontados com achados de anos vindouros. Mostra 
os números brutos da morte auto-infligida em cada um dos municípios de Santa Catarina, 
confecciona as taxas municipais por cem mil habitantes, brutas e ajustadas, localiza 
cartograficamente o problema mostrando a distribuição estadual das taxas, detecta os municípios 
onde as taxas mais crescem. Compreende o estudo descritivo-analítico retrospectivo da incidência 
de óbitos por suicídios ou lesões auto-infligidas e suas tendências estatísticas. Analisa a evolução 
dos índices na seqüência temporal e as características destas mortes, inclusive quanto à sua 
possível previsibilidade para o futuro próximo, nos municípios mais populosos, correlacionando-os a 
dados etnográficos e psiquiátricos. A partir do perfil epidemiológico das mortes causadas por auto-
agressão levantado para o Estado de Santa Catarina, faz uma análise sociológica do tema, levando 
em conta a formação étnico-cultural das regiões. Levanta hipóteses sobre fatores sócio-culturais e 
sócio-psicológicos influentes nas variações epidemiológicas. Compara os dados de Santa Catarina 
com o de outras unidades federativas do Brasil, fazendo uma análise das diferenças típicas e seus 
fatores sócio-econômico-culturais, incluindo as migrações e as religiões implicada na formação 
sócio-espacial. Indica possibilidades de prevenção e de atuação dos órgãos oficiais de saúde, 
escolas e entidades comunitárias, os locais mais necessitados de intervenção, as possíveis formas 
de fazê-la, precauções a tomar e contra-indicações à atuação mal embasada. Identifica as áreas de 
magnitude do problema nas formações sócio-espaciais de risco, correlacionando-as com 
possibilidades de prevenção e atenção terapêutica segundo os níveis hierárquicos do Sistema Único 
de Saúde (comunidade, pronto-socorro, rede básica, serviços especializados ambulatoriais, 
hospitais) e emite recomendações ao SUS e a seus pólos de capacitação da rede. 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 

 
A questão fundamental se subdivide em: 

1. Qual a magnitude real do problema da mortalidade autoprovocada em Santa Catarina? 
2. Como se aborda uma crise que tende à morte autoprovocada, contando com técnicos do 

SAMU, bombeiros, emergência hospitalares, policiais e equipes de saúde?  
3. Como os médicos e enfermeiros enfrentarão uma emergência envolvendo auto-

envenenamento?  
4. Qual o papel dos agentes de saúde diante deles e de seus familiares? Quando eles são 

encaminhados aos especialistas em saúde mental?  
5. O que as escolas, os jornalistas e os funcionários do Sistema Único de Saúde podem fazer 

pela prevenção?  
6. Que riscos haverão, se a comunidade for mal envolvida no tema? 
7. Que técnicas psicoterápicas básicas os psiquiatras e os psicólogos pode usar diante de um 

paciente autodestrutivo?  
8. De que remédios o SUS dispõe, úteis para estes casos?  
9. Por que os estados sulinos têm taxas tão altas? Pode-se aprender com as experiências dos 
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gaúchos e dos catarinenses? Como o Brasil poderia melhorar a qualidade de seus registros?  
10. Quais as bases de uma epidemiologia etnográfica? Ela pode se assentar nos clássicos da 

sociologia do suicídio?  
11. Como preparar e gerir serviços municipais, capacitando-os a enfrentar tais problemas? 

Como cuidar de quem cuida de pacientes difíceis? A que perigos os cuidadores estão 
expostos?  

12. O que os planos municipais e estaduais de saúde devem conter para ajudar na prevenção 
do suicídio e no seu socorro?  

Todas têm boas perspectivas de aplicação ao SUS, desde o nível do CONASS e do Ministério 
da Saúde, até o agente de saúde atuante na estratégia de saúde da família.  
 
 

Itajaí, Santa Catarina, 18 de dezembro de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                                        Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14589/2005-0 FCTP: 0891/053 

Título do Projeto: Análise bacteriológica da água dos equipos odontológicos instalados nas clínicas 
do Curso de Odontologia da UNISUL 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Ana Claudina Prudêncio Serratini 

E-mail: anaclaudina@unisul.br/anaserratine@hotmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: SDR: 

Instituição Executora: UNISUL CNPJ: 86.445.293/0001-36 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 8.308,50 

FAPESC: R$ 2.808,50 SES: R$ 5.500,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

X Pesquisa de Laboratório 

 Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

X Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  

 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

 
Objetivo geral: Avaliar o perfil bacteriológico da água presente nos reservatórios, na 
distribuída pelas mangueiras das pontas de alta-rotação e pelas seringas tríplices dos 
sessenta e oito equipos das clínicas do Curso de Odontologia da UNISUL. 
Objetivos específicos; 
a) Verificar a microbiota presente na água das fontes utilizadas para coleta de água que 
abastece os reservatórios dos equipos odontológicos – Alcançado. 
b) Comparar o grau de contaminação da água dos reservatórios dos equipos odontológicos 
com o apresentado pela de suas mangueiras da alta-rotação e das seringas tríplices - 
Alcançado. 
c) Constatar se a água dos reservatórios do equipos odontológicos está sendo trocada ou 
completada diariamente – Alcançado. 
d) Verificar se está sendo realizado algum tipo de desinfecção nos reservatórios dos equipos 
diariamente – Alcançado. 
e) Comparar o grau de contaminação da água de equipamentos que têm a tubulação 
desinfetada pelo sistema Flush com a dos que não apresentam nenhum tipo de desinfecção 
das tubulações – Alcançado. 
f) Relatar a Coordenação do Curso de Odontologia da UNISUL os resultados e sugerir as 
mudanças necessárias para a manutenção da água dos equipos em condição adequada – 
Alcançado. 
g) Encaminhar à Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina relatório técnico 
científico indicando um protocolo para manutenção das tubulações dos equipos 
odontológicos sem contaminação – Não alcançado. Chegou-se à conclusão que não é 
possível estabelecer um protocolo único para a sanitização da tubulação de um equipo 
odontológico, que já está em uso, sem uma análise bacteriológica prévia, pois a quantidade 
do biofilme aderido variará muito. 
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

 
Obteve-se um percentual de 85% de sucesso, pois apenas um dos objetivos não foi 
alcançado. 
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D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  ) NÃO( X ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

 
 
 
 
 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM  NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM  NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
 
 
 
 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação  aos objetivos originais? 

 
A professora Karen Glazer Anselmo Peres foi afastada da Instituição Proponente e a 
coordenadora desenvolveu o projeto, pois o estudo foi realizado em equipamentos da 
própria UNISUL. A pesquisadora contou com a colaboração voluntária de duas 
acadêmicas. 
 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Ana Claudina Pudêncio 
Serratine 

Doutora em Odontologia UNISUL 

Amanda de Moraes Lima  Acadêmica de Odontologia UNISUL 

Talita Anacleto Botega Acadêmica de Odontologia UNISUL 
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 5.440,00 5.241,90 198,10 

Total Custeio 2.868,50 2.867,80 0,70 

Saldo Total 8.308,50 8.109,70 198,80 

Data da Informação 06/09/2007   

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Microcomputador  Pentium 428GB 
Intel 

GHZ  

Estufa bacteriológica Qualxtron  403-3D  

Impressora multifuncional  Lexmark X1250  

    

    

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental    X   

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos X      

Formação de novos grupos e centros de pesquisa X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo Científico Encaminhado em Janeiro de 
2008 para Journal of Oral 
Science (Nihon University 
School of Dentistry / Japão). 

The presence of bacterial 
biofilm contamination in 
dental chair waterlines. 
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B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
 
 
 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população    X   

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O estudo permitiu reformular as medidas de controle da água utilizada durante os 
tratamentos odontológicos realizados nas clínicas do Curso de Odontologia da UNISUL, 
propiciando uma diminuição na disseminação de infecções aos pacientes. 
 
 
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      
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Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde X      

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção X      

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços    X   

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços    X   

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

      

Redução dos custos de atendimento X      

Aumento da cobertura de serviços X      

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção X      

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Este trabalho possibilitou o desenvolvimento de uma metodologia de estudo que será 
aplicada na avaliação da água de equipos odontológicos das Unidades de Saúde da Região 
Sul do Estado de Santa Catarina, em pesquisa já em andamento, também financiada pela 
FAPESC. Portanto indiretamente poderá influenciar na melhoria dos serviços do SUS. 
 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos,  área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 
Introdução: O controle da transmissão de doenças infecciosas durante os tratamentos 
odontológicos é uma preocupação constante. Objetivos: Por isso este estudo teve como objetivo 
avaliar o perfil bacteriológico da água presente nos reservatórios, nas mangueiras das pontas de 
alta-rotação e nas seringas tríplices dos sessenta e oito equipos das duas clínicas do Curso de 
Odontologia da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); comparar a qualidade da água 
distribuída pelos trinta e seis equipos que possuíam o sistema de desinfecção “Flush “ com a dos 
demais; verificar a rotina da manutenção dos reservatórios e da tubulação dos equipos. 
Metodologia: Amostras de água foram coletadas em três pontos diferentes de cada equipo: do 
reservatório, da mangueira da turbina de alta-rotação (sem a turbina) e da seringa tríplice e das 
fontes de água que abasteciam os equipamentos. No total foram analisadas duzentas e seis 
amostras de água. As amostras foram semeadas pela técnica de “pour-plate” em “Plate Count Agar” 
(ACUMEDIA, Canadá), para quantificação de bactérias heterotróficas, e em placas Petrifilm (3M, 
USA) para avaliar o crescimento de coliformes totais e fecais. Os resultados foram avaliados quanto 
às distribuições absolutas e percentuais; para verificar se existiam diferenças significativas entre o 
desempenho dois tipos de equipos realizou-se o teste qui-quadrado de Pearson, utilizando-se o 
software SSP. Na avaliação bacteriológica da água utilizou-se como parâmetro a Portaria de NO 

1469 de 2000, do Ministério da Saúde, que estabelece a ausência de coliformes totais e fecais em 
100ml e a presença de no máximo 500UFC/ml de água como padrão de potabilidade.   Resultados: 
Constatou-se que a água dos equipos era trocada diariamente e que os reservatórios não sofriam 
nenhuma desinfecção.  Nos equipos que apresentavam sistema de desinfecção a água de 66,6% 
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das mangueiras de alta-rotação e de 63,9% das seringas tríplices apresentou um nível de 
contaminação por bactérias heterotróficas inaceitável. Enquanto que naqueles sem o sistema de 
desinfecção os valores subiram para 71,9% e 75%, respectivamente, sendo esta diferença 
significativa (p=0,01). Entretanto em 100% das amostras de água as bactérias coliformes totais 
estavam presentes.  Conclusões: Nas condições de funcionamento das clínicas o sistema de 
desinfecção “Flush” se mostrou ineficaz em relação à eliminação dos coliformes totais. Medidas de 
desinfecção extra da tubulação dos equipos odontológicos avaliados são necessárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

 
        A pesquisa buscou fazer um diagnóstico da qualidade bacteriológica da água dos equipos 
odontológicos das Clínicas da UNISUL, para verificar se ela poderia estar funcionando como veículo 
de infecções para os pacientes atendidos na Instituição. A partir dos achados o gestor responsável, o 
Coordenador do Curso de Odontologia, já tomou algumas providências para minimizar os problemas 
e continua-se estudando medidas viáveis para eliminá-los completamente.  
       Pretendia-se estabelecer um protocolo que pudesse ser utilizado em qualquer equipo 
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odontológico, entretanto constatou-se que as medidas têm que ser tomadas de acordo com o nível 
de contaminação presente na tubulação de cada equipo, que por sua vez é decorrente do tempo e 
das condições de uso do mesmo.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 200__. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14818/2005-0 FCTP: 0916/056 

Título do Projeto: Identificação de disfunções genéticas em indivíduos com recorrência familiar para 
retardo mental e distúrbios associados. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Angélica Francesca Maris   

E-mail: afmaris@gmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: SDR: 

Instituição Executora: UNOESC CNPJ: 84.592.369/0001-20 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 93.025,00 

FAPESC: R$ 6.040,00 SES: R$ 12.000,00 CNPq: R$ 74.985,00 

Tema/Linha Temática : 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

X Básica 

 Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 
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X Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  )  NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  

 
 
 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

Objetivos Propostos (a – f):  
a) Investigar a etiologia do retardo mental grave em 6 ou mais famílias da Escola especial Frei 
Bruno de Joaçaba, mantida pela APAE, nas quais há recorrência familiar para a desordem, 
através da análise dos instrumentos adequados (vide material e métodos), para estimativa de 
risco de recorrência e/ou prevenção.  
 
Resultado: A etiologia de retardo mental sério foi investigada em 8 famílias onde dois ou mais de 
seus membros são ou foram alunos da Escola Especial Frei Bruno da APAE de Joaçaba. Para 5 das 
famílias a etiologia do distúrbio familiar foi identificada, um resultado de sucesso comparável a 
maioria dos estudos internacionais, e que permite orientar a família quanto aos riscos de recorrência. 
 
 
b) Elaborar um questionário de anamnese que possibilite uma avaliação adequada para os 
alunos da APAE, que são portadores de distúrbios do desenvolvimento físico e/ou mental, em 
sua maioria graves, para encaminhamento a serviços especializados, quando for o caso, uma 
vez que os profissionais da APAE são, por vezes, o único apoio para muitas famílias de 
alunos neste sentido.  
 
Resultado: Foram elaboradas questões, com ênfase a história familiar e a dismorfologias, para 
serem incluídas na avaliação que a Escola Frei Bruno realiza sempre que um novo aluno é admitido 
na escola. Esta avaliação, graças ao trabalho em parceria com psicólogos da UNOESC, já estava 
muito mais completa as realizadas alguns anos atrás. 
 
 
c) Elaborar um guia prático para identificação de malformações menores que possam estar 
relacionadas com a ocorrência de distúrbios do desenvolvimento.  
 
Resultado: Foi elaborado uma espécie de manual-guia, o qual se pretende ir aperfeiçoando cada vez 
mais. 
 
d) Envolver alunos do novo curso de medicina da UNOESC em um trabalho multidisciplinar 
com os alunos da APAE, para que esses aprendam a importância de olhar um paciente 
considerando sua história familiar e reconheçam os sinais, as vezes sutis (malformações 
congênitas menores), que podem indicar um distúrbio maior. A falta de uma prática neste 
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sentido é um déficit muito grande entre os profissionais médicos – não somente do Brasil – 
especialmente para médicos da família e pediatras.  
 
Resultado: Este envolvimento aconteceu principalmente em relação a alunos que participaram como 
voluntários no projeto. Porém, despertou o interesse de muitos de seus colegas e estamos 
expandindo este trabalho com outras APAES. 
 
 
e) Com o apoio da reitoria da UNOESC e da coordenação do curso de medicina, envolver 
profissionais médicos do novo curso de medicina oferecido pela universidade no cuidado e 
diagnóstico dos alunos da APAE de Joaçaba de forma direta, através de avaliações 
especializadas (visão, audição, neurológicas, etc.).  
 
Resultado: Com os profissionais já estabelecidos as possibilidades de envolvimento direto acabaram 
sendo menores que o esperado, uma vez que estes tem sua rotina profissional estabelecida e 
geralmente estão sobrecarregados. 
 
 
f) Para que este projeto não se torne uma iniciativa isolada e sem continuidade, aproveitar o 
empenho da UNOESC em formar médicos conscientes de seu papel social, para tornar este 
tipo de trabalho como parte importante e integrante na formação dos alunos de medicina 
interessados, inclusive com o objetivo de estimular o desenvolvimento de um programa de 
monitoramento de malformações congênitas em neonatos no hospital universitário que está 
sendo estruturado.  
 
Resultado: Isto está ocorrendo. Já estamos envolvendo outras três escolas especiais da APAE da 
região, com dois professores pesquisadores envolvidos (Paula Brustolin Xavier, enfermeira, mestra 
em Saúde Coletiva e a coordenadora do presente projeto, Angelica F. Maris, doutora em genética e 
biologia molecular) e alguns alunos de graduação do curso de medicina.  
A UNOESC apoiou esta iniciativa com 4 horas de pesquisa (que dividimos, ficando 2h para cada 
professor) e um dos alunos envolvidos recebeu uma bolsa de iniciação científica do Estado de SC, 
com recursos do artigo 170, outros são voluntários. No mais, este projeto não conta com verba 
alguma para execução. Todas as despesas, como combustível e carro para locomoção as cidades 
vizinhas (Água Doce, Catanduvas, Capinzal), são arcadas pelas pesquisadoras. 
Quanto ao programa de monitoramento de malformações congênitas aparentes ao nascimento. 
 
 
g) Se possível – e só será possível com o apoio da FUNCINTEC - estabelecer um laboratório 
de pesquisa de biologia molecular na UNOESC – algo que faz falta naquela região, inclusive 
para absorver alunos interessados em pesquisa. 
 
Resultado: Os recursos do presente projeto foram decisivos para estabelecermos um laboratório de 
pesquisa em biologia molecular na UNOESC, que também teve amplo apoio institucional. Este 
laboratório já está servindo de local de pesquisa para mais um professor pesquisador na área de 
biologia molecular e uma série de alunos que estão realizando seus projetos com a utilização de 
técnicas moleculares. A maioria dos projetos é voltada para a área da saúde pública (prevalência de 
mutações que predispõe a hemocromatose, análise molecular de trypanossoma rangeli, entre 
outros). 
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C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Sem me ater a questão do cronograma – uma vez que a demora extensa na liberação das verbas 
inviabilizou a manutenção de qualquer cronograma previsto – considero que o projeto teve 100% de 
sucesso – somente faltou conseguir envolver mais médicos no processo. Por outro lado, este projeto 
trouxe a luz informações inesperadas que poderão ser de grande valia para o planejamento 
estratégico da saúde pública referente a questões envolvendo retardo mental, caso haja algum 
interesse dos gestores no assunto. 

 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( X ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( X ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da cooperação 
(análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, entre outros): 

Com a própria Escola Frei Bruno da APAE de Joaçaba, conforme previsto.  
Foram realizadas inúmeras trocas de informações e experiências que enriqueceram todos os 
profissionais envolvidos, resultando em mudanças na forma de avaliação inicial dos alunos da APAE 
e em uma visão mais critica (esclarecida, questionadora) em relação as ocorrências e causas do 
problema de cada aluno. 
 
Com a Neurogene, conforme previsto, cuja diretora, Ingrid Barbatto, no meio tempo concluiu sua 
dissertação de mestrado na principal causa de retardo mental hereditário, a Síndrome do X-frágil. 
Houve intensa troca de informações enriquecedora para todos os envolvidos e seu apoio estrutural 
foi fundamental. Foi na Neurogene que realizamos as análises de cariótipo e os testes moleculares 
que não eram possíveis de serem realizados na UNOESC na época, devido ao fato do laboratório de 
biologia molecular necessitar ser implantado – o que no meio tempo ocorreu. 
 
Com Roberto Guiliani, do Serviço de Genética Médica do Hospital das Clínicas, a colaboração serviu 
especialmente para discutir problemas, resolver dúvidas, o que resultou em recebimento conselhos e 
esclarecimentos importantes e material bibliográfico (textos e livros) de apoio. 
 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

X SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 

XX SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

 
Outras:  

Problemas para manutenção das metas de acordo com o cronograma se derivaram justamente no 
atraso de contratação do projeto e liberação de verbas, mas foram contornáveis. 
Outro problema que houve se refere a falta de previsão (falha da coordenadora do projeto) de 
recursos para deslocamento (visitas as famílias no interior e visitas a própria escola), pois a 
pesquisadora não tem carro em Joaçaba, tendo que se locomover por táxi. Felizmente, a maior parte 
destas despesas acabou sendo coberta pela UNOESC. 
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F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
SIM(X ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação aos 
objetivos originais? 

 
Christian Mergener, professor da UNOESC, que trabalhava como fisioterapeuta na Escola Frei Bruno 
em um projeto de filantropia do qual a UNOESC participa, acabou concluindo seu período de trabalho 
na escola antes do projeto efetivamente ter início – devido aos atrasos já mencionados – extinguindo, 
assim, a sua participação no processo de avaliação física dos alunos.  
Não representou um problema tão grande, uma vez que a pedagoga e a assistente social da Escola 
Frei Bruno disponibilizaram seu próprio pessoal para apoio durante o processo de avaliação física, 
realizada por médica geneticista clínica (de Porto Alegre), cujos serviços foram contratados através 
do projeto. 
 

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Angelica Francesca Maris Doutora em Genética e Biologia 
Molecular. 

UNOESC 

Ingrid Tremel Barbato Mestra em Engenharia 
Genômica 

Sócia da Neurogene 
 (Florianópolis) 

Roberto Guigliani Doutor em Genética UFRGS - Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre 

Vários estudantes de medicina 
que trabalharam em diferentes 
épocas no projeto 

Graduandos alunos da UNOESC 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as fontes: 

 
UNOESC – 8 horas de pesquisa para professor doutor por um ano e meio, recursos para 
deslocamento até a APAE de Joaçaba e para visita às famílias, infraestrutura de laboratório. 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 74.985,00 74.985,00 0,00 

Total Custeio 18.040,00 17.657,89 382,11 

Saldo Total 93.025,00 92.642,89 382,11 

Data da Informação    

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais permanentes 
adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Cabina se segurança biológica. 

Marca Veco 

Mod. Biosafe 09, 
Classe II tipo B-2 
LG, BG, TAD 
110/220V. 

FL-11452 Não tem. 

Forno de Hibridização ProBlot12 – 

Marca Labnet,  

Modelo H1200A  6 tubos de hibridização, 
comprados com nota fiscal 
separada – veja abaixo 

6 tubos de hibridização, 
Marca Labnet 

2 x B2503 
4 x B3003 

sem série  
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Termociclador, 

Marca Techne. 

Modelo Endurance 
TC-412, 

141962-2 bloco para 96 tubos de 0,2uL

Centrífuga de Bancada 
microprocessada refrigerada, até -
20C; velocidade regulável até 
18.000rpm. 
Marca MPW 

Modelo MPW-
350R (MC-003) 

SN10350R080506 Rotor Swing-Out p/ 4 
lugares; jogo de 4 caçapas 
em alumínio, e 16 
adaptadores p/ tubos 
cônicos.  

Microcentífuga não refrigerada. 
Marca Labnet 

Modelo Force 
1624 

C9424 Rotor para 24 microtubos. 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto para 
cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta contribuição). Marque 
NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos       X 

Geração de avanço/inovação experimental X      

Geração de conhecimento passível de difusão       X 

Formação e capacitação de recursos humanos     X     

Formação de novos grupos e centros de pesquisa       X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Primeiro e mais importante: No decorrer deste trabalho procurou-se informações sobre a 
prevalência de casos familiares de retardo mental dentre indivíduos que estudam em instituições de 
educação especial. Verificou-se que a extensão do impacto de casos de retardo mental (RM) 
familiar nunca foi estudada ou avaliada de forma epidemiológica no Brasil e nem no restante do 
Mundo, e que este impacto é imenso.  
Para quase que cada caso familiar (onde ao menos dois alunos estudaram na Escola da APAE), 
havia também membros da família afetados que nunca estudaram na escola. Em levantamento 
preliminar que estamos realizando, acreditamos que seja possível que até 25% dos alunos das 
escolas especiais possam representar casos familiares cuja etiologia não tem sido abordada de 
forma adequada.   
Este é um achado, em se tratando de saúde pública, uma vez que para casos familiares geralmente 
é mais fácil se chegar a origem do problema e o aconselhamento genético pode permitir um 
planejamento familiar bem mais adequado para estas famílias, possivelmente diminuindo bastante 
a ocorrência de novos casos familiares. A adoção sendo uma das alternativas quando há um risco 
estabelecido de gerar uma criança com problemas sérios.  
Se houver qualquer dúvida para onde direcionar recursos para procedimentos diagnósticos mais 
caros (geralmente moleculares) em casos de deficiências cognitivas sérias, com certeza estes 
devem ser direcionados a casos familiares.  
 
Outro impacto ocorreu justamente junto a escola da APAE, onde toda a forma de abordagem e 
o olhar dos profissionais envolvidos na avaliação dos alunos revela uma outra dimensão. Nosso 
projeto atual pretendia avaliar os casos familiares onde havia mais de um membro estudando na 
Escola Especial Frei Bruno. Mas, a posteriori, o próprio olhar e perspectiva dos profissionais 
envolvidos na educação especial da escola e no apoio as famílias, reconheceu que há muito mais 
ocorrências familiares, onde somente um dos afetados estuda na escola e que por isto não foram 
incluídos no projeto. E assim, acabamos por descobrir (em outro estudo que estamos realizando) 
que quase 40% dos alunos podem ter outros familiares (que nunca estudaram na escola da APAE) 
com problemas semelhantes ou relacionados. Esta informação é preliminar, obtida através de 
questionários enviados para as famílias. No momento estamos em fase de análise caso-a-caso 
para verificarmos se realmente a informação obtida das famílias desta forma é procedente para 
todos os casos.  
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Finalmente, o projeto serviu de impulsão para o estabelecimento de um laboratório de 
pesquisa molecular na UNOESC, que agora está servindo de apoio para várias outras pesquisas 
moleculares, até o momento todos na área da saúde, com envolvimento de alunos de graduação 
que assim tem a possibilidade de realizar pesquisa molecular em Joaçaba – antes isto não era 
possível. Também levou a UNOESC a valorizar o potencial da pesquisa nesta área e a investir 
substancialmente em infraestrutura e material de consumo para biologia molecular, o que está 
possibilitando qualificar alunos e funcionários na utilização de técnicas de biologia molecular. 
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Seminário de Avaliação de 
Projetos da Saúde  

FAPESC Identificação de disfunções 
genéticas em indivíduos com 
recorrência familiar para  
retardo mental e distúrbios 
associados.  

Simpósio de Neurociências UFSC Identificação de disfunções 
genéticas para retardo mental 
hereditário entre alunos de uma 
escola especial 

Artigo em fase de submissão Mental Retardation and  
Developmental Disability 
Research Reviews 

The neglected relevance of 
familial mental retardation. 

 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 
 
 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população X      

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
O estabelecimento de um laboratório de pesquisa molecular na UNOESC, que agora está 
servindo de apoio para várias outras pesquisas moleculares, até o momento todos na área da 
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saúde, com envolvimento de alunos de graduação que assim tem a possibilidade de realizar 
pesquisa molecular em Joaçaba que antes não era possível. Os alunos que desejavam trabalhar 
em molecular antes, precisavam que fazer isto em Florianópolis ou Curitiba, em uma das 
universidades federais, como estágio ou trabalho de colaboração. 
 
Pesquisas na área da saúde pública regional: Graças a este projeto e ao apoio da UNOESC, 
iniciamos pesquisa molecular em projetos direcionados a população da região.  

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

     X 

Redução dos custos de atendimento      X 

Aumento da cobertura de serviços      X 

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção      X 

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      X 

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
São impactos em potencial. Se referem ao que foi mencionado como impacto principal da 
pesquisa – mas seu impacto prático depende do interesse dos gestores em aplicar estes 
conhecimentos as suas práticas de saúde pública. 
 
Verificou-se que a extensão do impacto de casos de retardo mental (RM) familiar nunca foi 
estudada ou avaliada de forma epidemiológica no Brasil e também não no restante do Mundo.  
 
Acreditamos que o impacto de RM familiar possa ser bem maior em países em sub-desenvolvidos, 
em desenvolvimento ou emergentes, onde o acesso a diagnóstico e aconselhamento genético é 
raro ou desigualmente distribuído entre regiões e as famílias tendem a ser mais numerosas que nos 
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países industrializados. Porém, devemos confessar que não há dados na literatura internacional 
(nem na nacional) que nos permitam a confirmar esta hipótese.  
 
O que verificamos é que o número de casos familiares é grande dentre indivíduos que freqüentam 
instituições de ensino especial ligadas a APAE (no meio tempo estamos fazendo o levantamento 
das três escolas especiais da 7ª SDR de SC).  
 
Para quase que cada caso familiar (onde ao menos dois alunos estudaram na Escola da APAE), 
havia mais membros da família afetados que nunca estudaram na escola. E agora que estamos 
neste projeto mais amplo (ainda sem recursos), de identificação de casos familiares afetados de 
alunos de três escolas especiais, estamos chegando a conclusão de que entre 25% e 35% dos 
alunos podem ter outros familiares afetados. 
 
Este é um achado, em se tratando de Políticas de Saúde Pública para problemas relacionados a 
saúde da família do portador de RM. 
 
Se houver qualquer dúvida como direcionar recursos para procedimentos diagnósticos mais caros 
(geralmente moleculares) para indivíduos com retardo mental, com certeza estes devem ser 
direcionados a casos familiares, pois cada diagnóstico beneficia um número grande de pessoas.  
 
Com a causa identificada o aconselhamento genético poderá servir como instrumento de prevenção 
para aqueles familiares que estiverem sob risco de gerar descendentes afetados, podendo optar 
por não terem filhos biológicos, eventualmente optando por adoção. 
 
O assunto será mais discutido nas conclusões, abaixo. 
 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

Retardo mental familiar (RM familiar) é um termo que tem sido utilizado em artigos científicos para 
descrever famílias com dois ou mais membros afetados por RM, causados pelo mesmo fator 
etiológico [1-8]. Analizando a prevalência de um grupo de indivíduos com RM familiar na Escola Frei 
Bruno de Joaçaba, em SC, encontramos extremas dificuldades em obter dados epidemiológicos 
sobre casos de RM familiar para comparar nossos achados, exceto para RM ligado ao X [9, 10].   
 
Os alunos que estudam na escola da APAE de Joaçaba são predominantemente portadores de RM 
sério (moderado até profundo). 
 
Analisamos 8 famílias em detalhe e chegamos a uma conclusão etiológica para cinco. Duas famílias 
com síndrome de Angelman, uma com Síndrome do X-frágil, uma com Síndrome de Russel, uma 
onde havia 4 casos de Síndrome de Down, pudemos estabelecer que não se tratava de translocação 
(suspeita inicial, já que nenhum tinha avaliação de cariótipo). Outras famílias apresentaram 
problemas não relacionados ou de relação incerta. Uma possivelmente com problema mitocondrial – 
ainda sob investigação. 
 
Apresentar tudo que foi feito e discutir cada família tomaria espaço que, devido a forma restrita deste 
formulário não é possível. Portanto, para ilustrar, apresentamos os heredogramas de duas famílias 
abaixo. 
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__________________________________________________________________________ 

A forma de herança acima ilustra uma transmissão de RM ligado ao cromossomo X, que é uma das 
causas mais frequêntes de RM familiar. Estas mutações poderem ser transmitidas de forma 
desapercebida por mulheres não afetadas a cerca de 50% de seus descendentes.  

Como resultado, cerca de 50% de seus filhos homens serão afetados por RM e metade de suas filhas 
serão também transmissoras da mutação, sendo que cerca de um 30% destas poderão ser afetadas 
por RM em graus de gravidade variável. Nunca ocorre a transmissão de pai portador da mutação (ou 
pré-mutação) para filho homem – mas passará para todas suas filhas (o heredograma acima ilustra 
isto).  

O gene que está defeituoso em até 20% das vezes dos RM ligados ao X é o FMR1 [11], resultando 
em um sítio frágil no cromossomo X quando as células são crescidas em meio de cultura deficiente 
em folato [12, 13]; os casos restantes apresentam defeitos em algum dos outros 82 genes que podem 
causar RM ligado ao X [10, 14].  

Análises moleculares que realizamos confirmaram a mutação típica de X-frágil, pela expansão do 
trinucleotídeo CGG, cujas implicações específicas não serão explicadas mais detalhadamente por 
limitação de texto (caracteres) do relatório. Alguns familiares realizaram teste genético (através do 
projeto), após esclarecimento dentro das normas éticas, assinando o TCLE. 
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Geralmente causada por deleções em uma região específica no cromossomo 15 de origem materna, 
a Síndrome de Angelman (SA) costuma ocorrer de forma esporádica [15, 16]. Nesta região fica o 
gene UBE3A, que é submetido a um mecanismo de imprinting genômico [17-19], de forma que em 
certas regiões cerebrais (neurônios do hipocampo e céls. Purkinje do cerebelo) [15, 20] este gene 
seja expresso somente da cópia materna. Quando esta cópia de UBE3A materna está ausente ou 
danificada, a perda de expressão deste gene nas regiões cerebrais citadas leva a um RM muito sério, 
com comportamento alegre estereotipado, ataxia, ausência de fala, convulsões, anormalidades no 
EEG, entre outras, todas características apresentadas pelos indivíduos afetados acima. A herança 
vista na família sugeria uma herança ligada ao X, porém, síndrome de Rett foi descartada, devido a 
total ausência de regressão nos sintomas dos afetados da família analisada. Há um lento, porém, 
contínuo processo de aquisição de habilidades.  

Casos familiares da SA são raros, mas podem ocorrer quando há mutações comprometendo a função 
do gene UBE3a ou o próprio mecanismo de imprinting. Análises moleculares realizadas descartaram, 
conforme previsto, deleções detectáveis e dissomia uniparental. O padrão de metilação da região é 
normal, o que nos leva a concluir que há uma mutação no gene UBE3A.  

Não pudemos identificar o tipo de mutação no gene UBE3A, por limitações técnicas do laboratório. 
Mas estamos trabalhando em cooperação com o Centro de Estudos do Genoma Humano (SP), para 
sequenciamento do gene, o que permitirá identificar quem realmente é portador silencioso. 

Isto é extremamente relevante, neste caso (veja no heredograma), pois mãe portadora terá 50% de 
seus filhos ou filhas afetados por esta forma grave de RM. O homem portador somente transmite a 
mutação adiante – suas filhas, caso herdarem a mutação é que terão filhos afetados. Assim, a 
mutação pode passar escondida de homem para homem por várias gerações. E as implicações, na 
família acima, são imensas, devido ao alto número de possíveis portadores silenciosos da mutação. 
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8 - Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público 
de saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

A questão fundamental foi verificar a que resultados poderia se chegar analisando famílias com mais 
de um caso de RM, que tenham estudado na mesma escola especial, cujo problema era de etiologia 
desconhecida. E o resultado a que chegamos foi de que aplicando o estudo familiar, com construção 
de heredogramas e análise de fenótipos, pode-se chegar a resultados satisfatórios: identificação da 
etiologia em mais de 50% dos casos. Considerando-se que os estudos de diagnóstico internacionais 
citam que – mesmo com as tecnologias mais avançadas - não se chega a etiologia do RM em até 
60% das vezes, nosso resultado se mostra eficiente. 
 
Famílias onde o fardo do RM ocorre repetidamente, sem previsão, ficando responsáveis por 
membros que necessitam de um suporte, com freqüência muito intenso, por toda a vida, não estão 
em igualdade de condições com famílias regulares de melhorar sua condição sócio-econômica. Além 
dos indivíduos com RM sério geralmente não serem capazes de contribuir com a renda familiar, é 
usual outro membro da família ser impedido de trabalhar fora. 
 
Por outro lado, estes são os casos onde há maior possibilidade de se descobrir a causa subjacente a 
condição de RM, o que é bastante difícil para casos isolados, beneficiando um número expressivo de 
indivíduos, possibilitando um aconselhamento genético confiável, com possibilidade de estender isto 
a outros familiares. 
 
O fato de termos vários casos dentro de uma família causadas pelo mesmo fator ampliam em muito 
os fenótipos (a apresentação) da condição, facilitando o diagnóstico. Isto é interessante, pois em um 
primeiro momento amplia as possibilidades de causa do RM sem a utilização de técnicas 
dispendiosas.  
 
Para casos isolados de RM decifrar a causa é mais difícil, exceto para casos mais comuns. Por isto, 
um foco na família, com um heredograma detalhado de no mínimo três gerações, tem sempre que 
estar presente quando se analisa um caso de RM. Ou seja, um geneticista, que não necessita ser 
clínico,e um médico que proceda com a avaliação clínica podem realizar esta avaliação.  
 
Em um segundo momento, aí sim, geralmente envolvendo técnicas (geralmente citogenéticas e/ou 
moleculares) dispendiosas se precisaria investigar mais a fundo a causa específica que gera o 
problema nesta família. Isto com freqüência possibilita traçar a origem exata do problema e permite 
estender a análise os familiares dispostos, para verificar quais destes portam a informação gênica 
alterada e qual o risco que apresentam de gerar um descendente afetado.  
 
Os membros de famílias onde casos de RM ocorrem várias vezes estão plenamente conscientes de 
que apresentam risco. O maior problema deles é, por exemplo, desistir de ter um filho próprio sem 
saber se isto seria realmente necessário. Ou ter um filho afetado e não saber que o risco de ter outro 
igualmente afetado é imenso – em alguns casos 50%, como nos casos de Síndrome de Angelman 
que encontramos. 
 
Acreditamos que as escolas especiais mantidas pelas APAEs poderiam funcionar como núcleos de 
informação de casos familiares, pois famílias com vários membros afetados, acabam por ter algum 
destes estudando em alguma escola mantida pelas APAEs. 
 
Novo projeto (sem financiamento) envolvendo as escolas especiais da 7ª SDR de SC, está 
revelando que entre 25% e 35% dos alunos podem ter outros familiares afetados que não estudam 
ou estudaram em escolas da APAE. 
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Os dados acima são apoiados por informações que obtivemos com J-P Fryns, um dos 
pesquisadores que mais realizou levantamentos etiológicos de RM em populações 
institucionalizadas em vários países [21-27], afirma que cerca de 50% dos indivíduos de RM sério de 
causa desconhecida representavam casos familiares (J-P Fryns, comunicação pessoal). 
 
Este é um achado, em se tratando de Políticas de Saúde Pública para problemas relacionados a 
saúde da família do portador de RM. 
 
Se houver qualquer dúvida como direcionar recursos para procedimentos investigativos mais caros 
(geralmente moleculares) para desvendar a etiologia do RM em indivíduos com retardo mental, com 
certeza estes devem ser direcionados a casos familiares, pois cada resultado obtido beneficia um 
número grande de pessoas da família, beneficiando o próprio serviço público de saúde. 
 

 
 
 
 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 200__. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14591/2005-2 FCTP: 0897/051 
Título do Projeto: SISTEMA PARA ANÁLISE DE DADOS EM MASTOLOGIA 
Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Anita Maria da Rocha Fernandes   
E-mail: anita.fernandes@univali.br 
Município de Execução da Pesquisa: Itajaí SDR: 
Instituição Executora: UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 
Apoio Financeiro: R$ 35.640,00 
FAPESC: R$ 22.640,00 SES: R$ 13.000,00 CNPq: 0,00 
Tema/Linha Temática: Sistemas de Informação em saúde 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
 Aplicada/Estratégia 
x Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
X Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
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X Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM (  ) NÂO(X) Caso SIM, Justifique:  
 
 
 
 
 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 

- Levantamento bibliográfico sobre sobe datawarehouse e data mining; 
- Pesquisar junto aos especialistas da áera, as necessidades de análise de informação, avaliando os 
tipos de dados com que se trabalha e os tipos de informação que são interessantes ao realizar um 
estudo; 
- Definir as tarefas de mineração de dados que serão implementadas baseadas na pesquisa anterior; 
- Definir as técnicas de inteligência articiail que serão utilizadas para implementar as técncias de 
mineração de dados; 
- Estudar as características do dataming e técnicas de mineração de dados; 
- Estudar métodos de segurança de acesso e transferência de dados; 
- Realizar a modelagem conceitual do sistema; 
- Implementar o datamining com suas técnicas de mineração; 
- Testar e validar a implementação do sistema; 
- Documentar o desenvolvimento e os resultados do sistema. 
 

 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Posso considerar que o projeto teve 80% de sucesso, pois a demora de repasse de verbas fez com 
que a alocação de mão de obra especializada fosse comprometida e assim gastou-se mais tempo 
para treinamento de pessoal. Além disto, testes e validações previstas com algumas entidades  
ficaram prejudicados pois fugiram totalmente do cronograma original e tiveram as datas alteradas 
mais de uma vez. 
 

 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM(X) NÃO(  ) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃ O(X) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 

A parceria foi feita com a Universidade de Valladolid na Espanha para análise de uma base de dados 
preliminar sobre mastologia. Tal contato se fez através da pesquisadora desta universidade, profa 
Arancha Simon.  
Também foi feita uma parceria com  o professor Nikolaos Matheus da Universidade de Bern na 
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Suíça que auxiliou na análise dos resultados dos algoritmos de mineração. 
Também foi feita uma parceria com a UFSC para discussão das técnicas de mineração e análise do 
desmpenho de cada uma. 
Palestras foram ministradas sobre o assunto na Universidade de Rio Verde – Goiás, por video 
conferencia foi possivel apresentar a proposta do projeto e seus benefícios para a Universidade 
Fernando Pessoa em Portugal, o que gerará um capitulo de livro a ser publicado sobre o tema por 
esta universidade, escrito pelos pesquisadores do projeto. 
Também foi gerado um Trabalho de conclusão de curso sobre o assunto. 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM x NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM  NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM  NÃO  Manutenção de equipamentos 
 SIM x NÃO  Aquisição de material de consumo 
 SIM x NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM x NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
 
 
 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM(x) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
 aos objetivos originais? 

Como consequencia disto houveram atrasos de execução e consequentemente alguns 
deadlines de submissões de trabalhos para eventos foram perdidos por falta de resultados e 
um esforço de treinamento de pessoal foi feito,  oque não estava previsto no inicio. 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Anita Maria da Rocha Fernandes Dra UNIVALI 
Rudimar Luis Scaranto Dazzi Dr. UNIVALI 
 

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M(  ) NÂO(x) Caso SIM, indique as 
fontes: 
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4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 16.350,00 16.350,00 0,00 
Total Custeio 19.290,00 18.616,98 673,02 
Saldo Total 35.640,00 34.966,98 673,02 
Data da Informação   

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Notebook Averatec Athlon XP 300  HD 80Gb; 512 Mb, 

Leitora de dvd, cartão 
de memória, wireless 

Scanner Genius 1200DPI  
Microcomputador PENTIUM IV PENTIUM IV 32 Ghz, HD 

80, 512 de 
memória 

Monitor Combo 

Pendrive  Kingston 512 Mb USB  
Impressora Laser tec 

colorida 
HP3500  

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos    x   
Geração de avanço/inovação experimental     x  
Geração de conhecimento passível de difusão   x    
Formação e capacitação de recursos humanos x      
Formação de novos grupos e centros de pesquisa x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O projeto pode apresentar uma nova perspectiva para a análise de dados em saúde, 
especificamente em mastologia e possibilidade de trabalhar com análise de grandes bases de 
dados. 

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
Artigo em periódico RESI. Revista Eletrônica de 

Sistemas de Informação, v. 9, p. 1-
7, 2006. 

Sistema de análise de dados em 
mastologia 

Artigo publicado em anais de 
eventos 

SulComp - Congresso Sul 
Brasileiro de Computação, 2005, 
Criciúma. Anais do I Congresso Sul 
Brasileiro de Computação, 2005. 

Novas abordagens no sistema de 
análise de dados em mastologia 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias     x  
Otimização de processos de produção x      
Possibilidades de obtenção de patentes x      
Agregação de vantagens competitivas do setor   x    
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Introdução de novos métodos de gestão tecnológica   x    
Transferência tecnológica para o setor    x   
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Este projeto utilizou tecnologias possiveis de serem utilizadas com sucesso em outras áreas da 
saúde. O uso de mineração de dados em saúde traz como principal vantagem a capacidade de 
gerar informações consistentes de prevenção. 
 

 
 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população x      
Insumos para políticas públicas x      
Redução das desigualdades sociais x      
Redução das importações x      
Agregação de valor a produtos e processos x      
Geração de empregos x      
Desenvolvimento regional x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 
 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor x      
Sustentabilidade das empresas do setor x      
Lançamento de novos produtos x      
Redução dos custos de produção do setor x      
Melhoria da qualidade dos produtos x      
Criação de novos mercados x      
Redução de barreiras técnicas x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 
 

 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas x      
Redução do consumo energético x      
Redução da geração de resíduos x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde x      
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção x      
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços x      
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serv iços   x    
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

      

Redução dos custos de atendimento       
Aumento da cobertura de serviços       
Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção    x   
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos       
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s       
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A utilização de técnicas de mineração de dados pode levar a uma visão consistente para a 
elaboração de politicas de prevenção, uma vez que pode-se avaliar todos os cenários e as relações 
entre todos os fatores envolvidos 
 

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 
Os ambulatórios e hospitais guardam registros de seus pacientes em prontuários, os quais são 
constituídos por um conjunto de documentos padronizados que contém informações tais como: 
dados pessoais, sintomas, histórico da doença atual, exame físico e imagens geradas a partir de 
fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. Várias 
instituições de saúde possuem seus prontuários também na forma eletrônica, o que caracteriza um 
prontuário eletrônico, porém eles por si só nada mais podem fazer do que agilizar a análise individual 
do paciente, uma vez que o grande volume de informações ultrapassa a capacidade humana na sua 
interpretação. Nesse contexto, existe a necessidade de ferramentas que facilitem o entendimento e 
interpretação das informações coletadas em tais prontuários. Os prontuários eletrônicos possuem a 
vantagem de serem analisados de maneira informatizada, permitindo explorar o conhecimento 
disponível nos dados cadastrados para aquisição de um novo conhecimento. Na informática há uma 
área de pesquisa chamada mineração de dados (MD) que permite analisar a base de dados e 
descobrir novo conhecimento que se encontra implícito nela. A MD pode tornar visíveis informações 
valiosas contidas em um banco de dados ajudando na análise ou na tomada de decisão ou na 
validação do conhecimento. A mastologia é uma especialidade em expansão, já que em inúmeros 
casos de patologias mamárias associadas a altas taxas de mortalidade estão surgindo. Em respaldo 
a essa demanda, uma ferramenta de MD para descoberta de novos padrões nessas patologias seria 
de grande utilidade tanto no campo da pesquisa quanto no tratamento. Dentro deste contexto este 
projeto buscou criar um protótipo de um sistema baseado em DM para análise de dados em 
mastologia. A principio utilizou-se os dados disponíveis na Unidade de Saúde Básica da UNIVALI, 
porém, como o conjunto de informações estava fora do padrão necessário, enquanto uma parte da 
equipe fazia a estruturação destes dados e a inserção dos mesmos no sistema, outra equipe fazia os 
testes com dados provenientes da Universidade de Valladolid. Os resultados encontrados com a 
análise de diversos algoritmos mostrou que o melhor algoritmo para este tipo de problema foi o 
apriori. Tais análises foram feitas tanto do lado computacional em parceria com a Universidade de 
Bern, quanto pelo lado médico através de profissionais da área. Os resultados obtidos foram 
satisfatórios em termos de pesquisa e mostraram um rumo a ser tomado pelas instituições e órgãos 
que desejam trabalhar com este tipo de tecnologia em saúde: a coleta e estruturação dos dados 
devem ser muito bem elaboradas e deve ser padronizadas para que instituições e órgão diferentes 
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possam fazer um intercâmbio dos resultados obtidos; os profissionais de saúde precisam ter um 
melhor esclarecimento sobre a potencialidade do uso de tais ferramentas; e finalmente deve haver 
uma infra estrutura computacional adequada nas instituições de saúde para que se possa fazer uso 
de tais ferramentas. 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 

A questão fundamental desta pesquisa é avaliar a aplicabilidade da mineração de dados, já 
amplamente utilizada na área comercial, na área de saúde. Dentro deste contexto chegou-se a 
conclusão que: a coleta e estruturação dos dados devem ser muito bem elaboradas e deve ser 
padronizadas para que instituições e órgão diferentes possam fazer um intercâmbio dos resultados 
obtidos; os profissionais de saúde precisam ter um melhor esclarecimento sobre a potencialidade do 
uso de tais ferramentas; e finalmente deve haver uma infra estrutura computacional adequada nas 
instituições de saúde para que se possa fazer uso de tais ferramentas. A mineração de dados 
quando aplicada a bancos dedados bem estruturados e com registros completos e sem ruídos é de 
grande valia. Este tipo de tecnologia é de grande utilidade para a gestão publica em saúde, mas há 
uma necessidade de capacitação dos gestores em informática e também uma melhoria na infra 
estrutura computacional disponível. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) é uma lesão bastante freqüente do joelho 

humano. Diferentes técnicas para a reconstrução do LCA têm sido introduzidas corrigindo o 

trauma através da substituição do ligamento lesado por um enxerto obtido com outro 

ligamento ou um tendão (m. semitendíneo e m. grácil). Apesar de existirem enxertos 

autógenos capazes de alcançar a resistência mecânica do LCA natural, que se aproxima de 

2 kN em adultos jovens [1], é na fixação do enxerto ao osso que se localiza o ponto fraco da 

reconstrução [2]. Esta fixação exerce influência fundamental no comportamento mecânico do 

enxerto durante os períodos iniciais após a reconstrução e, portanto, aparece como fator 

decisivo para a definição do programa de reabilitação necessário e do tempo mínimo 

requerido para que o paciente retorne aos níveis de atividade desejados. De fato, uma 

fixação forte e rígida pode prevenir o escorregamento do enxerto ou sua falha antes da 

fixação biológica ter ocorrido.  Adicionalmente, uma fixação primária deficiente pode afetar a 

recuperação do enxerto, pois as tensões mecânicas podem acarretar micromovimentos do 

enxerto e, com isto, impedir sua incorporação no túnel ósseo [3,4].   Isto origina 

questionamentos relacionados ao carregamento que o conjunto dispositivo de fixação / 

enxerto pode suportar no pós-operatório imediato e durante a reabilitação, períodos nos 

quais a fixação biológica ainda não foi alcançada.  
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2. OBJETIVOS 

Para evitar a recidiva da frouxidão do joelho e o comprometimento da intervenção na 

reabilitação pós-cirúrgica, torna-se importante para o médico saber com precisão o quanto 

cada método de fixação poderá resistir [5,6]. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é 

comparar o desempenho biomecânico de duas técnicas cirúrgicas de reconstrução do LCA 

que empregam diferentes dispositivos de fixação do enxerto ao fêmur. A comparação será 

realizada por meio de ensaios mecânicos em modelo animal ex-vivo empregando um 

conjunto composto pelo dispositivo de fixação (endo botão ou parafuso transverso), por um 

substituto do LCA (enxerto) e o fêmur animal. As variáveis estudadas são a resistência 

mecânica da fixação ligamentar e o modo de falha apresentado pelo conjunto  dispositivo de 

fixação/enxerto/fêmur sob a aplicação de carregamento trativo na direção do túnel ósseo que 

abriga o enxerto substituto do LCA.  

 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Muitos autores têm avaliado a resistência da fixação ligamentar utilizando diferentes modelos 

ex vivo, incluindo ossos bovinos, suínos e humanos [3, 4, 5, 6, 7]. Para o presente estudo foi 

escolhido o uso de modelos suínos da raça Landrace com idade e peso padronizados, devido 

a sua relativa semelhança à anatomia humana, maior facilidade de obtenção e uniformidade 

das amostras.  

Vários métodos de fixação do enxerto para reconstrução do LCA rompido têm sido descritos, 

tanto para a parte tibial quanto para a parte femoral, incluindo parafusos metálicos e 

bioabsorvíveis, suturas com botão, grampos e parafusos de interferência. No presente 

trabalho foram selecionadas duas técnicas de fixação ligamentar ao fêmur. A primeira é  

obtida com a utilização de um dispositivo tipo botão que fica posicionado na superfície 

externa do côndilo femoral, denominada Endo botão, com a ligação do enxerto ao botão 
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sendo realizada através de um laço de fita de poliéster (Endotape). A segunda técnica é 

denominada Parafuso transverso, na qual o dispositivo é um parafuso metálico que atravessa 

ambos os côndilos femorais e é envolvido por um laço feito com o enxerto. 

Para as montagens dos conjuntos dispositivo de fixação/enxerto/fêmur suíno foram utilizados 

20 joelhos porcinos retirados de animais da raça Landrace com peso em torno de 100Kg e 5 

meses de idade no momento do abate. Foram montados 10 conjuntos para cada técnica de 

fixação estudada. Anteriormente aos ensaios, os ossos suínos foram mantidos embalados 

em sacola plástica e congelados a -21 °C. 

Anteriormente à realização dos ensaios mecânicos nos conjuntos dispositivo de 

fixação/enxerto/fêmur, como forma de entender a biomecânica do modelo animal escolhido, 

foram realizados ensaios mecânicos para determinação da resistência mecânica do LCA 

suíno natural e dos tendões dos dedos deste animal. 

A seguir são apresentadas as metodologias empregadas em todas as etapas que compõem 

o presente estudo.  

 

3.1 Determinação da resistência mecânica do LCA porcino 

Para a determinação da resistência mecânica do LCA porcino as peças anatômicas foram 

descongeladas em temperatura igual a 21ºC por 4 horas. Após, estas peças foram 

dissecadas, deixando-se apenas o complexo fêmur-LCA-tíbia e os meniscos, sendo que se 

manteve uma porção da diáfise do fêmur e da tíbia para adequado posicionamento do 

referido complexo na máquina de ensaio (fig. 1).  

 

 

Figura 1- Detalhe mostrando o LCA durante o procedimento de dissecação de joelho suíno 
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O posicionamento do complexo fêmur-LCA-tíbia na máquina de ensaios foi realizado com a 

utilização de dois tubos cilíndricos metálicos fenestrados, onde as partes ósseas da amostra 

foram fixadas com o uso de parafusos, cujo comprimento possibilitasse a penetração na 

cortical dos ossos da amostra, conforme ilustrado na (fig. 2). 

 

 

Figura 2- Complexo fêmur-LCA-tíbia posicionado na máquina de ensaios 

 

Após a montagem de cada conjunto na Máquina Universal de Ensaios Mecânicos (marca 

EMIC, modelo DL3000), os ensaios foram realizados com a aplicação de carregamento de 

tração uniaxial. Para a medição da força aplicada ao conjunto foi utilizada célula de carga 

com capacidade de 5000 N (EMIC-Z500Kgf) ligada ao elemento móvel da maquina e 

sistema de aquisição de dados da própria máquina de ensaios. A garra que prende o 

componente tibial  possibilita que o ligamento seja tracionado em uma direção paralela ao  

eixo axial de aplicação de carga pela máquina. A porção femoral do complexo foi fixada na 

base da máquina com suportes especiais que permitem o posicionamento do joelho 

formando um ângulo de 45° com o eixo operacional da máquina, o que simula o ângulo entre 

o LCA e o fêmur correspondente a uma flexão de 90° do joelho, que é utilizada no exame 

físico nos testes de gaveta.  Uma pré-carga de 10 N foi aplicada em todo complexo por 5 

minutos antes do início dos ensaios para que ocorra a acomodação do sistema 

anteriormente à aplicação da carga. Os ensaios foram realizados com carga lenta e 

constante, adotando-se taxa de aplicação de carga igual a 20 mm/minuto até a ruptura 

completa do LCA. Para cada ensaio foi obtido um diagrama Força (N) x Deslocamento (mm) 

que evidencia a carga máxima de falha (valor no pico da curva deslocamento-carga) para 
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cada complexo ensaiado. Os ensaios foram observados por um médico e um engenheiro 

para identificar e registrar o modo de falha ocorrente a cada complexo ensaiado.  

 A Tabela 1 apresenta os valores de força máxima (N) obtidos para o LCA porcino nos 

ensaios realizados. 

 

Tabela 1- Resistência mecânica do LCA porcino 

LCA porcino Força máxima  

(N) 

1 
407,40 

2 
476,24 

3 
618,79 

4 
531,09 

5 
511,87 

6 
503,31 

7 
755,76 

8 
533,01 

9 
673,30 

10 
580,36 

11 
503,66 

12 
462,43 

13 
645,17 

14 
387,31 

15 
348,35 

Média 529,203 
Desvio padrão 111,087 
Valor máximo 

775,76 

Valor mínimo 
348,35 

 

 

3.2 Resistência mecânica dos tendões porcinos 

Esta etapa foi realizada com o objetivo de avaliar a resistência dos tendões porcinos e 

verificar se os mesmos são adequados para serem utilizados como enxerto substituto do LCA 

nos ensaios biomecânicos  das diferentes técnicas de fixação ligamentar. 
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Foram submetidos à dissecação (fig. 3) sete membros traseiros suínos de onde foram 

extraídos os tendões do músculo flexor superficial (FSD) e do flexor profundo dos dedos. 

Logo após a dissecação, seis tendões (corpos de prova - cps) FSD  foram imediatamente 

ensaiados, enquanto que um corpo de prova foi submetido ao congelamento a -21ºC e, 

posteriormente, descongelado em temperatura igual a 21ºC para a realização do mesmo 

procedimento.  

 

 

Figura 3- Procedimento de dissecação para retirada do tendão FSD porcino 

 

Realizaram-se testes estáticos de tração uniaxial (máquina EMIC DL3000, célula de carga de 

5000 N) mediante uma taxa de deslocamento de 125 mm/min, precedido por uma pré-carga 

de 10 N durante 5 minutos para acomodação do corpo de prova.  O corpo de prova é 

alinhado verticalmente, na mesma direção da aplicação da força (fig. 4).  
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Figura 4- Montagem do tendão FSD porcino na máquina de ensaios mecânicos 

 

Dada a anatomia e composição dos tendões, a preensão destes corpos de prova às garras 

da máquina de ensaio aparece como o maior impedimento para a repetibilidade dos 

resultados experimentais, e o escorregamento deste tipo de material é comumente reportado 

[8,9]. Portanto, para identificar o método mais confiável para a condução de experimentos 

biomecânicos foi necessário investigar diferentes alternativas de agarre do enxerto à 

máquina de ensaios. Os seguintes métodos foram testados na tentativa de minimizar o risco 

o escorregamento das amostras: Método 1- As extremidades dos tendões são recobertas 

com gaze para evitar o acúmulo de gordura, e comprimidas entre placas com superfície 

áspera (lixa nº 36). Método 2- As extremidades dos tendões são suturadas com fio Polycryl® 

número 2 em uma tentativa de tornar os feixes de colágeno constituintes do tendão 

solidários, e após, recobertas com gaze para evitar o acúmulo de gordura e comprimidas 

entre placas com superfície áspera (lixa nº 36) (fig. 5). Método 3- As extremidades dos 

tendões são suturadas com fio Polycryl® número 2 e envoltas com o mesmo tipo de fio 

(semelhante a um carretel), conforme figura 5. Esta amarração é comprimida entre as placas 

de superfície áspera (lixa nº 36). Método 4- Após o descongelamento, as extremidades do 
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tendão são recobertas com gaze para evitar o acúmulo de gordura, e comprimidas entre 

placas com superfície áspera (lixa nº 36). Em todos métodos a área de contato tendão/garra 

é da ordem 10 cm2. 

O escorregamento durante a tração realizada pela máquina foi ocorrência presente em todos 

ensaios realizados com os Métodos 1, 2 e 3. No Método 3, ocorreu deslizamento do tendão 

por entre a sutura, enquanto que o carretel permaneceu preso na garra fixadora. Apenas o 

Met4 se mostrou satisfatório com relação à inibição do escorregamento. Neste caso, as 

propriedades mecânicas obtidas do ensaio estão de acordo com a literatura (ver Quadro 1). 

 

 

 

 

Figura 5.  a) sutura       b) sutura + carretel 

 

 

Quadro 1. Ensaio conforme  Método 4 

 FSD* CP** 

 Energia (Nmm) 2916,78 

 Rigidez (N/mm) 88,80 

Força (N) 39,5 
Início da porção linear 

Desloc. (mm) 2 

Força (N) 680 
Escoamento 

Desloc. (mm) 9,5 

Força (N) 707,54 
Ruptura 

Desloc. (mm) 9,8307 

              *os tendões do músculo flexor superficial dos dedos 

 ** o corpo de prova possui comprimento útil igual a 6cm e comprimento total 

 igual a 18com 
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Como pode ser observado nos testes realizados, a resistência mecânica do tendão flexor 

superficial dos dedos é da ordem de 700N. Considerando que a literatura sobre a resistência 

mecânica alcançada por diferentes fixações do LCA humano apresenta valores superiores à 

resistência apresentada pelos tendões porcinos dissecados [5], a utilização destes tendões 

para os ensaios biomecânicos dos conjuntos fêmur- enxerto-dispositivo de fixação foi 

considerada inapropriada pois, neste caso, o final dos ensaios seria dado pela ruptura do 

tendão e não pela falha da fixação ligamentar propriamente dita.     

  

 

 

 

3.3 Resistência mecânica de fixações para reconstrução do LCA 

Para determinar a resistência mecânica de cada tipo de fixação ligamentar, foi necessário 

realizar montagens dos conjuntos dispositivo de fixação/enxerto/fêmur suíno, reproduzindo 

parcialmente o procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar de joelhos humanos. 

Como o objetivo do presente estudo remete apenas a parte femoral da reconstrução, o osso 

tibial não foi envolvido nas montagens.  

Foram utilizados 20 fêmures porcinos intactos retirados de animais da raça Landrace com 

peso em torno de 100Kg e 5 meses de idade no momento do abate. Foram montados 10 

conjuntos para cada técnica de fixação estudada, Endo botão com Endotape ou Parafuso 

Transverso. Anteriormente aos ensaios, os ossos suínos foram mantidos embalados em 

sacola plástica e congelados a -21 °C. A figura 6 apresenta um desenho ilustrativo e imagens 

radiográficas das referidas técnicas de fixação.  
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(a) endo-button 

 

(b) parafuso transverso 

 

 

Figura 6- Técnicas de fixação ligamentar em estudo (extraído de Milano [4]) e radiografias das 

montagens realizadas no presente estudo. 

 

Foram utilizados dispositivos de fixação tipo Endo botão da marca Engimplan, com 5,2mm de 

largura, 15mm de comprimento, 1.9mm de espessura e com fio de poliéster (endo-tape) de 

20mm, fabricados em liga de titânio ASTM F67 (fig. 7). Os Parafusos transversos utilizados 

são da marca MetaBio, com diâmetro de 4mm e comprimento igual a 50mm, fabricados em 

liga de titânio ASTM F67 (fig. 8). 

 

 Figura 7- Dispositivo de fixação tipo Endo botão 
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Figura 8- Dispositivo de fixação tipo Parafuso Transverso 

 

Para o enxerto que desempenhará a função do LCA na montagem, optou-se por substituir os 

tendões porcinos originalmente considerados para esta finalidade por um cabo de aço 

composto por fios entrelaçados e envolto por uma membrana plástica, com espessura total 

de 3,2mm. Isto pois, conforme apresentado anteriormente, nos ensaios de tração uniaxial, os 

tendões porcinos estudados apresentaram-se inadequados para estudos que visem medir a 

resistência mecânica em fixações ligamentares em humanos. A resistência mecânica deste 

cabo sob tração uniaxial foi determinada através de ensaios mecânicos e supera 4000N para 

feixe duplo e 2000N para feixe único. Desta forma, ficou assegurado que durante os ensaios 

para determinação da resistência mecânica de diferentes técnicas de fixação ligamentar o 

material utilizado como enxerto (cabo de aço em feixe duplo) alcançaria patamares de 

resistência superiores aos valores de resistência de fixações registrados na literatura médica, 

sendo, portanto, mais apropriado para o estudo objetivado no presente trabalho. 

Os fêmures foram distribuídos randomicamente para um dos dois grupos: grupo 1 (N =10), 

enxerto fixado com Endo botão (MetaBio, Rio Claro - SP); grupo 2 (N =10), enxerto fixado 

com Parafuso Transverso (Engimplan, Rio Claro - SP).   

A seguinte seqüência metodológica foi aplicada a cada um dos conjuntos dispositivo de 

fixação/enxerto/fêmur porcino ensaiados: 

3.3.1 Dissecação 

As peças anatômicas foram descongeladas em temperatura igual a 21ºC por 4 horas. Após, 

estas peças foram dissecadas, deixando-se apenas o complexo fêmur-LCA-tíbia, sendo que 

se manteve uma porção da diáfise do fêmur e da tíbia para adequado posicionamento do 

complexo fêmur-LCA-tíbia na máquina de ensaio. Esta etapa corresponde ao item 3.1 

detalhado anteriormente.  

3.3.2 Separação fêmur da tíbia 

Esta etapa corresponde ao item 3.2 detalhado anteriormente.  
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3.3.3 Fixação do ‘enxerto’ no fêmur com Endo botão ou parafuso transverso 

O complexo dispositivo de fixação/enxerto/fêmur porcino foi montado usando como substituto 

do enxerto um cabo de aço com 3,2mm de diâmetro. Para ambos os dispositivos em estudo, 

Endo botão e Parafuso Transverso, a fixação do ‘enxerto’ ao fêmur foi realizada seguindo as 

recomendações do fabricante.  

A fixação, para cada um dos dispositivos considerados, foi realizada no côndilo lateral do 

fêmur porcino. Após a retirada de todos os tecidos moles do sulco inter-troclear, um túnel 

ósseo foi realizado em cada fêmur. O posicionamento deste túnel foi feito passando um fio de 

Kirschner (2,2mm de diâmetro) com perfurador e guia de 9mm (figs. 9 e 10). A seguir foi 

passada uma broca de 9mm ao longo do fio guia (fig.11). Para os joelhos direitos a posição 

do túnel corresponde a 11hs, enquanto para os joelhos esquerdos a posição do túnel 

corresponde a 1h.  

 

 

Figura 9- Guia  

 

 

Figura 10- Passagem do fio de Kirschner para posicionamento do túnel ósseo 
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Figura 11- Abertura do túnel ósseo com perfuradora e broca 

 

As figuras 12 e 13 apresentam detalhe do dispositivo de fixação já fixado ao fêmur porcino. 

 

 

Figura 12- Fixação do enxerto com dispositivo tipo Endo botão 

 

 

Figura 13- Fixação do enxerto com dispositivo tipo Parafuso Transverso 
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3.3.4 Ensaio Biomecânico 

Os conjuntos dispositivo de fixação/enxerto/fêmur porcino foram posicionados na Máquina 

Universal de Ensaios Mecânicos (marca EMIC DL3000) através de garras projetadas 

especificamente para este fim (ver fig.14).  

 

 
Figura 14- Desenho esquemático do sistema de garras necessário para os ensaios biomecânicos 

 

 

O fêmur foi fixado na base da máquina internamente a um tubo fenestrado e preso através de 

parafusos que atravessam sua parede cortical. A extremidade distal do fêmur, com o 

dispositivo de fixação ligamentar, foi mantida fora do dispositivo tubular. O ângulo entre o 

eixo maior do fêmur e o plano da base da máquina é igual a 45º. Desta forma o túnel ósseo e 

o enxerto ficaram orientados longitudinalmente ao eixo de aplicação de carga da máquina 

(fig.15). As extremidades livres do cabo de aço opostas ao ponto de fixação no fêmur foram 

presas ao cabeçote de aplicação de carga através de uma garra tipo prensa a uma distância 

igual a 100 mm. Estas extremidades livres foram separadas e igualmente tensionadas 

através da garra tipo prensa. Uma célula de carga de 5000N (EMIC Z500Kgf) acoplada ao 

cabeçote da máquina de ensaios foi utilizada para medir a força aplicada a cada conjunto 

dispositivo de fixação/enxerto/fêmur porcino. 
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Figura 15 – Posicionamento do conjunto dispositivo de fixação/enxerto/fêmur porcino na máquina de 

ensaio 

 

Para o ensaio, foi aplicada pré-carga igual a 10 N a cada conjunto, e mantida constante 

durante 5 minutos para acomodação. Após este período inicial, o conjunto foi tracionado 

através do enxerto a uma taxa de deslocamento constante igual a 20mm/min, e o diagrama 

Força (N) x Deslocamento(mm) foi registrado. Foram calculados os valores médios (± desvio 

padrão) para a carga máxima (N) e para a rigidez linear (N/mm)1.Cada ensaio foi finalizado 

após a falha mecânica do conjunto. Os ensaios foram observados por um médico e um 

engenheiro para identificar e registrar o modo e/ou o mecanismo de falha ocorrente a cada 

complexo ensaiado, tais como a ruptura do implante, a fratura do côndilo femoral ou a  

migração do implantes para dentro do osso. Para esta mesma finalidade, todos os conjuntos 

foram examinados após os ensaios mecânicos. Todos os ensaios biomecânicos foram 

realizados na Área de Ensaios do Laboratório de Engenharia Biomecânica do Hospital 

Universitário da UFSC, sob temperatura controlada e igual a 21º C.  

 

  

 

                                                 
1 A rigidez linear foi calculada para a região elástica da curva força x deslocamento.  
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4. RESULTADOS  

Resistência Mecânica 

Os resultados para os ensaios de ciclo único até a falha são apresentados na Tabela 2. Os 

testes das fixações femorais mostram que o Grupo 2 (Parafuso transverso) possui valores 

médios significantemente maiores que o outro Grupo. 

 

Tabela 2- Valores médios obtidos nos ensaios para determinação da resistência mecânica de duas 

diferentes técnicas de fixação ligamentar no fêmur 

Grupo Técnica de fixação Carga máxima  

(N) 

Rigidez  

(N/mm) 

1 Endo botão 938,27 ± 158,56 108,27 ± 14,81 

2 Parafuso trasnverso 1903,65 ±320,38 
 

246,25 ± 70,85 
 

 

 

Tabela 3- Resultados dos ensaios para determinação da resistência mecânica da fixação ligamentar 

com Endo botão 

Conjunto 

(cp) 

Carga máxima  

(N) 

Rigidez  

(N/mm) 

1 
789,65 87,06 

2 
1069,20 116,09 

3 
1091,90 119,88 

4 
1006,80 119,84 

5 
680,99 90,18 

6 
1059,00 122,01 

7 
734,62 108,87 

8 
1089,60 122,25 

9 
848,35 86,36 

10 
1012,60 110,24 

Média 938,27 
 

108,27 
 

Desvio padrão 158,56 
 

14,81 
 

Valor máximo 
1091,90 122,25 

Valor mínimo 
680,99 86,36 
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As Tabelas 3 e 4 apresentam os resultados obtidos para todos os conjuntos ensaiados para 

as técnicas de Endo botão e Parafuso Transverso, respectivamente. 

 

Tabela 4- Resultados dos ensaios para determinação da resistência mecânica da fixação ligamentar 

com Parafuso transverso 

Conjunto 

(cp) 

Carga máxima  

(N) 

Rigidez  

(N/mm) 

1 
1268,20 114,51 

2 
2201,80 224,43 

3 
1627,20 220,74 

4 
1849,70 391,74 

5 
2194,90 245,76 

6 
2006,30 285,87 

7 
2120,00 235,79 

8 
1621,20 295,71 

9 
2263,40 209,54 

10 
1883,80 238,47 

Média 1903,65 246,25 

Desvio padrão 320,38 70,85 

Valor máximo 2263,40 391,74 

Valor mínimo 1268,20 209,54 

 

Os gráficos 1 e 2 abaixo apresentam as curvas Força (N) x Deslocamento (mm) obtidas nos 

ensaios biomecânicos realizados para as técnicas de Endo botão e Parafuso Trasnverso, 

respectivamente. 
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Gráfico 1 - Curvas Força x Deslocamento obtidas nos ensaios realizados
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Gráfico 1 - Curvas Força x Deslocamento obtidas nos ensaios realizados
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Gráfico 1 – Curvas Força(N) x Deslocamento (mm) obtidas nos ensaios biomecânicos 
realizados para a técnica de fixação ligamentar com Endo botão – Grupo 1 

Gráfico 2 – Curvas Força(N) x Deslocamento (mm) obtidas nos ensaios biomecânicos 
realizados para a técnica de fixação ligamentar com Parafuso transverso- Grupo 2 
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Como pode ser observado nos gráficos, houve alta repetibilidade para ambos Grupos, 

devendo-se notar, entretanto, que em dois casos do Grupo 2 a acomodação do enxerto ao 

parafuso foi mais lenta. Isto talvez possa ser atribuído à distância deixada entre o laço do 

enxerto e o corpo do parafuso durante a montagem.  

  

Modo de Falha 

O padrão de falha apresentado pelos conjuntos Endo botões/enxerto/fêmur foi ruptura do 

Endotape junto ao botão. A figura 16 apresenta os 10 (dez) Endo botões com Endotape após 

a realização dos ensaios biomecânicos. Destes, 6 (seis) apresentaram deformação plástica 

do Endo botão após a finalização do ensaio. Não houve ruptura em nenhum Endo botão 

ensaiado.  Ocorreu ruptura do Endotape em 6 (seis) casos, e migração para dentro do túnel 

ósseo em 4 (quatro) casos.  

 

 

Figura 16 – Dispositivos de fixação utilizados nos ensaios biomecânicos dos conjuntos endo 

botão/enxerto/fêmur porcino 

 

Entre os conjuntos parafuso transverso/enxerto/fêmur porcino, ocorreu deformação plástica 

seguida de ruptura do côndilo femoral na cartilagem de crescimento em 4 (quatro) casos, 

ocorreu fratura do parafuso transverso em 1 (um) caso, e ocorreu migração com 

afundamento trabecular e mecanismo de báscula do parafuso em 5 (cinco) casos. Destes 10 

conjuntos ensaiados, foi possível remover o parafuso transversal em 7 casos, sendo que em 

um destes o parafuso apresentava-se fraturado (ver fig. 17). A figura 18 apresenta um 

exemplo da fratura do côndilo femoral presente em alguns casos ensaiados com parafuso 

transverso. As radiografias ilustrando o mecanismo de báscula referido acima, um parafuso 
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transverso com deformação plástica, e um parafuso transverso fraturado são apresentadas 

nas figuras 19, 20 e 21, respectivamente. A Tabela 5 apresenta os modos de falha presentes 

nas fixações ligamentares testadas. 

 

 

Figura 17 – Dispositivos de fixação utilizados nos ensaios biomecânicos dos conjuntos parafuso-

transverso/enxerto/fêmur porcino 

 

 

 

Figura 18 – Detalhe mostrando fratura do côndilo femoral  
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Figura 19 – Radiografia mostrando o mecanismo de báscula do parafuso transverso no ensaio 

biomecânico 

 

 

 

 

Figura 20– Radiografia mostrando a deformação plástica do parafuso transverso no ensaio 

biomecânico 
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Figura 21 – Radiografia mostrando a fratura do parafuso transverso no ensaio biomecânico 

 

 

Tabela 5- Modos de falha presentes nas fixações ligamentares testadas 

Modo de Falha  

Fixação 

 

 

N Migração ou báscula Fratura 

Óssea 

Ruptura (do endotape ou 

do parafuso trasnverso) 

Endo botão 10 4  6 

Parafuso trasnverso 10 5 4 1 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

A espécie animal é importante em testes de técnicas de fixação ligamentar com modelo 

animal. Considerando que a resistência mecânica de ossos suínos e humanos é diferente 

[10], é provável que ocorram diferenças substanciais com respeito a resistência da fixação 

ligamentar em cada uma destas espécies. Entretanto, para uma mesma espécie, a 

comparação direta de dados de diferentes técnicas testadas pode ser mascarada pela não 

homogenidade da densidade óssea dos doadores. Portanto, considerando a dificuldade de 

obtenção de ossos humanos com idade e densidade óssea controlada, no presente estudo 

optou-se pelo uso de joelhos suínos com idade e qualidade óssea mais uniformes. 

Acreditamos que esta escolha ajudou a minimizar efeitos relacionados à heterogenidade da 

amostra. 
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A escolha de um componente metálico como substituto do LCA nos ensaios biomecânicos 

(‘enxerto’) é atribuída ao fato de que os tendões porcinos, candidatos naturais para este 

papel, romperiam antes mesmo de submeter as fixações às suas condições limite conforme 

verificado nos ensaios referidos na metodologia do presente trabalho e, portanto, os 

resultados ficariam condicionados ao tipo de enxerto utilizado e não à técnica de fixação 

ligamentar propriamente dita. 

 

Com relação ao desempenho biomecânico das técnicas de fixação ligamentar analisadas, 

observamos que o valor médio da resistência mecânica das fixações no fêmur com Endo 

botão (σult = 938,27 ± 158,56) foi inferior ao do Parafuso transverso (σult = 1903,65 ±320,38). No 

entanto, ambos os valores médios obtidos superam a carga necessária para o 

desenvolvimento de atividades diárias dos pacientes no período de reabilitação pós-

operatória, sendo que este valor é da ordem de 500N [11,12]. Assim, ambas as fixações 

femorais podem ser consideradas apropriadas para utilização na reconstrução ligamentar do 

joelho. Para dispositivos de fabricação estrangeira, Milano et al.(2006) [4] encontraram σult = 

850 ± 189,8 para fixação ligamentar no fêmur com EndoButton-CL (marca Smith & Nephew), e 

σult = 1469, 7 ± 315,5 para fixação ligamentar no fêmur com Transfix (parafuso trasnverso da 

marca Arthrex). 

 

Da análise dos dados obtidos nos ensaios observamos que mesmo o menor valor alcançado 

pela técnica ligamentar, 680,99N e 1268,20N para Endo botão e Parafuso transverso, 

respectivamente, são superiores a 500N. Ressalta-se que têm sido mostrado na literatura 

que a extensão completa do joelho através da contração do músculo quadríceps produz 

forças resultantes acima de 200N no LCA ou no enxerto que o substitui após a cirurgia de 

reconstrução [7,13].  

A análise do mecanismo de falha por ruptura do Endotape nos conjuntos Endo 

botão/’enxerto’/fêmur porcino indica que a mesma ocorre junto à passagem pelo botão que, 

no modelo empregado, apresentava canto vivo. Acreditamos que o arredondamento do canto 

dos orifícios possa fazer com que os valores registrados para a ruptura do Endotape possam 

ser superiores aos encontrados na presente pesquisa. Para o mecanismo de falha por 

migração do botão para dentro o túnel ósseo, acreditamos haver uma associação desta 

ocorrência com o diâmetro do túnel ósseo, que foi mantido constante em todo o seu 
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comprimento. Acreditamos que a utilização de um diâmetro de túnel menor na extremidade 

da parede externa do côndilo femoral venha a evitar este modo de falha por aumentar a área 

de contato entre o botão e a referida parede. Desta forma, a resistência da fixação estaria 

associada diretamente com a resistência do Endotape. 

Por fim ressaltamos que no presente estudo a capacidade de suportar cargas apresentada 

por técnicas de fixação ligamentar foi determinada com respeito à resistência mecânica 

durante um único ciclo de carregamento até a falha. Entretanto, durante os períodos iniciais 

de reabilitação, o enxerto é carregado repetidamente durante a marcha, por exemplo. 

Portanto, a aplicação de carregamento cíclico aos conjuntos dispositivo de 

fixação/enxerto/fêmur parece reproduzir as condições fisiológicas de carregamento de forma 

mais aproximada do que um ciclo único de carga até a falha. Assim, pesquisas considerando 

a resposta mecânica das técnicas de fixação ligamentar sob solicitação cíclica devem ser 

realizadas como uma seqüência natural do presente trabalho. 

Aplicabilidade ao SUS 

Nas duas técnicas de fixação ligamentar empregadas foram utilizados dispositivos de 

fabricação nacional. Os resultados mostraram que o desempenho biomecânico dos mesmos 

foi considerado apropriado para utilização nas cirurgias de reconstrução ligamentar.  

 

6. CONCLUSÕES 

A técnica de fixação ligamentar que emprega parafuso transverso apresenta  resistência 

mecânica superior à técnica que emprega endo botão.  

Ambas as fixações ligamentares consideradas no presente estudo apresentam resistência 

mecânica suficiente para as atividades da vida diária no pós-operatório. 
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 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 

 SIM X NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
 
 
 
 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(  ) NÂO(X ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação  aos objetivos originais? 

 
 
 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Ari Digiácomo Ocampo Moré Doutor em Medicina HU/UFSC 

Carlos Rodrigo de Mello 
Roesler 

Doutor em Engenharia 
Mecânica 

HU/UFSC 

Mauro Fagundes Dorenelles Médico HU/UFSC 
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 69.500,00 69.500,00 0,00 

Total Custeio 16.500,00 10.997,70 5.502,30 
 

Saldo Total 86.000,00   

Data da Informação    

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Máquina Universal de Ensaios 
Mecânicos  
EMIC 

DL 3000 NO7920 
NS078 

1 célula de carga 
500Kgf 
1 célula de carga 50 Kgf 
1 célula de carga 
3000Kgf 
1 par de garras para 
ensaio de tração 

Freezer 
BRASTEMP 

Frost Free JJ4112277 X 

Geladeira 
Eletrolux 

DC34 Air 
FlowSystem 

62500538 X 

Impressora 
 HP 

Hp DeskJet 
F4180 

SNBR7A6G1055CB580A X 

Microcomputador 
 HP 

Pav6000 - Intel 
core 2 Duo 

CNF7195G9M X 

Microcomputador  
Compaq 

AMD Athlon 64 2CA528089Z X 

Célula de carga 
GEFRAN 

TC K2M C-S 07100119 X 

Armário de arquivo 
Mercadão Móveis 

4 gavetas X X 

Máquina fotográfica digital 
SONY 

DSC-T10 5515028 X 

Memória máquina digital 
SONY 

ProDuo 2GB X X 
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6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental     X  

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos     X  

Formação de novos grupos e centros de pesquisa      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

Nas duas técnicas de fixação ligamentar empregadas foram utilizados dispositivos de 
fabricação nacional. Os resultados mostraram que o desempenho biomecânico dos 
mesmos foi considerado apropriado para utilização nas cirurgias de reconstrução 
ligamentar. A realização da pesquisa também possibilitou o aprofundamento do 
conhecimento da equipe médica quanto ao comportamento mecânico dos dispositivos 
utilizados em cirurgias de reconstrução ligamentar em joelhos humanos.  
 
 

 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo completo 23 a 25/05/2007/Encontro 
Nacional de Engenharia 
Biomecânica – Petrópolis /RJ  

Investigação de Métodos de 
Fixação de Ligamentos e 
Tendões em Ensaios de 

Tração Uniaxial 
 

   

   

   

   

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias     X  

Otimização de processos de produção     X  

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor     X  

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica     X  

Transferência tecnológica para o setor X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

Os resultados mostraram que o desempenho biomecânico dos dispositivos de fabricação 
nacional está nivelado com o desempenho de dispositivos importados  (cfe comparação 
com dados da literatura), o que agrega vantagens competitivas à industria nacional de 
implantes ortopédicos. 
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C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações      X 

Agregação de valor a produtos e processos     X  

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

 
O fato do desempenho biomecânico dos dispositivos de fabricação nacional estar nivelado 
com o desempenho de dispositivos importados  (cfe comparação com dados da literatura), 
pode reduzir a necessidade de importação pelo mercado brasileiro. 
O menor custo do material nacional frente ao estrangeiro pode significar um maior acesso 
a estes tratamentos pela população.  
 
 
 
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor      X 

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor      X 

Melhoria da qualidade dos produtos      X 

Criação de novos mercados      X 

Redução de barreiras técnicas      X 

Os resultados mostraram que o desempenho biomecânico dos dispositivos de fabricação 
nacional está nivelado com o desempenho de dispositivos importados  (cfe comparação 
com dados da literatura), o que aumenta as possibilidades de exportação para o produto 
nacional e pode reduzir a necessidade de importação pelo mercado brasileiro. 
 

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde     X  

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção X      
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Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços X      

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

     X 

Redução dos custos de atendimento      X 

Aumento da cobertura de serviços    X   

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção X      

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      X 

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

Diferentes técnicas para a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) têm sido 
introduzidas nos últimos anos. Considerando-se a há uma tendência mundial de busca por 
métodos alternativos de fixação, esta classe de estudos é importante pois possibilita a 
identificação das técnicas potencialmente efetivas. Como existe uma grande diferença de 
custos entre os materiais comercialmente disponíveis para as fixações, a identificação do 
desempenho biomecânico de materiais de fabricação nacional pode indicar o emprego 
destes, que apresentam menor custo frente aos importados. Isto, por sua vez pode 
colaborar para a elaboração de diretrizes da política de aquisição de equipamentos pelo 
SUS. Por outro lado, a escolha apropriada da técnica de reconstrução ligamentar pode 
evitar eventuais retornos por insucesso, os quais representariam maior dispêndio 
financeiro para o Estado. 
 
 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 

Para evitar a recidiva da frouxidão do joelho e o comprometimento da intervenção na 
reabilitação pós-cirúrgica, torna-se importante para o médico saber com precisão o quanto 
cada método de fixação poderá resistir. Neste sentido, no presente trabalho foram 
comparados o desempenho biomecânico de duas técnicas cirúrgicas de reconstrução do 
LCA que empregam diferentes dispositivos de fixação do enxerto ao fêmur (endo botão e 
parafuso transverso). A comparação foi realizada por meio de ensaios mecânicos em 
modelo animal ex-vivo empregando um conjunto composto pelo dispositivo de fixação 
(endo botão ou parafuso transverso), por um substituto do LCA (enxerto) e o fêmur animal. 
As variáveis estudadas foram a resistência mecânica da fixação ligamentar e o modo de 
falha apresentado pelo conjunto dispositivo de fixação/enxerto/fêmur sob a aplicação de 
carregamento trativo na direção do túnel ósseo que abriga o enxerto substituto do LCA.       
Com relação ao desempenho biomecânico das técnicas de fixação ligamentar analisadas, 
observamos que o valor médio da resistência mecânica das fixações no fêmur com Endo 

botão (σult = 938,27 ± 158,56) foi inferior ao do Parafuso transverso (σult = 1903,65 ±320,38). 
No entanto, ambos os valores médios obtidos superam a carga necessária para o 
desenvolvimento de atividades diárias dos pacientes no período de reabilitação pós-
operatória, sendo que este valor é da ordem de 500N.  Assim, ambas as fixações femorais 
podem ser consideradas apropriadas para utilização na reconstrução ligamentar do joelho. 
Disto, pode-se concluir que a  técnica de fixação ligamentar que emprega parafuso 
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transverso apresenta resistência mecânica superior à técnica que emprega endo botão e, 
que ambas as fixações ligamentares consideradas no presente estudo apresentam 
resistência mecânica suficiente para as atividades da vida diária no pós-operatório. 
Estes resultados podem ser aplicados à população de todo o país. A adequação e 
aderência dos resultados obtidos com relação aos objetivos originais é considerada 
altamente satisfatória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

 
O aspecto fundamental que guiou o desenvolvimento da presente pesquisa foi a caracterização do 
desempenho biomecânico de técnicas de fixação ligamentar no pós-operatório imediato, procurando-
se verificar a adequação de utilização destas técnicas de fixação ligamentar do joelho com os dois 
modelos de dispositivos considerados. Para aumentar o conhecimento sobre a 
qualidade/admissibilidade de utilização de implantes ortopédicos nacionais, optou-se por realizar a 
pesquisa com esta classe de dispositivos uma vez que estas informações são importantes para o 
gestor público. Por outro lado, a pesquisa enfocou também aspectos da técnica cirúrgica de 
reconstrução ligamentar, para evidenciar a técnica mais adequada para um recuperação segura do 
paciente com menores riscos de recidiva. 
Neste sentido, a perspectiva de aplicação dos resultados é no sentido de fornecer diretrizes ao SUS 
para a aquisição de materiais fabricados pela indústria nacional, os quais apresentam custo 
compatível com a realidade nacional, diferentemente do que ocorre com os produtos importados 
muitas vezes solicitados por parte da classe médica. 
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Florianópolis/SC, 22 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

                Beneficiário (a) da Pesquisa                                                                   Reitor 
         Ari Digiácomo Ocampo More                Lúcio José Botelho 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
Contrato Nº.: 14594/2005-7 FCTP: 0900/052 
Título do Projeto: Padronização e implantação do diagnóstico laboratorial da Tuberculose em 
amostras biológicas e da detecção de cepas resistentes às drogas utilizadas no tratamento por 
métodos de biologia molecular. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Caio Maurício Mendes de Cordova   
E-mail: cmcordova@furb.br 
Município de Execução da Pesquisa: Blumenau SDR: Alto Vale – Blumenau 

(15ª. SDR) 
Instituição Executora: FURB CNPJ: 82.662.958/0001-02 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 
 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 
Apoio Financeiro: R$ 37.181,34 
FAPESC: R$ 12.481,34  SES: R$ 24.700,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: Controle de doenças e agravos prioritários 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
X Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
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 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
X Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM (  ) NÂO(X) Caso SIM, Justifique:  
--- 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 

Objetivos propostos: 
1. Padronizar a metodologia para a detecção das espécies do complexo Mycobacterium 

tuberculosis em amostras biológicas por amplificação de seu DNA (PCR); 
2. Comparar a sensibilidade e especificidade da PCR com a baciloscopia e cultura; 
3. Implantar, junto ao SUS, através do Laboratório de Análises do Ambulatório da 

FURB e do Genolab, o serviço de diagnóstico laboratorial da tuberculose por 
métodos de biologia molecular; 

4. Possibilitar o diagnóstico laboratorial da infecção por M. tuberculosis em no 
máximo 2 dias, pelo método de amplificação do DNA, em comparação com as 3 a 8 
semanas necessárias normalmente por cultura; 

5. Padronizar métodos de biologia molecular para a determinação de resistência de M. 
tuberculosis às principais drogas utilizadas no tratamento, em comparação com o 
método de cultura; 

6. Implantar no Laboratório de Análises do Ambulatório da FURB o serviço de 
determinação da resistência de M. tuberculosis às principais drogas utilizadas no 
tratamento, por métodos moleculares e de cultura; 

7. Possibilitar a detecção da maioria das cepas de M. tuberculosis resistentes às drogas 
utilizadas no tratamento em no máximo 5 dias, por métodos de biologia molecular, 
em comparação com 2 a 4 semanas adicionais normalmente necessárias com os 
métodos de cultura; 

8. Disponibilizar dados para um serviço de vigilância epidemiológica, detectando 
novas cepas de M. tuberculosis resistentes aos antimicrobianos na região de 
Blumenau.  

 
Objetivos alcançados: 

1. sim; 
2. sim; 
3. parcialmente, foi desfeita a parceria técnica com a empresa; 
4. sim, a técnica encontra-se padronizada no laboratório; 
5. parcialmente, está em andamento; 
6. parcialmente, está em andamento; 
7. a ser alcançado ao final das etapas 5 e 6; 

a ser alcançado ao final da etapa 7. 
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C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

 
Durante o perídio de desenvolvimento do projeto, estimamos que alcançamos cerca de 80 % 
dos objetivos propostos. O atraso na contratação e na liberação da verba atrasou 
significativamente a organização e o desenrolar das pesquisas. Entretanto, a maioria dos 
objetivos ainda não concluídos está sendo desenvolvido em nosso laboratório, o que resultará 
ainda em mais publicações e orientações, e os dois objetivos finais serão ainda alcançados 
dentro de mais algum tempo,  como conseqüência natural do andamento dos trabalhos. É 
importante ressaltar que mesmo com o final do projeto financiado pela FAPESC, as 
pesquisas relativas a este tema terão continuidade em nosso laboratório. 

 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM(X) NÃO(  ) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃ O(X) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 

 
Através de contatos posteriores, foi iniciada uma colaboração com “The Chinese University of Hong 
Kong, Department of Microbiology”, na pessoa dos Drs. Edward Chan e Raphael Chan, que têm grande 
experiência na área de mutações nos genes de M. tuberculosis que levam à resistência aos antimicrobianos. O 
grupo de Hong Kong está fornecendo amostras de DNA com mutações conhecidas, para controle, e esperamos 
em breve estreitar as colaborações, com a análise conjunta de mutações encontradas em nossa população.  A 
parceria com o laboratório Genolab, prevista no projeto, não foi viabilizada, sem prejuízo a execução do mesmo.  

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM  NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM  NÃO  Manutenção de equipamentos 
 SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 
X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
--- 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM(  ) NÂO(N) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação  aos objetivos originais? 

--- 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Eduardo Monguilhott Dalmarco MSc FURB 
 



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 
Gestão compartilhada em saúde  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 
 
 

                                                                       
   

 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-000   -   Fone: (48) 3215-1200 / Fax: (48) 3215 1200 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M(  ) NÂO(X) Caso SIM, indique as 
fontes: 

--- 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 13.722,21 13.222,69 499,52 
Total Custeio 23.459,13 19.945,81 3.513,32 
Saldo Total 37.181,34 33.168,50 4.012,84 
Data da Informação   21/02/2008 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Microondas Eletrolux ME28S 220 V. - - 
Micropipeta Socorex mod. Calibra vol. variável 

0,2-2 uL 
- 

Micropipeta Socorex mod. Calibra vol. variável 
1-10 uL 

- 

Micropipeta Socorex mod. Calibra vol. variável 
1-10 uL 

- 

Micropipeta Socorex mod. Calibra vol. variável 
2-20 uL 

- 

Micropipeta Socorex mod. Calibra vol. variável 
2-20 uL 

- 

Micropipeta Socorex mod. Calibra vol. variável 
20-200 uL 

- 

Micropipeta Socorex mod. Calibra vol. variável 
20-200 uL 

- 

Micropipeta Socorex mod. Calibra vol. variável 
100-1000 uL 

- 

Micropipeta Socorex mod. Calibra vol. variável 
100-1000 uL 

- 

Estante 100 furos p/ tubos 
Eppendorf 

Cralplast v. 1,5-2,0 mL - 

Câmara de Segurança 
Biológica – Valiclean 

Classe IIa 
compacta 

220 V. - 

Cuba de eletroforese 
horizontal - Biosystems 

10 x 10 cm - Bandeja transparente 
removible e 2 pentes de 
amostras 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos     X  
Geração de avanço/inovação experimental      X 
Geração de conhecimento passível de difusão      X 
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Formação e capacitação de recursos humanos      X 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Trata-se de um projeto de grande inovação científica, pois não há em nossa região outro laboratório 
de pesquisa na área do diagnóstico molecular de doenças humanas, nem outro laboratório clínico 
que possa oferecer um serviço referenciado de pesquisa e identificação de micobacterias e da 
determinação da resistência as drogas utilizadas no tratamento.  
 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Brazilian Journal of 
Microbiology, in press 

Sociedade Brasileira de 
Microbiologia, São Paulo, 
Brasil, 2008 

Evaluation of methods for 
detection and identification 
of Mycobacterium species in 
patients suspected of 
pulmonary tuberculosis 

Jornal Ciências da Saúde, 
submitted 

FURB, Blumenau, 2007 RESISTÊNCIA DE 
Mycobacterium tuberculosis ÀS 
PRINCIPAIS DROGAS 
UTILIZADAS NO 
TRATAMENTO: ASPECTOS 
MOLECULARES 

Jornal Ciências da Saúde, 
submitted 

FURB, Blumenau, 2007 Diagnóstico laboratorial da 
tuberculose pulmonar por 
baciloscopia, cultura e PCR 

5º Fórum Anual de Iniciação 
Científica da FURB 

2006, Blumenau, FURB. Aplicação da Reação em Cadeia 
da Polimerase (PCR) no 
diagnóstico laboratorial da 
tuberculose  

IV Seminário de Grupos de 
Pesquisa e II Seminário de 
Iniciação Científica da ACAFE  

2006, Criciúma. Aplicação da reação em cadeia 
da polimerase (PCR) no 
diagnóstico laboratorial da 
tuberculose 

Trabalhos de conclusão de 
curso de graduação - Jose 
Antonio Martins da Silva 

2007. Curso (Farmácia) - 
Fundação Universidade 
Regional de Blumenau 

Identificação e detecção de 
cepas resistentes às drogas 
utilizadas no tratamento da 
tuberculose, por métodos de 
biologia molecular, e seu 
diagnóstico laboratorial em 
amostras biológicas de 
pacientes da região de 
Blumenau 

Trabalhos de conclusão de 
curso de graduação - Adrian 
Manuel Marchi 

2006. Curso (Farmácia) - 
Fundação Universidade 
Regional de Blumenau 

IDENTIFICAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DO 
COMPLEXO 
MYCOBACTERIUM AVIUM 
EM PACIENTES COM 
SUSPEITA DE 
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TUBERCULOSE 
PULMONAR POR MÉTODO 
DE DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR  

Trabalhos de conclusão de 
curso de graduação - Thays 
Silva de Andrade 

2005. Curso (Farmácia) - 
Fundação Universidade 
Regional de Blumenau 

AVALIAÇÃO DA REAÇÃO 
EM CADEIA DE 
POLIMERASE (PCR) NA 
TRIAGEM DE PACIENTES 
COM SUSPEITA DE 
TUBERCULOSE 

Iniciação científica - Adrian 
Manuel Marchi. 

2006. Iniciação científica 
(Farmácia) - Fundação 
Universidade Regional de 
Blumenau 

Padronização e implantação da 
detecção de cepas de M. 
tuberculosis resistentes às 
drogas utilizadas no tratamento 
por métodos de biologia 
molecular, no Laboratório de 
Análises Clínicas do 
Ambulatório da Universidade 
Regional de Blumenau 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias      X 
Otimização de processos de produção      X 
Possibilidades de obtenção de patentes  X     
Agregação de vantagens competitivas do setor      X  
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X       
Transferência tecnológica para o setor      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A implantação da pesquisa e do diagnóstico molecular das infecções por micobactérias é um 
grande avanço na qualidade dos serviços prestados no serviço de saúde, pela confiabilidade e 
rapidez dos resultados, e permite ainda monitorar o aparecimento de novas espécies infectando 
nossa população, além de novas mutações responsáveis pela resistência às drogas.  

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população      X 
Insumos para políticas públicas      X 
Redução das desigualdades sociais      X 
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos      X 
Geração de empregos  X     
Desenvolvimento regional      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O oferecimento de novas tecnologias no diagnóstico da tuberculose propicia um grande 
avanço para a população, que passa a ter acesso aos serviços mais modernos no controle 
desta doença. Propicia ainda dados mais precisos para o levantamento epidemiológico e 
elaboração das políticas públicas de saúde.  
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D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor X      
Lançamento de novos produtos X      
Redução dos custos de produção do setor X      
Melhoria da qualidade dos produtos X      
Criação de novos mercados X      
Redução de barreiras técnicas X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
--- 

 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas      X 
Redução do consumo energético      X 
Redução da geração de resíduos      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Os métodos moleculares de diagnóstico produzem também um impacto ambiental positivo, 
uma vez que, propiciando a liberação de resultados num período de tempo muito menor, 
naturalmente acarretam um consumo de energia menor, menor manipulação das amostras, 
sem a necessidade de cultivo de um microrganismo patogênico em grandes concentrações.  

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde      X 
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços     X  
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serv iços      X 
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

     X 

Redução dos custos de atendimento      X 
Aumento da cobertura de serviços      X 
Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção      X 
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      X 
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A implantação sistemática da tecnologia disponível depende de acertos com o gestor do 
sistema de saúde. Os métodos moleculares, padronizados no próprio laboratório, tem um 
custo unitário por teste menor que os métodos tradicionais de cultura. Além deste custo 
direto, o início precoce do tratamento adequado, bem como o monitoramento da resistência 
bacteriana, tem grandes impactos na otimização do uso dos medicamentos, e na redução da 
necessidade de serviços de maior complexidade pelo tratamento correto iniciado sem 
demoras.  

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 
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Analisando as amostras de escarro de pacientes com suspeita de TB pulmonar, 

obtidas no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Blumenau, para a pesquisa de M. 

tuberculosis por baciloscopia após a coloração de Ziehl-Neelseen,  2,56 % das amostras 

(3/117) apresentaram resultado positivo. Da mesma forma, após amplificação do DNA 

dessas amostras através da PCR, utilizando oligonucleotídeos específicos para o complexo 

M. tuberculosis, as mesmas três (03) amostras, ou seja, 2,56 %. Após incubação dessas 

mesmas amostras em meio de Lowenstein-Jensen a 37 OC, por oito semanas, foi possível 

observar  crescimento de Mycobacterium sp em 7,69 % das amostras (9/117, P= 0,1384). 

Das seis (06) amostras positivas somente por cultura, uma (01) foi possível identificar como 

pertencente ao complexo M. tuberculosis por PCR-RFLP, e outra (01) foi possível identificar 

como pertencente ao grupo que compreende as espécies M. fortuitum, M. smegmatis, M. 

nonchromogenicum, M. phlei, M. fallax, M. perigenicum, M. brumae. A sensibilidade e 

especificidade parciais da PCR em relação à cultura foi de 33,3% e 100%, respectivamente. 

Todas as amostras que apresentaram baciloscopia positiva também apresentaram PCR 

positiva para o complexo M. tuberculosis. Amostras com resultados de baciloscopia 

negativos também apresentaram PCR negativa, mesmo com cultura positiva.  

 As amostras que apresentaram resultados de PCR negativa, com cultura positiva, 

podem sugerir que o crescimento observado nas culturas pode não ser de M. tuberculosis, 

mas de outras micobactérias, já que indivíduos imunodeprimidos geralmente são infectados 

por bacilos do complexo avium-intracelulare, que produzem o quadro clínico da TB nestes 

pacientes. A técnica de PCR utilizada neste estudo para a amplificação do elemento de 

inserção IS6110 não é capaz detectar essas micobactérias atípicas, pois os oligonucleotídeos 

iniciadores são específicos para o complexo M. tuberculosis.  Das amostras positivas 

somente por cultura, uma foi identificada por PCR-RFLP como micobactéria não-

tuberculosa, e outra ainda como pertencente ao complexo M. tuberculisis. Estes resultados 

aparentemente indicam uma diferença de sensibilidade entre as duas metodologias. Nas 

demais amostras positivas somente por cultura, não foi possível obter um padrão de restrição 

viável para a identificação da espécie.  
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Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 

 
Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o diagnóstico rotineiro da TB está baseado em 

resultados de baciloscopia, nos termos do consenso em vigor. Em casos específicos são 

realizadas culturas no Laboratório Central de Saúde Pública de Florianópolis. Nos casos em 

que o indivíduo é imunodeprimido, a PCR pode ser usada para a identificação da espécie 

presente, fornecendo uma resposta mais rápida do que uma cultura convencional, evitando a 

necessidade de investigações adicionais. Este diagnóstico precoce com pronto início do 

tratamento, que é diferente para as espécies do complexo M. tuberculosis e do complexo M. 

avium, pode evitar que os pacientes infectados continuem a disseminar o bacilo, contribuindo 

com o controle da infecção, ou antes do desenvolvimento de formas graves da doença, 

atingindo a medula óssea, o fígado, o baço e outros tecidos, especialmente na infecção por M. 

avium. No momento, estamos ampliando os estudos para avaliar a prevalência da infecção 

por espécies atípicas de micobactérias nos pacientes com suspeita de tuberculose pulmonar 

em nossa região, bem como padronizando e implantando os métodos moleculares para a 

pesquisa de mutações nos genes que levam a resistência às drogas utilizadas no tratamento. 

Assim, poderemos disponibilizar o uso referenciado destas técnicas aos serviços de saúde, 

possibilitando um diagnóstico com evidência laboratorial de maneira rápida e segura. 

 
 

                 
 
 

Blumenau/SC, 21 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
        _________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14608/2005-0 FCTP: 0919/055 

Título do Projeto: Medicamentos no contexto local indígena Guarani (Litoral de Santa Catarina) 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Eliana Elisabeth Diehl  

E-mail: elianadiehl@hotmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: Palhoça SDR: Grande Florianópolis/18ª SDR 

Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: Não se aplica CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): Não se aplica CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 28.220,00 

FAPESC: R$ 20.200,00 SES: R$ 8.000,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: Atenção a grupos populacionais específicos 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

X Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 
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 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM ( X ) NÂO(  ) Caso SIM, Justifique:  

O projeto entre os Guarani apresentou dificuldades iniciais e no seu decorrer, relacionadas à recusa 
de uma comunidade em participar das pesquisas, a questões internas de outra comunidade e ao 
afastamento de dois membros da equipe (ver quadro 3F abaixo). Os Guarani da Terra Indígena (T.I.) 
Biguaçu desistiram de participar da pesquisa ainda em 2006 (ver cópia de documento em anexo), 
em que pesem as várias tentativas de negociação por parte da coordenadora do projeto. Também, a 
maior parte dos Guarani da T.I. Massiambu foi transferida em 2007 para o interior do município de 
Canelinha; atualmente, a T.I. Massiambu está sendo reocupada (há em torno de quatro famílias). 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

Os objetivos desse projeto, cuja pesquisa será desenvolvida entre os índios Guarani do litoral 
Santa Catarina (Terras Indígenas Biguaçu, Morro dos Cavalos e Massiambu), são identificar: 
 

1) Os medicamentos prescritos e dispensados pelos profissionais de saúde que atuam entre 
esse grupo indígena. 

2) A dinâmica de funcionamento do serviço de saúde. 
3) A dinâmica de utilização do serviço de saúde. 
4) Os medicamentos encontrados nos domicílios dos índios. 
5) Os conceitos nativos de saúde, doença e cura através da análise dos padrões de utilização 

de medicamentos e de recursos terapêuticos nativos. 
6) As noções de eficácia que permeiam os padrões locais de consumo de medicamentos e de 

recursos terapêuticos nativos. 
7) Os contextos locais e regionais de prestação de serviços de saúde a esse grupo. 

 
Justificativa: 
As pesquisas de campo foram executadas de março a julho de 2006 pela coordenadora do projeto e 
de maio de 2007 até o presente momento por outra mestranda do PGFAR (ver quadro 3F abaixo). A 
revisão bibliográfica tem sido feita durante todo o período da pesquisa e a análise dos dados na 
medida em que os mesmos são coletados. 
Para a T.I. Morro dos Cavalos (denominada pelos indígenas como aldeia Morro dos Cavalos), entre 
todos os objetivos propostos, somente o objetivo 1 acima encontra-se parcialmente alcançado, 
considerando que o acesso aos documentos (prescrições médicas e prontuários) foi recentemente 
permitido. Para alcançar os demais objetivos nessa T.I., foram utilizadas as seguintes estratégias: 
Objetivo 2: através da pesquisa de campo, foi possível observar como e com que freqüência são 
feitos os atendimentos médico e odontológico, assim como a dispensação dos medicamentos pelos 
enfermeiros e auxiliares de enfermagem.  
Objetivo 3: a permanência no posto de saúde durante o atendimento da equipe de saúde permitiu 
observar a freqüência com que os indígenas utilizam o serviço, assim como os motivos que os levam 
a procurar estes serviços. 
Objetivo 4: foram realizadas duas pesquisas domiciliares (em 2006 e 2007) nas casas Guarani, 
quando foram levantados dados demográficos e sobre os medicamentos existentes em cada casa 
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através de questionário estruturado. 
Objetivos 5 e 6: através do acompanhamento do cotidiano da aldeia, fazendo observação 
participante, e das visitas aos domicílios foi possível o aprofundamento das questões sobre uso e 
percepções de medicamentos e/ou outros recursos com propriedades terapêuticas, bem como das 
noções de eficácia. 
Objetivo 7: através do acompanhamento do cotidiano da aldeia e de conversas com membros da 
equipe de saúde e de moradores da aldeia, foi possível compreender os contextos locais e regionais 
de prestação de serviços de saúde, à luz da Política Nacional  de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas (PNASPI). 
Para as outras duas T.I., a pesquisa não foi realizada conforme justificativa apresentada no quadro 
3A acima. 

 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Considerando somente os objetivos alcançados para a T.I. Morro dos Cavalos, o sucesso está em 
torno de 85,7%; os dados para alcançar integralmente o objetivo 1 (quadro 3B acima) ainda estão 
sendo coletados. 
Em relação à T.I. Biguaçu, considerando a recusa da comunidade, a pesquisa não foi realizada (ver 
justificativa quadro 3A acima). 
Na T.I. Massiambu, a vinda recente de algumas famílias após a transferência em agosto de 2007, 
permitirá a continuidade da pesquisa de campo, agora sob a execução da mestranda Francielly 
Grassi (ver quadro 3F abaixo). 

 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  ) NÃO( X ) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( X ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

• Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

• Instâncias de controle social (indígenas ou não). 
Indicadores: Apresentação dos resultados da pesquisa na forma de reunião dos Conselhos de 
Saúde e/ou seminário junto à FUNASA. Cumpre salientar que as apresentações ocorrerão se as 
instituições assim concordarem. 
Além disso, os resultados da pesquisa já vêm sendo divulgados em eventos científicos da área de 
farmácia (organizado pela UFSC-MS-OPAS) e da antropologia (organizado pela Associação 
Brasileira de Antropologia). Ainda deverão ser divulgados junto a eventos promovidos pela 
ABRASCO (saúde coletiva), entre outros. 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

X SIM  NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

X SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras: - Recusa de uma comunidade em participar da pesquisa (T.I. Biguaçu); - 
Transferência de membros da comunidade da T.I. Massiambu para outra área. 
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F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

O pesquisador Flávio Braune Wiik assumiu posto de trabalho junto ao Instituto de Estudos da 
Religião no município do Rio de Janeiro, RJ, afastando-se da equipe em 2006. A mestranda 
Elisiane de Bona Sartor foi desligada do Programa de Pós-Graduação em Farmácia (PGFAR) 
em junho de 2006, sem ter concluído seu trabalho junto à T.I. Morro dos Cavalos. Esses 
afastamentos, juntamente com os problemas nas T.I. Biguaçu e Massiambu, dificultaram o 
cumprimento total dos objetivos e do cronograma. 
A partir de maio de 2007, passou a fazer parte da equipe a mestranda do PGFAR Francielly 
Grassi, que vem dando continuidade à pesquisa na T.I. Morro dos Cavalos e que ainda incluirá 
em seu projeto de dissertação a T.I. Massiambu (previsão de defesa em fevereiro de 2009). 
 

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Eliana Elisabeth Diehl Doutorado Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Ester Jean Langdon Doutorado Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Francielly Grassi Especialização  

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

FUNPESQUISA 2004 (Edital n. 001/2004). 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 15.300,00 15.300,00 0,00 

Total Custeio 12.920,00 11.904,66 1.015,34 

Saldo Total 28.220,00 27.204,66 1.015,34 

Data da Informação  22.janeiro.2008 22.janeiro.2008 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Notebook HP  Pavilion 
M7401,73/512/100/DVDRW 

DV-4000 Pasta para Notebook 

Impressora LaserJet HP  1022 – 110V BRBS63205X Nenhum 

Câmera Digital Sony DSC, 10,8 Megapixels, 
zoom 24-120 mm, LCD 2” 

R1 Pasta para Câmera, 
cabos de conexão para 
computador e televisão 

Scanner HP  3770 L1915A Nenhum 

Gravador Digital de Voz 
Olympus  

WS 320M Headphone 

Microfone Olympus  ME-15 Não se aplica Nenhum 
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6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental X      

Geração de conhecimento passível de difusão     X  

Formação e capacitação de recursos humanos      X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O conhecimento da realidade da atenção à saúde indígena em um contexto no sul do Brasil poderá 
ser útil para o planejamento e implementação de ações efetivas de saúde e a formação e 
capacitação de profissionais de saúde que atuam em Terras Indígenas. A utilização de diferentes 
abordagens teóricas e metodológicas, com ênfase para a antropologia, saúde pública e ciências 
farmacêuticas, tem potencial contribuição para os estudos interdisciplinares. 
 

 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      
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Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população    X   

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais    X   

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Os resultados dessa pesquisa, ao possibilitarem melhorias na gestão, organização e prestação de 
serviços de saúde, especialmente aquelas relacionadas aos medicamentos, têm impacto positivo 
sobre a qualidade de vida das populações atendidas. 
Considerando que a realidade dos povos indígenas brasileiros é marcada por grandes 
desigualdades quando comparados à sociedade nacional como um todo, pesquisas que auxiliem 
na melhoria das condições de vida e de saúde podem também contribuir para diminuir essas 
desigualdades. Entende-se que a contribuição é limitada, pois para reduzir significativamente as 
desigualdades são necessárias outras medidas que extrapolam aquelas relacionadas aos 
resultados dessa pesquisa. 
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas    X   

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos    X   

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Entendendo os medicamentos como importantes insumos para a prestação de serviços de saúde, a 
compreensão de como é a sua dinâmica de consumo auxiliará na racionalização do acesso e uso 
dos mesmos. Ainda, considerando que atualmente os medicamentos se constituem fontes 
significantes de resíduos lançados ao ambiente, os dados gerados por essa pesquisa (que também 
avalia questões como prazo de validade e armazenagem de medicamentos) poderão auxiliar na 
proposição de medidas que visem reduzir o impacto desse problema. 
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F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

X      

Redução dos custos de atendimento     X  

Aumento da cobertura de serviços    X   

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção    X   

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Considerando a necessidade de se avaliar o modelo diferenciado de atenção à saúde dos povos 
indígenas, os resultados desse projeto se constituirão em importantes fontes para concretizar a 
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, especialmente no que se refere à 
formação e capacitação de profissionais de saúde e à assistência farmacêutica. A compreensão da 
dinâmica de organização e funcionamento dos serviços de saúde, contemplando a visão dos 
usuários, poderá ser útil à melhoria da gestão e qualidade dos mesmos. O levantamento dos 
medicamentos prescritos, dispensados e encontrados nos domicílios dos indígenas, tem potencial 
contribuição para a racionalização do acesso aos mesmos e, consequentemente, redução dos 
custos relacionados a eles. 
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo: 
LANGDON, E.J.; DIEHL, E.E. 

Saúde e Sociedade, v. 16, p. 
19-36, 2007 / São Paulo 

Participação e Autonomia nos 
Espaços Interculturais de 
Saúde Indígena: reflexões a 
partir do sul do Brasil 

Artigo: 
LANGDON, E.J.; DIEHL, E.E.; 
WIIK, F.B.; DIAS-SCOPEL, 
R.P. 

Cadernos de Saúde Pública 
(FIOCRUZ), v. 22, p. 2637-
2646, 2006 / Rio de Janeiro 

A participação dos agentes 
indígenas de saúde nos 
serviços de atenção à saúde: a 
experiência em Santa Catarina, 
Brasil 

Apresentação em evento 
científico: 
GRASSI, F.; DIEHL, E.E. 

II Congresso Brasileiro sobre o 
Uso Racional de Medicamentos 
15 a 18 de outubro de 2007 / 
Florianópolis 

Práticas de auto-atenção e 
percepções sobre 
medicamentos entre os Guarani 
(Terra Indígena Morro dos 
Cavalos, Santa Catarina) 

Apresentação em evento 
científico: 
DIEHL, E.E.; GRASSI, F. 

6ª Semana de Pesquisa e 
Extensão da UFSC, 16 a 19 de 
maio de 2007 / Florianópolis 

Medicamentos entre os Guarani 
na Terra Indígena Morro dos 
Cavalos, Santa Catarina 

Apresentação em evento 
científico: 
DIEHL, E. E. 

25ª Reunião Brasileira de 
Antropologia, 11 a 14 de junho 
de 2006 / Goiânia. 

Participação e autonomia 
indígena nos espaços 
interculturais de representação: 
o Conselho Distrital de Saúde 
Indígena 
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7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

Esse trabalho identificou o uso e as percepções sobre os medicamentos e as formas de auto-
atenção utilizadas por índios Guarani da Terra Indígena (T.I.) Morro dos Cavalos, Santa Catarina. 
Essa T.I., localizada aproximadamente a 40 Km ao sul de Florianópolis junto à rodovia BR101, no 
município de Palhoça, possui um Posto de Saúde na parte alta da aldeia e, assim como as T.I. 
Biguaçu e Imaruí, é atendida por uma equipe de saúde composta por um médico, um dentista, dois 
enfermeiros e uma auxiliar de enfermagem. Esta equipe é contratada através de uma Organização 
Não Governamental. O calendário previsto para o atendimento em cada aldeia é de uma vez por 
semana, sendo que na T.I. Morro dos Cavalos acontece nas terças-feiras no período matutino; as 
famílias que permaneceram na T.I. Massiambu são também atendidas neste Posto. O atendimento 
não é realizado com a periodicidade prevista. A busca pelo atendimento no Posto de Saúde ocorre 
principalmente quando há casos de diarréia, tosse e febre, doenças que mais comumente afetam as 
crianças. As mulheres procuram o Posto de Saúde para receber seus anticoncepcionais de forma 
regular. Mensalmente, no dia de vacinação, quando as crianças também são medidas e pesadas, 
praticamente todos os moradores da aldeia comparecem ao Posto. 
Entre abril e maio de 2006, foram identificados os medicamentos presentes em aproximadamente 
50% das casas (62 indígenas), usando um questionário estruturado. A identificação dos 
medicamentos existentes nas casas foi novamente realizada entre maio e dezembro de 2007, sendo 
visitadas 19 das 21 casas (98 indígenas). Nas 09 casas visitadas em 2006, alguns grupos 
terapêuticos se sobressaíram entre as 38 especialidades farmacêuticas, como analgésicos não 
opióides, expectorantes/mucolíticos, antianêmicos e antibacterianos, sendo que 82% eram 
medicamentos similares e os restantes genéricos. Considerando as formas farmacêuticas, os 
xaropes ocuparam o primeiro lugar (23,7%), seguidos pelos comprimidos (21,1%) e solução oral 
gotas (13,1%), entre outras. A grande maioria dos medicamentos (81,5%) encontrados nas casas foi 
receitada pelo médico da equipe e adquiridos no Posto de Saúde da aldeia (84,2% dos 
medicamentos). Nas 19 casas visitadas em 2007, os analgésicos não opióides continuaram sendo a 
especialidade farmacêutica mais encontrada entre os 44 medicamentos. Deste total de 
medicamentos, apenas 11,4% eram genéricos. Os comprimidos foram a forma farmacêutica 
predominante (31,8%), seguidos pelas suspensões orais (20,5%) e gotas (18,2%). Ainda, 79,5% dos 
medicamentos foram prescritos pelo médico da equipe e 77,3% destes adquiridos no próprio Posto. 
As práticas de auto-atenção, como a procura pelo pajé (Karai) na casa de reza (Opy), a 
automedicação e o uso de ervas, constituem o primeiro nível da atenção, utilizados simultaneamente 
ou não ao serviço de saúde. Na maioria dos casos de doença, o pajé avalia qual a melhor alternativa 
de cuidado a ser buscada, incluindo a indicação pelo serviço de saúde. Os medicamentos muitas 
vezes são a primeira escolha não só pela sua praticidade, mas também porque eles observam a sua 
eficácia, como por exemplo, uso de analgésicos para a dor. Quando há membros mais velhos na 
família que detêm por meio da tradição oral um conhecimento amplo sobre a utilização e indicações 
de plantas, há interesse de alguns jovens para que esse conhecimento permaneça atualizado 
através do registro escrito. Considerando a disponibilidade de vários recursos terapêuticos, os 
Guarani fazem escolhas de forma autônoma ou relativamente autônoma quando um problema de 
saúde é identificado. Em relação aos medicamentos, é evidente que eles reconhecem a sua eficácia, 
que aprendem, modificam e re-significam seus usos. 
Tendo em vista a proposta inicial, os resultados obtidos na T.I. Morro dos Cavalos permitem fazer 
considerações mais amplas a respeito de como os Guarani do litoral de Santa Catarina percebem e 
utilizam os serviços de saúde, bem como os medicamentos. 
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Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

Os resultados dessa pesquisa podem explicar por que determinados medicamentos não são usados 
ou são usados “incorretamente” sob o ponto de vista da racionalidade biomédica, bem como explicar 
como e por que acontece o consumo de medicamentos em contextos locais, contribuindo para a 
racionalização do acesso aos mesmos e, conseqüentemente, a redução dos custos relacionados a 
eles. A compreensão da dinâmica de organização e do funcionamento dos serviços de saúde, 
contemplando a visão dos usuários, tem potencial utilidade no planejamento de programas e 
serviços de saúde mais adequados às características socioculturais específicas e às demandas de 
saúde das populações indígenas. Os resultados ainda indicam que os serviços de saúde e o 
processo de auto-atenção devem se articular, sem estigmatizar práticas como a de automedicação, 
visando melhorar os comportamentos através da construção coletiva de ações educativas para a 
saúde. Considerando que os medicamentos compõem uma das diretrizes da Política Nacional de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, os estudos sobre esse tema devem ser conduzidos visto que 
produzem indicadores quantitativos e qualitativos não só para a operacionalização das ações e 
serviços de saúde, mas também para a sua avaliação. 

 
 
 

Florianópolis/SC, 15 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14609/2005-9 FCTP: 0898/058 
Título do Projeto: Estudo longitudinal dos riscos nutricionais em lactentes nascidos com 
baixo peso e peso insuficiente no Município de Itajaí – SC, Brasil 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Elisete Navas Sanches Próspero   
E-mail: enavas@univali.br 
Município de Execução da Pesquisa: ITAJAÍ SDR: 17ª  
Instituição Executora: UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02 
Instituição(ões) Participante(s):  
Secretaria de Saúde de Itajaí CNPJ: 83.102.277/0001-52 
Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 
Apoio Financeiro: R$ 13.568,00 
FAPESC: R$ 13.568,00 SES: R$ 0,00 CNPq: 0,00 
Tema/Linha Temática: Sistemas, serviços e políticas de saúde. 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
xx Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
xx Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
xx Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM (  ) NÂO(xx  ) Caso SIM, Justifique:  
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 
Geral 

Conhecer as áreas com riscos potenciais para o baixo peso e peso insuficiente ao 
nascer no município de Itajaí, a fim de acompanhar o crescimento e desenvolvimento 
das crianças. 
Específicos 
1- Identificar, segundo a distribuição geográfica do município estudado, as zonas 

administrativas de maior freqüência de baixo peso e peso insuficiente ao nascer, 
segundo a Declaração de Nascido Vivo; 

2-  Acompanhar crianças com baixo peso e peso insuficiente ao nascer, em seus 
domicílios, avaliando o crescimento, o desenvolvimento e as condições 
socioeconômicas; 

3-  Comparar o desenvolvimento e crescimento das crianças, conforme a ocorrência 
ou não de eventos adversos à saúde.  

 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos 
alcançados/propostos) em relação ao cronograma da p roposta (valor 0 a 100), 
Justifique: 

100%. O trabalho alcançou os objetivos, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma 
de execução. 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM(xx ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( xx ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos 
científicos, entre outros): 

A Secretaria de Saúde do município de Itajaí que atuou, em alguns momentos, na 
sensibilização dos agentes de saúde para auxiliar na identificação da residência de 
algumas crianças. 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
 SIM xx NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM xx NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
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 SIM xx NÃO  Necessidade de reestruturação de metas  
 SIM xx NÃO  Manutenção de equipamentos 
 SIM xx NÃO  Aquisição de material de consumo 
xx SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM xx NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM xx NÃO  Evasão do pessoal técnico 
Xx SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM(  ) NÂO( xx ) Caso SIM, quais os motivos e o q ue representou tal alteração 
em relação aos objetivos originais? 

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Elisete Navas Sanches 
Próspero  

Doutora UNIVALI 

Luciane Peter Grillo Doutora UNIVALI 
Ingrid Elsen Doutora UNIVALI 
Yolanda Flores e Silva Doutora UNIVALI 
 

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M(  ) NÂO( xx ) Caso SIM, 
indique as fontes: 

 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos 

Liberados 
Recursos 

Gastos 
Saldo 

Total Capital 8.240,00 8.240,00 0,00 
Total Custeio 5.328,00 5.328,00 0,00 
Saldo Total 13.568,00 13.568,00 0,00 
Data da Informação    30/09/2005 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, 
etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Micro computador  modelo 

Pentium4 
 HD 80Gs, placa mãe, 

gravadora, teclado, 
mouse, monitor 17” 

Impressora multifuncional  Laser HP 1020   

22 livros     
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6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto 
do projeto para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma 
contribuição) a 5(alta contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao 
projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      x 
Geração de avanço/inovação experimental x      
Geração de conhecimento passível de difusão      x 
Formação e capacitação de recursos humanos x      
Formação de novos grupos e centros de pesquisa      x 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Os resultados encontrados poderão ser utilizados como parâmetros para adoção de 
medidas que propiciem: o acompanhamento do adequado crescimento e desenvolvimento 
infantil; a melhoria da assistência pré-natal; a implementação de medidas preventivas 
visando à diminuição de nascimento de crianças de baixo peso e peso insuficiente. 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo Revista Brasileira de 
Epidemiologia (submetido) 

Baixo peso ao nascer e 
repercussões à saúde de 
crianças em município do 
Estado de Santa Catarina 

Em elaboração   Condições de vida e 
desenvolvimento somático de 
crianças de peso insuficiente 
ao nascer no município de 
Itajaí (SC) 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2  3 4 5 
Geração de novas tecnologias x      
Otimização de processos de produção x      
Possibilidades de obtenção de patentes x      
Agregação de vantagens competitivas do setor x      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica x       
Transferência tecnológica para o setor x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2  3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população      x 
Insumos para políticas públicas x      
Redução das desigualdades sociais      x 
Redução das importações x      
Agregação de valor a produtos e processos x      
Geração de empregos x      
Desenvolvimento regional      x 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):  Este estudo fornece subsídios para o 
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diagnóstico precoce dos agravos à gestante de risco e seu recém-nascido com vistas a 
mudança do comportamento dos serviços de saúde, no sentido de minimizar os efeitos 
destas desigualdades sociais, exigindo dos responsáveis por este setor o real 
comprometimento, na elaboração e execução de políticas adequadas de saúde, visando 
proporcionar às mulheres o direito a uma gravidez assistida e, conseqüentemente, gerar 
recém-nascidos que redundem em vidas, famílias e sociedades construtivas. 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2  3 4 5 
Criação de novas empresas no setor x      
Sustentabilidade das empresas do setor x      
Lançamento de novos produtos x      
Redução dos custos de produção do setor x      
Melhoria da qualidade dos produtos x      
Criação de novos mercados x      
Redução de barreiras técnicas x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

 
E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas xx      
Redução do consumo energético x      
Redução da geração de resíduos x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2  3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  
Saúde 

     x 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      x 
Apropriação/incorporação dos resultados pelos 
serviços 

     x 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos 
serviços 

     x 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

     x 

Redução dos custos de atendimento    x   
Aumento da cobertura de serviços      x 
Incorporação de tecnologias e novos processos de 
atenção 

   x   

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      x 
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s    x   
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A melhoria da assistência à mulher no ciclo gravídico puerperal e da assistência ao recém-
nascido com baixo peso e peso insuficiente resultará na melhoria da qualidade de vida da 
população, neste sentido, o Programa Saúde da Família tem um papel fundamental na              
captação precoce das gestantes e dos recém-nascidos de risco, através de busca ativa, 
encaminhando para os serviços de atenção propiciando a criação de um vínculo entre a 
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mulher e os serviços de saúde. 
 

7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os 
resultados obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta 
inicial (2.000 a 2.500 caracteres). 
O peso ao nascer é o melhor preditor de saúde do recém-nascido. No período peri e 

neonatal, o baixo peso e peso insuficiente ao nascer relacionam-se diretamente com a 
morbimortalidade. Durante o primeiro ano de vida, além dos riscos elevados de adoecer 
e morrer, os efeitos da deficiência de peso ao nascer causam prejuízo do crescimento e 
desenvolvimento infantis, demandando o uso intensivo de serviços de saúde. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde o estudo da relação existente entre o baixo peso 
e peso insuficiente ao nascer, suas causas e conseqüências têm fundamental 
importância para o estabelecimento de estratégias voltadas à população materno infantil 
objetivando reduzir os alto índices de crianças nascidas com deficiência de peso nos 
paises em desenvolvimento. Este estudo teve como objetivo conhecer as áreas com 
riscos potenciais para o baixo peso e peso insuficiente ao nascer no município de Itajaí, 
a fim de acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças. Para tanto, foi 
realizado um estudo longitudinal e prospectivo, com a seleção de uma coorte de 
nascimento de 119 crianças nascidas nos meses de Jun e Jul/2005, desta coorte foram 
formados 3 grupos de acordo com o peso ao nascer assim classificados: crianças 
nascidas com baixo peso (<2500g); crianças nascidas com peso insuficiente (2500 a 
2999g); crianças nascidas com peso normal (> 3000g). O primeiro agrupamento foi 
composto por 19 recém-nascidos, o segundo por 34 recém-nascidos e o terceiro 
composto por 64 recém-nascidos. O grupo de crianças nascidas de baixo peso, 
comparados aos de peso normal, revelou os seguintes resultados: ocorrência de 
infecções maternas do trato urinário na gestação (p= 0,03), baixa estatura ao 
nascimento (p=0,005), baixa vitalidade ao nascer no primeiro e quinto minutos (p=0,002 
e p=0,01),  prematuridade (p=0,001), síndrome do desconforto respiratório (p=0,006) e 
doença da membrana hialina (p=0,001), no primeiro ano de vida estes recém-nascidos 
apresentaram dificuldades em alcançar a adequação peso/idade (p=0,001) assim como 
estatura/idade (p=0,001). O óbito esteve associado ao baixo peso (p=0,004), as 
crianças com baixo peso tiveram 7,67 vezes mais chances de morrer no primeiro ano 
de vida do que as crianças nascidas de peso adequado (IC95% 4,78-12,29). Os recém 
nascidos com peso insuficiente ao nascer, comparados aos de peso normal, 
apresentaram baixa estatura ao nascer (p=0,005). As complicações do período neonatal 
precoce foram: icterícia fisiológica (p=0,001) e desconforto respiratório (p=0,001), 
também tiveram dificuldade significativa de alcançar o peso adequado até o primeiro 
ano de vida (p=0,005). As principais doenças apresentadas pelas crianças foram: 
Doenças de Vias Aéreas Superiores (p=0,05) e diarréias (p=0,001). As zonas 
geográficas que obtiveram maior proporção de baixo peso: Canhanduba; Ressacada; 
Espinheiros; Barra do Rio; Dom Bosco e Cidade Nova. Quanto à distribuição do peso 
insuficiente os piores resultados ocorreram em: Canhanduba; São João; Ressacada; 
São Vicente; Cordeiros e Vila Operária. Os melhores resultados para o peso normal 
foram obtidos nas zonas: Praia Brava; Cabeçudas e Centro. 

 
Palavras–chave: peso ao nascer; saúde infantil; morbimortalidade infantil. 
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Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor 
público de saúde e quais são as perspectivas de apl icação no SUS (500 a 1.500 
caracteres). 

A questão de pesquisa do presente estudo foi: quais as repercussões à saúde das 
crianças nascidas de baixo peso e peso insuficiente no município de Itajaí (SC)? A 
aplicabilidade para o SUS é inquestionável uma vez que o acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento tem sido considerado o eixo norteador da assistência à 
saúde da criança, com ênfase na vigilância de fatores que podem interferir neste processo. 
Sendo assim, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é considerado como 
uma das ações mais importantes para redução do coeficiente de mortalidade infantil. 

Além disso, este acompanhamento no primeiro ano de vida é fundamental, pois 
permite evidenciar precocemente transtornos que afetam sua saúde, e em especial, sua 
nutrição, e capacidade mental e social.   

A antropometria, pela facilidade de execução e baixo custo, é o método mais 
utilizado no diagnóstico nutricional da população, sobretudo na infância, sendo os gráficos 
de crescimento instrumentos valiosos, pois ajudam a determinar até que ponto estão sendo 
atendidas as necessidades fisiológicas que garantem o crescimento e desenvolvimento 
normal da criança. 

As ações desenvolvidas pelo serviço de saúde devem ser voltadas à promoção do 
crescimento e desenvolvimento, à proteção da saúde e à identificação e tratamento 
precoce dos problemas detectados. A identificação de situações que vulnerabilizam a 
saúde da criança permitirá a execução destas ações, possibilitando a redução da 
morbimortalidade, além de potencializar seu desenvolvimento  
Assim, ressaltamos a importância da realização de estudos que retratem os fatores 
associados à ocorrência do nascimento de crianças com déficit de peso é de fundamental 
importância por fornecer importantes subsídios para o SUS e em particular o Programa de 
Saúde da Família.   

 
                 
 
 

 
Itajaí/SC, 01 de abril de 2008. 

 
 
 
Elisete Navas Sanches Próspero                         José Roberto Provesi 
Beneficiário (a) da Pesquisa                                                              Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14610/2005-2 FCTP: 0896/055 
Título do Projeto: Organização e Trabalho: Padrões de Comprometimento dos Profissionais que 
atuam no Programa de Saúde da Família 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Elizabeth Navas Sanches   
E-mail: beth@univali.br 
Município de Execução da Pesquisa: ITAJAÍ SDR: 17ª  
Instituição Executora: UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02 
 
Instituição Co-Executora: 17ª Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Regional da Foz do Rio Itajaí 

CNPJ: 83.102.277/0001-52 

 
Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 
Secretarias de Saúde da AMFRI CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 
Apoio Financeiro: R$ 27.056,00 
FAPESC: R$ 18.056,00 SES: R$ 9.000,00 CNPq: 0,00 
Tema/Linha Temática: Gestão de Recursos Humanos 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
xx Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
xx Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
xx Recursos humanos em saúde pública 
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 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM (  ) NÂO(xx  ) Caso SIM, Justifique:  
 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 
Identificar os padrões de comprometimento com a org anização e com o trabalho dos 
profissionais que atuam no Programa de Saúde da Fam ília e explorar os possíveis fatores 
explicativos para os diferentes padrões de comprome timento identificados. Ambos objetivos 
foram alcançados tendo sido identificados seis padr ões de comprometimento e as variáveis 
organizacionais e do trabalho que determinam os dife rentes padrões. 
A metodologia proposta - instrumento, forma de cole ta e de análise dos dados - favoreceram 
o alcance dos objetivos. Além disso o percentual de  amostra (72,62%) foi muito significativo, 
resultado da colaboração das Secretarias de Saúde d os Municípios que compõe a AMFRI. 
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

100%. O trabalho alcançou os objetivos, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma de 
execução, 
 
 
 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM(xx ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( xx ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 

 
As Secretarias de Saúde dos municípios que fazem par te da AMFRI  e a 17ª SDR que atuou na 
sensibilização dos profissionais para participação n a pesquisa 
 
 
 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
 SIM xx NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM xx NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
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 SIM xx NÃO  Necessidade de reestruturação de metas  
 SIM xx NÃO  Manutenção de equipamentos 
 SIM xx NÃO  Aquisição de material de consumo 
xx SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM xx NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM xx NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM xx NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
 
 
 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM(  ) NÂO( xx ) Caso SIM, quais os motivos e o q ue representou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

 
 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Elizabeth Navas Sanches Doutora UNIVALI 
Gladys Amélia Vélez Benito Doutora UNIVALI 
Rosita Saupe Doutora UNIVALI 
Àgueda L. P. Wendhausen Doutora UNIVALI 
Luiz Ágea Cutolo Doutor UNIVALI 
   
   
   
   
 

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M( XX ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

CNPq e bolsista por meio do Artigo 170 da Constitui ção do Estado de Santa Catarina 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 14.018,00 14.015,67 2,33 
Total Custeio 13.038,00 12.880,76 157,24 
Saldo Total 27.056,00 26.896,43 159,57(devolução)  
Data da Informação   03/09/2007 
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5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Mesa  para microcomputador    
Cadeira para microcomputador    
Armário com duas portas    
Cadeira para mesa reunião    
Mesa redonda para reunião    
Micro computador  modelo Pentium4  HD 80Gs, placa mãe, 

gravadora, teclado, 
mouse, monitor 17” 

Projetor Epson  S3 Bi   

Impressora multifuncional  
Laser HP 3015   

20 Pranchetas 
   

50 livros com referência 
completa em anexo 

   

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      x 
Geração de avanço/inovação experimental      x 
Geração de conhecimento passível de difusão      x 
Formação e capacitação de recursos humanos      x 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa      x 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Entende-se que este projeto trouxe avanços em relaç ão a literatura desta área de 
conhecimento sobre dois aspectos: estudos sobre dup los vínculos e com as equipes do 
Programa de Saúde da Família, além de inovação na m etodologia de análise de dados 
(multivariada). 
 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo (submetido) -  Revista Saúde 
e Sociedade  

ORGANIZAÇÃO E TRABALHO:  
Padrões de Comprometimento 

dos profissionais que atuam no 
Programa Saúde da Família 

Em elaboração   Avanços e retrocessos nda 
Política de Recursos Humanos 
no SUS: algumas reflexões 

Em elaboração  Padrões de comprometimento 
com a organização e o trabalho 
no Municípios da AMFRI 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias x      
Otimização de processos de produção x      
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Possibilidades de obtenção de patentes x      
Agregação de vantagens competitivas do setor x      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica x       
Transferência tecnológica para o setor x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 
 
 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população x      
Insumos para políticas públicas      x 
Redução das desigualdades sociais x      
Redução das importações x      
Agregação de valor a produtos e processos x      
Geração de empregos x      
Desenvolvimento regional xx      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 
 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor x      
Sustentabilidade das empresas do setor x      
Lançamento de novos produtos x      
Redução dos custos de produção do setor x      
Melhoria da qualidade dos produtos x      
Criação de novos mercados x      
Redução de barreiras técnicas x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas xx      
Redução do consumo energético x      
Redução da geração de resíduos x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde      x 
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Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      x 
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços      x 
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serv iços      x 
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

x      

Redução dos custos de atendimento x      
Aumento da cobertura de serviços x      
Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção x      
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos x      
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Este estudo teve como metas alcançadas a compreensã o do reflexo da política de 
gerenciamento adotada pelo SUS nos serviços prestad os pelos profissionais do PSF, além 
de obter subsídios para para recomendações que vise m o fortalecimento do vínculo dos 
profissionais com o SUS e com o trabalho no PSF.    
 
 

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

As novas estratégias de organização do trabalho e a busca de melhoria constante demandam 
pesquisas aplicadas à solução de problemas concretos vividos pelas organizações, incluindo-se 
neste contexto as públicas. Com intuito de contribuir para o avanço das investigações na área do 
comportamento organizacional, na presente pesquisa foram identificados os padrões de 
comprometimento com a organização e com o trabalho dos profissionais que atuam em PSF, 
explorando os possíveis fatores explicativos para os diferentes padrões reconhecidos. O método de 
análise empregado foi o de correspondência múltipla. Em relação à identificação dos padrões de 
comprometimento, procurou-se atender às preocupações com a fragmentação presente nesta área 
de pesquisa, integrando dois focos de estudo, o comprometimento com a organização e com o 
trabalho. O trabalho permitiu identificar seis padrões: os duplamente comprometidos (17,86%), os 
duplamente descomprometidos (26,98%), os comprometidos unilateralmente com o trabalho 
(6,34%), os descomprometidos unilateralmente com o trabalho (15,88%), os comprometidos 
unilateralmente com a organização (9,93%) e os descomprometidos unilateralmente com a 
organização (5,16%). Além destes foram encontrados 17,85% de profissionais que não se 
enquadram em nenhum padrão, refletindo a falta de posicionamento em relação aos dados do 
instrumento. Quanto à gestão das políticas públicas de saúde, os resultados encontrados apontam 
para necessidade de se investir nas políticas de recursos humanos, favorecendo assim o vínculo que 
o empregado mantém com a organização – Secretaria da Saúde - e com o trabalho realizado no 
Programa Saúde da Família, refletindo na melhoria da qualidade dos serviços prestados à 
população. São confirmados pelos resultados desta pesquisa em confluência com os achados da 
literatura que o vínculo estabelecido pelo profissional com sua organização e com seu trabalho, é em 
si de grande valia dado que o contexto exige prontidão de habilidades a serem colocadas a serviço 
da organização. Neste sentido, acredita-se que mudanças no paradigma vigente de atenção básica 
são fundamentais, e, de certa forma, já estão ocorrendo. Contudo, é importante efetivar estas 
mudanças, alterando a gestão do trabalho, considerando que as pessoas que compõe a organização 
são o grande diferencial na realização das diretrizes propostas pelo SUS em sua promulgação em 
1988. Para futuras pesquisas sugere-se investigar o comprometimento segundo as categorias dos 
diferentes profissionais que estão presentes nas equipes de saúde da família. Outra possibilidade de 
estudo seria o desenvolvimento de entrevistas de profundidade para aumentar a compreensão dos 
fenômenos envolvidos nos achados 
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Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 

Quais os padrões de comprometimento com a organização e com o trabalho dos profissionais que 
atuam no Programa de Saúde da Família e os possíveis fatores explicativos para os diferentes 
padrões de comprometimento identificados? Com o esta pergunta foi possível compreender os 
reflexos da política de gerenciamento adotada pelo Sistema Único de Saúde podendo-se obter 
subsídios para a tomada de decisões acerca de uma nova trajetória. Sabe-se que o trabalho é 
extremamente relevante para todos os indivíduos e estudar os fatores que favorecem o vínculo que 
os indivíduos estabelecem com seu trabalho e com a organização empregadora favorece a ação dos 
gestores responsáveis pelo estabelecimento de políticas de gerenciamento de pessoas. Salienta-se 
a importância de desenvolver pesquisas que busquem identificar diferentes padrões de 
comprometimento que, além de fortalecer o corpo teórico da disciplina, favorece as organizações 
envolvidas indicando possíveis estratégias de gestão. Ressalta-se ainda a relevância de desenvolver 
pesquisas em saúde, fundamental para construir um escopo teórico capaz de instaurar mudanças 
urgentes e necessárias nas gestões das políticas públicas. 
 

 
                 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 200__. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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Anexo relação dos livros comprados: 

 

1 - LACOMBE F.; HEILBORN G. Administração: princípios e tendências.São Paulo: Saraiva, 2003. 

2 - FAISSAL, R. et al. Atração e seleção de pessoas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 

3 - PACHECO, L. et al. Capacitação e desenvolvimento de pessoas. Rio de janeiro: Editora FGV, 
2006. 

4 - LANCMAN, S.; SZNELWAR, L.I. ( Orgs) Christophe Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica 
do trabalho. Rio de Janeiro:Editora Fiocruz, Brasília, 2004. 

5 - GUÉRIN, F. et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia. São 
Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 2001. 

6 - LEITE, L. A.M. et al. Consultoria em gestão de pessoas. Rio de janeiro: Editora FGV, 2005. 

7 - MINAYO, M.C.S. O Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8.ed. São Paulo; 
Hucitec, 2004. 

8 - REIS, A.M.V. et al.Desenvolvimento de equipes. Rio de janeiro: Editora FGV, 2006. 

9 - LIMA, V.S. Direito do trabalho: flexibilização e desregulamentação. Ponta Grossa, Editora UEPG, 
2003. 

10 - CHIAVENATO; I. Gerenciando com as pessoas: transformando o executivo em um excelente 
gestor de pessoas: um guia para o executivo aprender a lidar com sua equipe de trabalho. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005. 

11 - SOUZA, V.L. et al.Gestão de desempenho. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 

12 - DEMO, G. Políticas de gestão de pessoas nas organizações: papel dos valores pessoais e da 
justiça organizacional. São Paulo: Atlas, 2005. 

13 - CHIAVENATO; I. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 
2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

14 - NERI, A. (Org.) Gestão de RH por competências e a empregabilidade. 2. ed. Campinas, SP: 
Papirus, 2005. 

15 - TEIXEIRA, G.M. et al.Gestão estratégica de pessoas. Rio de janeiro: Editora FGV, 2005. 
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16 -CARBONE, P.P. et al. Gestão por competências e gestão do conhecimento. 2. ed. Rio de janeiro: 
Editora FGV, 2006. 

17 - TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo: Atlas, 2006. 

18 e 19 - BOOG, G.M. (Coord.) Manual de gestão de pessoas e equipes: estratégias e tendências, 
volume I 3.ed.São Paulo: Editora Gente, 2002. ( 2 volumes). 

20 - NETTO, A.A.O. Metodologia da pesquisa científica: Guia Prático para apresentação de 
Trabalhos acadêmicos. 2. ed. Florianópolis: Visual Books, 2006. 

21 - DUARTE,J.;BARROS,A. (Orgs) Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 

22- FERREIRA, V.C.P. et al. Modelos de gestão. 2. ed. Rio de janeiro: Editora FGV, 2006. 

23 - BERGUE, S. T. Gestão de pessoas em organizações públicas: uma abordagem orientada para a 
administração pública municipal. Caxias do Sul, RS: Educs, 2005. 

24 - LACOMBE, F.J.M. Recursos Humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005. 

25 - RÉGIS FILHO, G.I;SELL, I. Síndrome da má-adaptação ao trabalho em turnos: uma abordagem 
ergonômica. Itajaí: Editora da UNIVALI, 2000. 

26 - PERROTA, C. Um texto para chamar de seu: preliminares sobre a produção do texto acadêmico. 
São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

27 - VIEIRA M.M.C; CARVALHO,C.A. (Orgs) Organizações, instituições e poder no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2003. 

28 - MOTTA, F. C. P. Teoria das organizações: evolução e crítica. 2.ed. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2003. 

29 - TURATO, E.R. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: construção teórico-
epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. 2.ed.Petrópolis, R.J: 
Vozes, 2003. 

30 - CAMPOS; G. W. S. et al. Tratado de saúde coletiva.São Paulo: Hucitec; Rio de janeiro: Ed. 
Fiocruz, 2006. 

31 - BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa- Portugal. Edições 70 Ltda, 2006. 

32 - DANNA, M.F; MATOS, M.A. Aprendendo a observar. São Paulo. EDICON, 2006. 

33 - FRANCO, M.L.P.B. Análise de Conteúdo.Brasília. 2.ed. Líber Livro Editora., 2005. 
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34 - LAVILLE C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICOyhuuy7  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14605/2005-6 FCTP: 0904/058 
Título do Projeto: Levantamento da situação da condição bucal e sua relação com o estado 
nutricional de deficientes semi institucionalizados das apaes de Florianópolis e São José. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Emília Addison Machado Moreira  
E-mail: addison@ccs.ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis / São José SDR: 
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 
 
Instituição Co-Executora: não tem CNPJ: 
 
Instituição(ões) Participante(s): não tem CNPJ: 
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 
Apoio Financeiro: R$ 14.370,70 
FAPESC: R$ 4.891,70 SES: R$ 9.479,00 CNPq: 0,00 
Tema/Linha Temática: Ciência da Saúde / Odontologia / Odontologia Social e Preventiva 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
X Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
X Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
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 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM (  ) NÂO(X) Caso SIM, Justifique:  
 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 

 
OBJETIVOS PROPOSTOS: Geral: Investigar, através de abordagem transversal a associação entre 
a condição bucal e o estado nutricional de deficientes semi institucionalizados das Apaes de 
Florianópolis e São José. Específicos • Avaliar a condição bucal observando a prevalência e 
severidade de cárie dental por meio do índice de ceo-d e CPO-D; • Diagnosticar o estado nutricional 
da população por meio de dados antropométricos; • Caracterizar a condição sócio-econômicas dos 
participantes. 
 
OBJETIVOS ALCANÇADOS: Verificou-se associação estatisticamente significante (p=0,031) entre a 
condição bucal insatisfatória e o estado nutricional de sobrepeso em crianças. Não se observou 
significância estatística entre a condição bucal e estado nutricional em adolescentes e adultos. Na 
análise do estado nutricional, considerando-se conjuntamente o risco de sobrepeso e sobrepeso em 
crianças, sendo que foi encontrada associação estatisticamente significante (p=0,021) para o sexo 
feminino. E para o sexo masculino foi encontrada associação estatisticamente significante com o 
baixo peso (p=0,033). 
 A condição bucal foi categorizada de acordo com as faixas etárias recomendadas pela OMS 
(1999). A amostra foi estratificada em idade-indíces adaptadas da OMS (1999) e por faixa etária 
(grupos). Sendo o grupo I dos 5 aos 7anos; grupo II dos 8 aos 12 anos; grupo III dos 13 aos 19 anos 
e o grupo IV dos 20 aos 53 anos.  
 No exame clínico ocorreu um aumento do índice CPO-d com a idade, onde a média do ceo-d/ 
CPO-d variou de 2,85 (5 aos 7 anos) a 20,5 (20 aos 53 anos de idade). Quando considerado a 
condição bucal, 68% da amostra foi classificada como insatisfatória. 
 Na avaliação antropométrica segundo a faixa etária, verificou-se a distribuição da prevalência 
de baixo peso, eutrofia, risco de sobrepeso e sobrepeso (NCHS/ CDC, 2000) para as crianças e 
adolescentes, e para os adultos o baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade (WHO, 1998), de 
acordo com o IMC. A correlação entre o índice de massa corporal (IMC) e a prega cutânea triciptal 
(PCT) foi de r2 = 0,83 e p < 0,001. A correlação entre o IMC e a circunferência do braço (CB) foi de r2 
= 0,75 e p < 0,001. Observou-se uma alta prevalência da condição socioeconômica relativamente 
baixa, sendo 50% na classe D,  seguido de 37% na C e 11% e 2% nas classes B e A 
respectivamente. 
 

 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

        A taxa percentual de sucesso do projeto foi de 100%, pois, os objetivos propostos foram 
alcançados cumprindo ao cronograma proposto. 
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D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM(  ) NÃO(X) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃ O(X) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 

 
 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM  NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM  NÃO  Manutenção de equipamentos 
 SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 
x SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o qu e representou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

 
        Foram incluídas duas pesquisadoras, cujas participações foram: Análise dos dados-
estatística por Michelle Soares Rauen e revisão crítica dos artigos por Arlete Catarina Tittoni 
Corso. Além destas houve uma participação temporária de Regina Lúcia Martins Fagundes, 
Alice Maria Rodrigues Batista e Maria Cristina Marino Calvo. 
          Tal alteração contribuiu para um melhor desenvolvimento em relação aos objetivos 
originais. 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Emilia Addison Machado 
Moreira 

Professora Titular Dra, da Pós-
Graduação em Nutrição e 
Odontologia 

UFSC 

Luciana Rodrigues Vieira 
Batista 

Mestre em Odontologia em 
Saúde Coletiva 

Aluna de pós-graduação UFSC 

Michelle Soares Rauen  Doutora em Odontologia em 
Saúde Coletiva 

Aluna de pós-graduação UFSC 

Arlete Catarina Tittoni Corso Professora Titular da Pós-
Graduação em Nutrição. 

UFSC 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 
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4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 5.695,70  5.695,70 0,0 
Total Custeio 8.675,00  8.675,00 0,0 
Saldo Total 14.370,70  14.370,70 0,0 
Data da Informação 18/02/2008    

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 

permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 
 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
01 Alturaexata 
com adaptador 
 

Estadiômetro Portátil  -------- Tombado UFSC – cód. 
Barra - n° 102013 

01 Compasso de 
Dobras 
Cutâneas Lange 

TBW, MOD. MM, cor 
verde 

NS 6994 Tombado UFSC – cód. 
Barra - n° 102014 

01 Impressora 
para 
microcomputador 
– MARCA 
HEWLETT 
PACKARD. 

MOD. 05911ª, TIPO 
LASEJET 1020, P/ 
PAPEL A4, 
P/110/127V-50/60HZ,  

NS.BRB863X16G Tombado UFSC – cód. 
Barra - n° 102015 

01 
microcomputador  

ASUS P4S800-D 
R/D; Proc. Pentium 4, 
3.0GHZ 800 1M; 02 
Memoria 512 MB 
DDR 400; 02 HD 80 
GB 7200; Drive 1.44; 
gabinete 4 baias, 
placa mãe; Leitor CD 
Rom lg; PL FAX 
Modem. 

-------------- Tombado UFSC – cód. 
Barra - n° 102016 

Monitor Sansung  MOD. 913V, DE 19 
POLEGADAS, TELA 
LCD, COLORIDO,  

NS. 
LH19HXAL301349A 

Tombado – UFSC cód. 
Barra - n° 102017 

Teclado para 
microcomputador 

Marca MTEK, MOD. 
N291, c//108 teclas 
alfa numéricas,  

NS MO602097743 Tombado – UFSC cód. 
Barra - n° 102018 

Mouse para 
microcomputador 

MTEK PDZ; MOD. 
T3A036, C/2 
Teclacas Auxiliadoras  
de teclado de 1 botão 
de rolamento. 

NS. 0004086 Tombado – UFSC cód. 
Barra - n° 102019 

Caixa de Som 
para 
microcomputador 

Marca SPEAKER, 
Mod. SK2050W, 
Multimidea Speaker 
System, NA Cor 
Branca e Preta MED. 
8x18CM 
 

---------- Tombado – UFSC cód. 
Barra - n° 102020 
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Caixa de Som 
para 
microcomputador 

Marca SPEAKER, 
Mod. SK2050W, 
Multimidea Speaker 
System, NA Cor 
Branca e Preta MED. 
8x18CM 

--------- Tombado – UFSC cód. 
Barra - n° 102021 

Estabilizador.  Marca MICROLINE, 
MOD. 3.OML0700BI, 
TIPO BMI, C/ 
POTÊNCIA DE 
700VA, C/ ENTRADA 
DE 115/220V-60HZ, 
C/4 SAIDA DE 115V 

-------- Tombado – UFSC cód. 
Barra - n° 102022 

Livro Obesidade: 
Prevenindo e 
Controlando e 
Epidemia Global. 
Organização Mundial 
da Saúde. Ed. Roca 
ISBN 8572414991 

---------- ----------- 

Livro Princípios e Praticas 
de Medicina Oral. 
Stephen T. Sonis; 
Robert C. Fazio; 
Leslie Fang. Ed. 
Guanabara Koogan. 
ISBN 8527703904 

--------- ------------- 

Livro  ABOPREV: 
Promoção de Saúde 
Bucal: Paradigma, 
Ciência e 
Humanização. Leo 
kriger. Ed. Artes 
Médicas. ISBN 
8574040916 

------------- ------------ 

Livro Arango – 
Bioestatística  

 

------------ ----------- 

Livro  Antunes – 
Epidemiologia da Saúde 
Bucal 

------------ ------------ 

 
 

6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

 
A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      X 
Geração de avanço/inovação experimental      X 
Geração de conhecimento passível de difusão      X 
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Formação e capacitação de recursos humanos      X 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Esta pesquisa contribuiu em parte com a elaboração de 01 Dissertação de Mestrado, a produção de 
dois (2) artigos científicos, 02 resumos publicados e 02 aprentações em Congressos Nacionais e 
Internacionais em Saúde Coletiva, Odontologia e Nutrição. 
 
Publicações Autores Data/Local da Publicação Título  

Dissertação 
de Mestrado.  

Luciana Rodrigues 
Vieira Batista. 

08 dezembro de 2005 / 
Florianópolis. 

A condição bucal e sua relação 
com o estado nutricional em 
portadores de necessidades 
especiais. 

Resumo 
publicado e 
apresentado 
em evento 
científico 

Luciana Rodrigues 
Vieira Batista; Emilia 
Addison Machado 
Moreira; Maria Cristina 
Marino Calvo; Michelle 
Soares Rauen; Regina 
Lucia Martins 
Fagundes. 

In: 8° Congresso Nacional 
da Sociedade Brasileira de 
Alimentação e Nutrição e 
publicado na revista, 
Nutrire, São Paulo, v. 30, p. 
123-123, 2005. 

Condição Bucal e Estado 
Nutricional de Deficientes semi 
Institucionalizados da APE de 
Florianópolis - SC. 

Resumo 
publicado e 
apresentado 
em evento 
científico 

Luciana Rodrigues 
Vieira Batista; Emilia 
Addison Machado 
Moreira; Alice Maria 
Rodrigues Batista; 
Michelle Soares Rauen. 

In: 24 Congresso 
Internacional de 
Odontologia de São Paulo, 
2006, São Paulo e 
publicado na Revista da 
Associação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas. São 
Paulo, 2006. v. 60. p. 155-
155. 

Condição bucal e estado 
nutricional de portadores de 
necessidades especiais de 
Florianópolis - SC. 

Artigo 
Científico 

Luciana Rodrigues 
Vieira Batista; Emilia 
Addison Machado 
Moreira; Arlete Catarina 
Tittoni Corso. 

A ser submetido em março / 
2008 / Revista Qualis A 
Internacional 

Condição de Saúde Bucal e sua 
relação com a Síndrome de 
Down. 

Artigo 
Científico 

Luciana Rodrigues 
Vieira Batista; Emilia 
Addison Machado 
Moreira; Arlete Catarina 
Tittoni Corso 

Revista Qualis A 
Internacional - Intelectual 
and Developmental 
Disabilities a ser submetido 

Saúde Bucal e o Estado 
Nutricional: sua relação em 
Portadores de Necessidades 
Especiais. 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias X      
Otimização de processos de produção X      
Possibilidades de obtenção de patentes X      
Agregação de vantagens competitivas do setor X      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X       
Transferência tecnológica para o setor X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população      X 
Insumos para políticas públicas      X 
Redução das desigualdades sociais      X 
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos X      
Geração de empregos X      
Desenvolvimento regional      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
          A boca, com as suas estruturas, responde localmente à maioria dos estímulos ocorridos em 
nível sistêmico. Hoje, com o avanço científico no campo da nutrição e da odontologia se constatam 
situações de doenças e adaptações fisiológicas do organismo humano, desde a fase fetal até o 
envelhecimento, com repercussões sobre os dentes, estruturas periodontais, glândulas salivares, 
músculos da face, dentre outros. A boca tem ainda, nos dentes e gengivas, excelentes “marcadores 
biológicos” para carências nutricionais, deficiências metabólicas, desigualdades sociais e conflitos 
psicológicos (MOYSÉS, 2002). Deste modo, deve-se avaliar e associar a intervenção nutricional na 
assistência de todo indivíduo portador de necessidades especiais, principalmente relacioná-los à 
saúde bucal. 
           A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção da 
saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, 
como a qualidade de vida e cidadania (BRASIL, 2004). 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor X      
Lançamento de novos produtos X      
Redução dos custos de produção do setor X      
Melhoria da qualidade dos produtos X      
Criação de novos mercados X      
Redução de barreiras técnicas X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas X      
Redução do consumo energético X      
Redução da geração de resíduos X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde      X 
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços      X 
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serv iços X      
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

X      

Redução dos custos de atendimento X      
Aumento da cobertura de serviços X      
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Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção X      
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
  
          Um dos principais achados deste estudo foi na análise da relação entre a condição bucal e o 
estado nutricional, onde houve associação estatisticamente significante entre a condição bucal 
insatisfatória e a condição nutricional de sobrepeso em crianças. Dados que foram documentados 
também em uma revisão da literatura realizada por Traebert et al. (2004), onde a obesidade e a 
cárie dentária têm no hábito alimentar um importante componente etiológico comum e podem se 
instalar precocemente, assim como no trabalho de Back (2003). Ainda não se tem estudos 
principalmente no Brasil, que expliquem com clareza essa associação, havendo necessidades da 
realização de estudos que contribuam para se compreender a natureza dessa associação, com o 
objetivo de contribuir com intervenções governamentais que reduzam a obesidade, bem como da 
condição bucal insatisfatória da população estudada. 
           A American Dietetics Association (1996, 2003) defende que a nutrição é um componente 
integral da saúde bucal. Doenças infecciosas orais, bem como doenças sistêmicas agudas com 
manifestações orais afetam a alimentação e o estado nutricional (De PAOLA; FAINE; VOGE, 1994), 
porém a natureza desta relação não está clara. 
           Existe uma real necessidade de integração entre a nutrição e a odontologia na promoção de 
saúde para melhorar e manter uma adequada nutrição nos portadores de necessidades especiais, 
reconhecendo e tratando a saúde bucal e problemas nutricionais como importantes na melhoria da 
saúde e qualidade de vida desta população. 
            Frente às condições e as doenças às quais o indivíduo portador de necessidades especiais 
está sujeito, o manejo nutricional é fundamental, sendo que para isto deve-se ter uma alimentação 
saudável, similar a de outros indivíduos, mas com adaptações às suas condições clínicas.  
           É importante mencionar que este estudo tem limitações. Pela ausência de dados de 
referência específica para esta população, cuja característica não torna possível determinar uma 
comparação adequada, os resultados obtidos devem ser interpretados cuidadosamente, 
respeitando-se estas particularidades.            
 

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 
               
            Este estudo teve por objetivo verificar a relação entre a condição bucal e o estado nutricional 
de portadores de necessidade especiais semi-institucionalizados. Trata-se de um estudo transversal, 
realizado nas Apaes de Florianópolis e São José, SC, caracterizado por um censo, no qual se 
realizou avaliação bucal, seguindo os critérios da Organização Mundial de Saúde. Os hábitos 
relacionados à higiene bucal foram obtidos por meio da freqüência de escovação e uso de fio dental. 
Os hábitos alimentares coletados foram referentes à consistência da alimentação. O diagnóstico do 
estado nutricional foi realizado segundo o índice de massa corporal. Da população de 427, a amostra 
constituiu-se de 200 participantes, com idade de 5 a 53 anos, de ambos os sexos. Nos resultados, a 
associação entre a condição bucal e o estado nutricional teve associação estatisticamente 
significante (p=0,030) entre a condição bucal insatisfatória com o sobrepeso em crianças. Na análise 
do estado nutricional e sexo observou-se associação estatisticamente significante para o sexo 
feminino com o risco de sobrepeso e sobrepeso em crianças (p=0,031). O sexo masculino teve 
associação estatisticamente significante com o baixo peso (p=0,033). Observou-se correlação 
estatisticamente significante entre: IMC e Prega Cutânea Tricipital (p=0,001); IMC e Circunferência 
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Braquial (p=0,001). Quando avaliados somente os portadores da Síndrome de Down, encontrou-se 
significância estatística na análise da associação entre a condição bucal insatisfatória e o nível 
socioeconômico baixo (p=0,012), observou-se significância estatística entre a condição bucal 
satisfatória e a higiene bucal adequada (p=0,001) e condição bucal insatisfatória com a consistência 
modificada da alimentação (p=0,001). Concluiu-se que a condição bucal e o estado nutricional 
parece estar associado em crianças portadoras de necessidades especiais; e nos portadores da 
Síndrome de Down parece ter influencia do nível socioeconômico, hábitos de higiene bucal e 
alimentação. Esta pesquisa será publicada na forma de dois artigos, sendo que se avaliou no 
primeiro a associação entre a condição bucal e o estado nutricional em portadores de necessidades 
especiais e no segundo verificou se os hábitos de higiene bucal, a consistência da alimentação e a 
condição socioeconômica estão relacionados com a condição bucal em portadores da Síndrome de 
Down.  
 

 
Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 

              
             A questão fundamental é sobre a assistência odontológica e nutricional ao paciente especial, 
que precisa ser incentivada com a finalidade de somar esforços, aglutinar recursos, como parte de 
um esforço global que envolve aspectos técnicos e sócio-econômicos em diferentes áreas. Segundo 
dados da Organização Mundial de Saúde, 10% da população de todo o país, em tempo de paz, é 
constituída por pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Estas deficiências estão distribuídas 
em: mental (5%), física (2%), auditiva (1,3), visual (0,7%) e múltipla (1%) (OMS, 1999). Os pacientes 
que apresentam desvio de normalidade, de ordem mental, física, sensorial ou comportamental, via 
de regra não apresentam boas condições de saúde bucal, transformando o prazer, a alimentação, o 
relacionamento com o mundo, em dor e desconforto. Isto, além de prejudicar um possível 
aprendizado, pode comprometer de forma indelével a nutrição como um todo, e predispor o paciente 
a risco de infecções bucais, generalizadas, ou ambas, e aumento de morbidade (SCHIMIDT, 1998). 
            É necessária a desmistificação de que estas pessoas apresentam deficiência como sinônimo 
de incapacidade de participação e integração na comunidade como um todo. A maneira de garantir o 
sucesso nos programas preventivos de saúde bucal é a conscientização, estimulação e treinamento 
dos pais ou responsáveis para os cuidados com a dieta e a higiene bucal, pois apesar dos pais se 
preocuparem com a saúde bucal no aspecto curativo, se não forem conscientizados, a preocupação 
no aspecto preventivo não existirá (MAGALHÃES, et al. 1997). 
 

 
                 
 
 

Florianópolis /SC, 19 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

           Beneficiário (a) da Pesquisa                                                                      Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 

 
CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  

PESQUISA PARA O SUS 
 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14595/2005-5 FCTP: 0922/056 

Título do Projeto: Adesão ao tratamento farmacológico de pacientes com hipertensão arterial e/ou 
diabetes mellitus atendidos no Programa de Saúde da Família de Blumenau, SC 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Ernani Tiaraju de Santa Helena   

E-mail: erntsh@furb.br 

Município de Execução da Pesquisa: Blumenau SDR: 15  

Instituição Executora: FURB CNPJ: 82.662.958/0001-02 

 

Instituição Co-Executora:Prefeitura Municipal de Blumenau – 
Secretaria Municipal de Saúde 

CNPJ:83.108.357/0001-15 

 

Instituição(ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 24.989,50 

FAPESC: R$ 8.369,50 SES: R$ 16.620,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE / Ações transversais a todos os 
níveis de atenção e políticas; Atenção básica 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

X Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 
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 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  

Todos os objetivos foram mantidos. 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

Objetivos propostos: 
1.Estimar a prevalência da adesão ao tratamento farmacológico em pacientes com hipertensão 
arterial e/ou diabetes mellitus atendidos em unidades de saúde da família de Blumenau, SC. 
2.Identificar as características sócio-demográficas dos pacientes hipertensos e diabéticos atendidos 
nas unidades de saúde da família. 3.Descrever o comportamento e crenças dos pacientes em relação 
aos medicamentos prescritos. 4.Avaliar a satisfação dos usuários hipertensos e diabéticos com a 
atenção à saúde prestada pelas unidades de saúde da família. 5.Conhecer os principais fatores 
associados a não-adesão ao tratamento por medicamentos entre hipertensos e diabéticos atendidos 
nas unidades de saúde da família 6.Propiciar subsídios para medidas de intervenção visando 
melhora do controle clinico destas doenças . 
 
Todos os objetivos propostos foram alcançados. O estudo revelou a elevada prevalência de não-
adesão ao tratamento mediante a entrevista estruturada com 718 pessoas. Os dados obtidos 
permitiram identificar as características sócio-demográficas dos pacientes hipertensos e diabéticos 
atendidos, seu comportamento para tomar os medicamentos, quais fatores se mostraram associados 
a não-adesão bem como o grau de satisfação com as unidades de saúde da família. As informações 
obtidas forneceram subsídios para avaliar os serviços e propor medidas corretivas. 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Com relação ao cronograma da proposta, 100% das etapas foram cumpridas, ainda que fora do 
prazo previsto inicialmente, devido ao atraso no repasse financeiro da segunda parcela. No que tange 
aos indicadores propostos 

1. Proporção de gastos consumidos por rubrica: recursos consumidos / recursos recebidos * 
100 Meta: 100% Atingido: 80% 

2. Condição de uso dos materiais ao término do projeto materiais em boas condições de uso / 
total dos materiais adquiridos * 100 Meta:95%   Atingido:90% 

3. Proporção de cumprimento dos prazos Número de etapas cumpridas dentro do prazo / total 
das etapas * 100 Meta: 80% Atingido: 80% 

4. Entrevistas realizadas por semana Meta: 5 entrevistas semanais por entrevistador Atingido: 
100% 

5. Número de entrevistas digitadas por semana Meta: 50 entrevistas digitadas por semana  
Atingido: 100% 

6. Número de artigos a serem encaminhados para publicação em periódico especializado 
indexado Meta: 3 Atingido: 4 (133%) 

7. Submissão de trabalhos em eventos científicos nacionais/regionais Meta: 5 Atingido: 8 
(160%) 



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 
Gestão compartilhada em saúde  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 
 
 

                                                                        
   

 

Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 

Florianópolis - SC - CEP 88030-000   -   Fone: (48) 3215-1200 / Fax: (48) 3215 1200 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 

 

 

 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( x ) NÃO(  ) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( x ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

Ocorreu interação com o Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e 
com a Equipe QUALIAIDS, através da pessoas dos Profs Dr. Maria Ines Battistela Nemes e José Eluf 
Neto. Até a presente data já foi concluída uma Tese de Doutoramento (do coordenador do Projeto). 
Foram encaminhados 4 trabalhos para Congressos e 4 artigos científicos em conjunto.  

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM x NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

X SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
 
 
 
 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

Equipe original de pesquisadores  
Ernani Tiaraju de Santa Helena - Médico Sanitarista - Mestre em Saúde Pública - FURB  
Luiz Henrique Costa - Farmacêutico - Mestre em Saúde Pública - FURB  
Daniela Colombo - Médica Especialista em Medicina de Família e Comunidade - FURB  
Sheila Cristina dos Santos - Farmacêutica - Secretaria Municipal de Saúde Blumenau  
Maria Ines Batistella Nemes - Médica sanitarista - Doutora em Medicina Preventiva - USP  
 
As pesquisadoras Daniela Colombo e Sheila Cristina dos Santos optaram por não participar da 
execução do projeto. Foram incluídos o Prof. Dr. José Eluf Neto da FM-USP(na condição de co-
orientador da Tese de Doutoramento do coordenador do Projeto e supervisão da análise 
epidemiológica dos dados e a Prof. Catarina Gewerh (mestre), na elaboração de instrumentos 
de pesquisa e discussão dos resultados.  

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Ernani Tiaraju de Santa Helena Doutor FURB 

Luiz Henrique Costa Mestre FURB 

Catarina Gewerh Mestre  FURB 

Maria Ines Battistela Nemes Doutora USP 

Jose Eluf Neto Doutor USP 
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 2.820,00 2.718,00 102,00 

Total Custeio 22.169,50 17.141,70 5.027,80 

Saldo Total 24.989,50 19.859,70 5.129,80 

Data da Informação    

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

12 estetoscópios marca Heidji Simples adulto ----- ------ 

12 esfigmomanômetros marca 
Heidji 

Aneróide adulto ----- 12 manguitos 
tamanho grande 

12 medidores de glicemia capilar 
marca Home Diagnostics Inc. 

Prestige IQ ----- ------ 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos     x  

Geração de avanço/inovação experimental x      

Geração de conhecimento passível de difusão      x 

Formação e capacitação de recursos humanos     x  

Formação de novos grupos e centros de pesquisa     x  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O projeto permitiu a consolidação do Grupo Catarinense de Epidemiologia de Medicamentos 
enquanto coletivo de pesquisa, possibilitando a reunião regular de pesquisadores em torno de um 
projeto comum, facilitando seu reconhecimento na Universidade. Os contatos  realizados com 
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, bem como acadêmicos  dos cursos da Saúde da 
FURB anteriores, durante e ao termino da pesquisa contribuíram para a capacitação de recursos 
humanos. Os conhecimentos gerados são inovadores (não há estudo publicados sobre o tema em 
âmbito populacional no Brasil) e já estão sendo divulgados no meio científico, no serviço, bem como 
para a população em geral. 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo Aceito para publicação – 
Revista de Saúde Pública 

Desenvolvimento e validação de questionário 
para medir adesão ao tratamento com 
medicamentos 

Artigo Encaminhado para Revista da 
Associação Catarinense de 

Adesão ao tratamento e satisfação com o 
serviço entre pessoas com diabetes mellitus 
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Medicina atendidas no PSF em Blumenau, SC. 

Artigo Encaminhado para Revista 
Brasileira de Epidemiologia 

Prevalência de não-adesão ao tratamento em 
pessoas com hipertensão arterial atendidas 
no PSF, Blumenau, SC. 

Artigo A ser encaminhado para 
Journal of Human 
Hypertension (em fase de 
tradução) 

Fatores associados à não-adesão a 
medicamentos anti-hipertensivos em pessoas 
com hipertensão arterial sistêmica atendidas 
em unidades de saúde da família. 

Comunicação Oral I Congresso Catarinense de 
Saúde Coletiva 

Adesão ao tratamento: proposta de 
articulação entre conceito e metodologia de 
medir adesão. 

Comunicação Oral I Congresso Catarinense de 
Saúde Coletiva 

Associação do grau de satisfação com o 
serviço de saúde e adesão ao tratamento de 
pacientes diabéticos atendidos no PSF em 
Blumenau, SC. 

Poster X Congresso Mundial de 
Saúde Pública 

Desenvolvimento e validação de questionário 
de satisfação dos usuários hipertensos  em 
relação aos serviços de saúde do Programa  
Saúde da Família 

Poster IX Congresso Brasileiro de 
Medicina de Família e 
Comunidade 

Satisfação de usuários com HAS e DM 
atendidos em unidades de saúde da família. 

Poster IX Congresso Brasileiro de 
Medicina de Família e 
Comunidade 

Prevalência de não-adesão ao tratamento de 
pessoas com HAS e/ou DM atendidas no 
PSF, Blumenau, SC 

Poster XVIII Congresso Mundial de 
Epidemiologia 

Não-adesão ao tratamento em pessoas com 
HAS atendidas no PSF: prevalência e fatores 
associados 

Poster XVIII Congresso Mundial de 
Epidemiologia 

Interações medicamentosas em pessoas 
idosas com HAS e/ou DM usuários do PSF 
de Blumenau, SC. 

Poster XVIII Congresso Mundial de 
Epidemiologia 

Transtornos mentais comuns em pessoas 
com HAS e/ou DM usuários do PSF de 
Blumenau, SC: prevalência e fatores 
associados. 

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias     x  

Otimização de processos de produção x      

Possibilidades de obtenção de patentes  x     

Agregação de vantagens competitivas do setor     x  

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica x      

Transferência tecnológica para o setor     x  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Foram desenvolvidos dois instrumentos (questionários) para medir adesão e para medir satisfação. 
Estes tipos de tecnologia “soft”, em geral, apresenta poucas possibilidades de patentes, ficando 
disponível para o uso da comunidade científica, bem como para os serviços, a partir de sua 
publicação. Para os serviços de saúde do SUS, em particular, os modelos de questionários serão 
disponibilizados pela internet no site do GCEM. O Grupo se coloca a disposição para o treinamento 
de entrevistadores e outros esclarecimentos necessários para sua ótima aplicação. 
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C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população  x     

Insumos para políticas públicas     x  

Redução das desigualdades sociais    x   

Redução das importações x      

Agregação de valor a produtos e processos x      

Geração de empregos x      

Desenvolvimento regional x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Ainda que os resultados não possuam impacto direto na melhoria da qualidade de vida, podem 
subsidiar ações dos serviços que podem visar este objetivo. Os resultados mostram que pessoas 
em condições sócio-econômicas desfavoráveis apresentam menor adesão ao tratamento, devendo 
ser alvo prioritário na busca de diminuir as desigualdades. 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor x      

Sustentabilidade das empresas do setor x      

Lançamento de novos produtos x      

Redução dos custos de produção do setor x      

Melhoria da qualidade dos produtos x      

Criação de novos mercados x      

Redução de barreiras técnicas x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):  
Estes itens não se aplicam a este Projeto. 

 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas x      

Redução do consumo energético x      

Redução da geração de resíduos x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Estes itens não se aplicam a este Projeto. 

 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      x 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      x 

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      x 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      x 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

    x  

Redução dos custos de atendimento     x  

Aumento da cobertura de serviços  x     

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção     x  

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos  x     

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Os resultados obtidos fornecem elementos para a Estrategia de Saúde da Família propor ações 
para melhorar a adesão ao tratamento de pessoas com HAS e DM. Mostra ainda que o modelo de 
saúde da família necessita de melhorias do processo de atenção de pessoas com HAS e DM, pois 
as mesmas ainda aderem pouco ao tratamento e pequena proporção possuem bons indicadores de 
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controle clínico de suas doenças. Detectar o problema da não-adesão, sua magnitude e seus fatores 
de risco contribui para os serviços definirem prioridades de atenção a pessoas em condição de 
maior risco com vista a diminuir sua morbi-mortalidade por HAS e DM. Os resultados já foram 
divulgados através de treinamento junto as equipes de saúde da família em Blumenau, necessitando 
de maior divulgação junto ao Programa Estadual. Esta em fase de elaboração resumo dos 
resultados para disseminar as informações e conclusões do estudo para as equipes. Como sub-
produto do estudo, foram desenvolvidos e validados 2 instrumentos: um para  estimar adesão ao 
tratamento com medicamentos e outro para medir satisfação com o serviço que estão a disposição 
para uso por outros centros de pesquisas e serviços. Estes instrumentos precisam ter testado ainda 
sua aplicabilidade no dia-a-dia dos serviços. 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

Objetivo: Estimar a prevalência de não-adesão e seus fatores associados em pessoas com HAS 
e/ou DM usuários do PSF de Blumenau, SC. Métodos: foram entrevistadas 718 pessoas 
(identificadas por amostragem aleatória estratificada) residentes em área de abrangência de 10 
unidades do PSF. As variáveis de estudo foram: sócio-demográficas (sexo, idade, escolaridade, 
ocupação, entre outras), estilo de vida (fumo, álcool, atividade física), doença (tempo, outras 
doenças, transtornos mentais) tratamento (número de medicamentos, classes terapêuticas, esquema 
terapêutico), grau de satisfação com serviço.  A variável dependente (não-adesão) foi medida pelo 
instrumento QAM-Q. Realizou-se estatística descritiva, estimou-se a prevalência de não-adesão e a 
associação entre esta e as variáveis de estudo foi medida pela Razão de Prevalência (p<0,05). 
Resultados: Das pessoas com HAS, sexo feminino (70,4%) e com idade média de 60,6 anos, 
brancas (80,7%), casadas (63,6%). 13,1% relataram ser tabagistas e 23,7% consumiam álcool. O 
tempo médio de uso de medicamentos foi de 127,9 meses, em média 1,9 medicamentos e a 
monoterapia com IECA o esquema mais freqüente(19,1%). 44,8% apresentaram transtorno mental 
comum. A prevalência de não adesão foi de 53% e 69,3% tinham PA ≥ 140x90mmHg. Pertencer as 
classes econômicas C/D/E, ser trabalhador em especial não qualificados,  precisar comprar seus 
medicamentos, ter consultado a mais  de 6 meses, interrupção previa do tratamento, tratamento há 
menos de 3 anos e presença de transtorno mental comum se mostraram associados à não-adesão 
aos anti-hipertensivos. Entre as pessoas com DM, a idade média foi de 59,4 (± 13.51); sexo feminino 
67,4%, cor branca 79,5%, casadas 60,2% e católicas 73,9 %. 93,3% estão satisfeitos com o 
atendimento do pessoal de saúde, 92,9%, com o médico; 81,7% estão satisfeitos com a estrutura do 
serviço e acesso a consultas 73,1%. A prevalência de não-adesão foi de 71,0% e 47,2 % 
apresentaram glicemia capilar acima de 180 mg/dl. A não-adesão ao tratamento se mostrou 
associada a idades mais jovens, cor preta/parda, religião não-católica, consumo de álcool, 
interrupção previa do tratamento, presença de transtorno mental comum e menor grau de satisfação. 
Em ambos os grupos, as pessoas se mostraram mais satisfeitas com aspectos relacionais e menos 
satisfeitas com questões organizacionais. Conclusões: As unidades de saúde da família necessitam 
implementar ações específicas  para melhorar a adesão ao tratamento.  
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Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

Este projeto se propôs a descrever as características epidemiológicas das pessoas com HAS e/ou 
DM usuários do PSF em Blumenau e sua satisfação com o serviço de saúde que está vinculado. 
Pretendeu responder a questão da prevalência de não-adesão ao tratamento farmacológico e seus 
fatores associados nesta população específica de usuários do SUS. Apesar de se mostrarem 
satisfeitas com os serviços (em particular no que tange a aspectos relacionais, as pessoas 
apresentaram baixa adesão e resultados clínicos insatisfatórios. Os resultados obtidos sugerem que 
as unidades de saúde da família necessitam receber maior aporte tecnológico para lidar com a não-
adesão de seus pacientes crônicos. Coloca-se como desafio, a disseminação do conhecimento 
obtido através deste estudo entre as equipes no âmbito estadual, bem como o desenvolvimento de 
tecnologias próprias para melhorar a adesão de baixo custo e aplicáveis no cotidiano dos serviços. 

 
                 
 
 

Blumenau/SC, 22 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14604/2005-8 FCTP: 0917/052 
Título do Projeto: Diagnóstico de obesidade e determinação do tipo de distribuição de gordura em 
idosos de Florianópolis, SC. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Francisco de Assis Guedes de Vasconcelos 
E-mail: fguedes@floripa.com.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis SDR: 18ª 
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 
Apoio Financeiro: R$ 42.537,00 
FAPESC: R$ 14.537,00 SES: R$ 28.000,00 CNPq: 0,00 
Tema/Linha Temática: Controle de doenças infecciosas, não infecciosas e outros agravos à saúde 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
 X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
 X Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
 X Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM ( X ) NÂO(  ) Caso SIM, Justifique:  
 
Além dos objetivos propostos incialmente, em função da ampliação da equipe da pesquisa, foi 
acrescentado mais um objetivo ao projeto: Avaliar o consumo alimentar dos idosos investigados a 
partir  da aplicação de um inquérito alimentar do dia usual e da frequência de consumo alimentar. 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 
Os objetivos propostos foram: 
Objetivo Geral: Comparar o índice de massa corporal (IMC) com outros métodos de 

avaliação da quantidade de gordura corporal (GC) na determinação de obesidade em indivíduos de 
ambos os sexos, com mais de 60 anos, no município de Florianópolis, SC 

Objetivos Específicos: 
- Verificar a correlação entre o percentual de gordura corporal (%GC) e o IMC, visando à 

determinação de pontos de cortes sensíveis e específicos para o diagnóstico de obesidade em 
idosos (≥ 60 anos) de ambos os sexos; 

- Comparar os métodos de determinação do percentual de gordura corporal por meio da 
bioimpedância elétrica (BIA) e dobras cutâneas (DC) com a densitometria por emissão de raios-X de 
dupla energia (DEXA), procurando apontar o método mais adequado na aferição de gordura corporal 
desta população. 

Todos os objetivos propostos foram alcançados. O primeiro objetivo específico gerou a 
dissertação de mestrado do acadêmico Braian Alves Cordeiro, defendida e aprovada  pelo Programa 
de Pós-Graduação em Nutrição, CCS/UFSC, sob a orientação do professor Dr. Francisco de Assis 
Guedes de Vasconcelos. O segundo objetivo específico gerou a dissertação de mestrado do 
acadêmico Cassiano Ricardo Rech, defendida e aprovada  pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física, CDS/UFSC, sob a orientação do professor Dr. Edio Luiz Petroski.  

Conforme referido antes, além destes objetivos, em função da ampliação da equipe da 
pesquisa foi acrescentado mais um objetivo ao projeto: Avaliar o consumo alimentar dos idosos 
investigados a partir  da aplicação de um inquérito alimentar do dia usual e da frequência de 
consumo alimentar. 

Neste relatório, em função das limitações de espaço estabelecidas para a apresentação das 
conclusões da pesquisa (2.000 a 2.500 caracteres) serão apresentados apenas parte dos resultados 
relativos ao primeiro objetivo específico.  

C – Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Conforme apontado na seção anterior, os objetivos propostos no projeto aprovado foram 
plenamente alcançados. Sendo assim, podemos  indicar uma taxa percentual de sucesso do projeto 
de 100%. Entretanto, é preciso  ressaltar que até o presente momento nem todos os indicadores de 
avaliação previstos no projeto aprovado foram alcançados plenamente. Os dados coletados e que 
constituem o banco de dados da pesquisa ainda não foram totalmente analisados e explorados. 
Sendo assim, os dados da pesquisa poderão gerar outros produtos e  publicações além dos listados 
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neste relatório. 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM( X ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃ O( X ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 

 
A pesquisa contou com a colaboração de quatro Grupos de Terceira Idade, dos quais foram 

selecionados os 180 sujeitos idosos que constiuiram a amostra investigada, a saber: Grupo de 
Atividades Físicas da Terceira Idade da Universidade Federal de Santa Catarina; Núcleo de Estudos 
da Terceira Idade (NETI), Grupo de Terceira Idade da Escola Técnica Federal de Florianópolis e 
Grupo de Terceira Idade da Sociedade Amigos da Lagoa da Conceição. 

Foram incluídos na equipe da pesquisa um docente (Professor Dr. Edio Luiz Petroski ) e um 
mestrando (Cassiano Ricardo Rech) do Programa de Pós-Graduação em Educação Física do Centro 
de Desportos da  UFSC, os quais participaram do processo de coleta,  análise de dados e 
publicações da investigação. 

A pesquisa contou ainda com a participação do Laboratório Centro de Diagnóstico por 
Imagens (SONITEC), localizado em Florianópolis-SC,  o qual patrocinou e realizou os 180 exames 
laboratoriais de Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DEXA) nos idosos investigados. 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
X SIM  NÃO  Atraso na contratação do Projeto 
 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 
 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 
X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
X SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 
X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
Atraso no processo de análise e aceite dos artigos científicos elaborados e 

submetidos aos periódicos nacionais e internacionais. 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM( X  ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que repres entou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

As pesquisadoras Regina Lúcia Martins Fagundes, Giovanna Medeiros Rataichesck 
Fiates e Emilaura Alves e a acadêmica do Curso de Nutrição Camila Elizandra Rossi,  listadas 
como membros da equipe no projeto aprovado, por questões particulares, não participaram da 
equipe definitiva da pesquisa.  Conforme relação abaixo, outros componentes foram 
incorporados à equipe do projeto  não ocorrendo prejuízos à concecução dos seus objetivos.  
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Francisco de Assis Guedes de 
Vasconcelos  

Doutor UFSC/Departamento de 
Nutrição 

Braian Alves Cordeiro Mestrando  Programa de Pós-Graduação 
em Nutrição/CCS/UFSC 
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Edio Luiz Petroski Doutor UFSC/Departamento de 
Educação Física 

Cassiano Ricardo Rech Mestrando Programa de Pós-Graduação 
em Educação Física / CDS / 
UFSC 

Lúcia Andreia Zanete Ramos 
Zeni 

Doutora UFSC/Departamento de 
Nutrição 

Ileana Arminda Mourão Kazapi Mestre UFSC/Departamento de 
Nutrição 

Geovana  Floriano Pereira Acadêmica  Nutrição Curso de Graduação em 
Nutrição/CCS/UFSC 

Daniela Felício Acadêmica  Nutrição Curso de Graduação em 
Nutrição/CCS/UFSC 

Cristine Garcia Gabriel Acadêmica  Nutrição Curso de Graduação em 
Nutrição/CCS/UFSC 

Melina Valério dos Santos Acadêmica  Nutrição Curso de Graduação em 
Nutrição/CCS/UFSC 

Vivianne  Reis  Bertonsello Acadêmica  Nutrição Curso de Graduação em 
Nutrição/CCS/UFSC 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M( X ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
O Laboratório Centro de Diagnóstico por Imagens (SONITEC), localizado em 

Florianópolis-SC,  patrocinou e realizou os 180 exames laboratoriais de Absortometria 
Radiológica de Dupla Energia (DEXA) nos idosos investigados. 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 20.537,00 20.171,70 365,30 
Total Custeio 22.000,00 22.000,00     0,00 
Saldo Total 42.537,00 42.171,70 365,30  

(Devolvido à 
FAPESC) 

Data da Informação 19/02/2008 19/02/2008  19/02/2008 
 

5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
04 Balanças Eletrônicas  Marte PP 200 293023, 294699, 283498 

e  283724. 
Fonte de Alimentação 
modelo ASF8 

01 Balança  Eletrônica  Glass MEA – 09930 
(Plenna) 

TBW nº 006892  

01 Bioimpedância Biodynamics 310e 407523 Eletrodos e bobinas 
para Bioimpedância 

02 Compassos de Dobras 
Cutâneas  Lange 

TBW TBW nº 7450 e  TBW nº 
7451 

Bloco aferidor para 
compasso de dobras 
cutâneas, canetas 
dermográficas 
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01 Estadiômetro Portátil 
Alturexata 

Não 
especificado 

Sem número de série Adaptador para 
estadiômetro 

05 Fita métrica  TBW  TBW Sem número de série  
01 Microcomputador INTEL Pentium 4 – 

Wise Case 
051976493  

01 Monitor 19 polegadas 
Philips 

190CW7CS/27 BZ5A0706522605  

01 Teclado sem fio A4TECH RFKBS-27 KBS2755ZRP941001645 Mouse RFSWOP-35 
01 Impressora Multifuncional 
HP 3180 

HP 3180 BR73TGP1BP  

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      X 
Geração de avanço/inovação experimental   X        
Geração de conhecimento passível de difusão        X 
Formação e capacitação de recursos humanos        X  
Formação de novos grupos e centros de pesquisa        X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

A pesquisa contribuiu para a realização de diagnósticos nutricionais de 180 idosos de 
Florianópolis, propiciando conhecimentos originais sobre este grupo etário no Município. 

Possibilitou a formação de recursos humanos nos níveis de graduação (envolvimento de 
acadêmicas do Curso de Graduação e Nutrição da UFSC) e de pós-graduação ( envolvimento de 
mestrandos dos Programas de Pós-Graduação em Nutrição e de Educação Física da UFSC). 
 

 
Publicações Autores Data/Local da 

Publicação 
Título 

Dissertação de 
Mestrado 

Braian Alves 
CORDEIRO 

Florianópolis: Programa 
de Pós-Graduação em 
Nutrição, Universidade 
Federal de Santa 
Catarina, 14 de fevereiro 
de 2006. 

Sensibilidade e 
especificidade do índice 
de massa corporal (IMC) 
no diagnóstico de 
obesidade em idosos: 
comparação com a 
absortometria por raio-X 
de dupla energia (DEXA) 
e proposta de novos 
pontos de corte. 

Dissertação de 
Mestrado  

Cassiano Ricardo 
RECH 

Florianópolis: Programa 
de Pós-Graduação em 
Educação Física, 
Universidade Federal de 
Santa Catarina, 21 de 
fevereiro de 2006. 

Validação de equações 
antropométricas e de 
impedância bioelétrica 
para a estimativa da 
composição corporal em 
idosos. 

Artigo Científico Braian Alves 
CORDEIRO, 
Cassiano Ricardo 
RECH, Edio Luiz 
PETROSKI, 

Pan American Journal of 
Public Health, 2008  
(submetido). 

Sensitivity and specificity 
of the body mass index for 
the diagnosis of obesity in 
elderly citizens in 
southern Brazil.  
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Francisco de Assis 
Guedes de 
Vasconcelos.  

 

Artigo Científico Cassiano Ricardo 
RECH, Braian 
Alves CORDEIRO, 
Edio Luiz 
PETROSKI, 
Francisco de Assis 
Guedes de 
Vasconcelos. 

International Journal 
of Obesity, 2007 
(submetido). 

Validation of 
bioelectrical impedance 
for the prediction of 
fat-free mass in 
Brazilian elderly 
subjects. 

Artigo Científico Cassiano Ricardo 
RECH, Braian 
Alves CORDEIRO, 
Leonardo A. S. 
FERREIRA, Edio 
Luiz PETROSKI, 
Francisco de Assis 
Guedes de 
VASCONCELOS. 
 

Revista Brasileira de 
Medicina do Esporte, 
2007 (submetido). 

Estimativa da 
composição corporal por 
meio da absortometria 
radiológica de dupla 
energia. 

 

Artigo Científico Daniela FELÍCIO; 
Elisa P. 
BERKENBROCK; 
Ileana A. M. 
KAZAPI; Lúcia 
Andreia Z. Ramos 
ZENI; Braian Alves 
CORDEIRO; 
Francisco de Assis 
Guedes de 
VASCONCELOS. 
 

Archivos 
Latinoamericanos de 
Nutrición, 2008 
(submetido). 

Consumo Alimentar de 
Idosos do Município de 
Florianópolis: Uma 
Abordagem em 
Macronutrientes. 
 

Resumo em Evento 
Científico 

Braian Alves 
CORDEIRO, 
Cassiano Ricardo 
RECH, Edio Luiz 
PETROSKI, 
Francisco de Assis 
Guedes de 
VASCONCELOS. 

 6ª Semana de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da 
UFSC, 2007, 
Florianópolis. Anais. 
Florianópolis : Editora da 
UFSC, 2007 

Sensibilidade e 
especificidade do índice 
de massa corporal no 
diagnóstico da obesidade 
em idosos: comparação 
com o método da 
absortometria radiológica 
de dupla energia.  

Resumo em Evento 
Científico 

Cassiano Ricardo 
RECH, Braian 
Alves CORDEIRO, 
Edio Luiz 
PETROSKI, 
Francisco de Assis 
Guedes de 
VASCONCELOS. 

 I Congresso Brasileiro 
de Metabolismo, 
Nutrição e Exercício, 
2006, Londrina-PR. 
Anais do Congresso de 
Metabolismo, Nutrição e 
Exercício. Londrina : 
UEL, 2006. v. 1. p. 125-
125. 

Validade de equações de 
impedância bioelétrica 
para a estimativa da 
massa livre de gordura 
em homens idosos.  

Resumo em Evento CORDEIRO, VII Semana da Nutrição, Uso de diferentes 
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Científico Braian Alves ; 
NESELLO, 
Luciane A N ; 
PIETRO, Patrícia 
Faria Di ; 
VASCONCELOS, 
F. A. G.  

II Semana Científica de 
Nutrição, 2005, 
Florianópolis. Anais da 
VII Semana da Nutrição, 
II Semana Científica de 
Nutrição. Florianópolis : 
Absoluta Gráfica e 
Editora, 2005. p. 50-50. 

inquéritos dietéticos para 
avaliar o consumo 
alimentar da população 
idosa.  

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias X      
Otimização de processos de produção X      
Possibilidades de obtenção de patentes X      
Agregação de vantagens competitivas do setor X      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X       
Transferência tecnológica para o setor X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

A natureza da investigação não possibilita a geração imediata ou direta de impacto 
tecnológico de acordo com os itens  acima listados. 
 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população      X 
Insumos para políticas públicas       X 
Redução das desigualdades sociais      X 
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos X      
Geração de empregos X      
Desenvolvimento regional      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

A natureza da investigação não possibilita a geração imediata ou direta de impacto 
econômico/social de acordo com os itens  acima listados. Entretanto,  os resultados  obtidos 
poderão servir de subsídios  técnico-científicos para as áreas de saúde, alimentação e nutrição, 
educação, planejamento, entre outras, para a implementação de  estratégias visando ao 
desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população. 
 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor   X      
Lançamento de novos produtos   X      
Redução dos custos de produção do setor   X      
Melhoria da qualidade dos produtos   X      
Criação de novos mercados   X      
Redução de barreiras técnicas   X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

A natureza da investigação não possibilita a geração imediata ou direta de impacto  
industrial/comercial  de acordo com os itens  acima listados. 
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E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas X      
Redução do consumo energético   X      

Redução da geração de resíduos   X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

A natureza da investigação não possibilita a geração imediata ou direta de impacto  
ambiental  de acordo com os itens  acima listados. 
 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde     X  
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X  
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços      X  
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serv iços      X  
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

        X 

Redução dos custos de atendimento        X 
Aumento da cobertura de serviços      X   
Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção       X 
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos        X 
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s       X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

A natureza da investigação não possibilita a geração imediata ou direta de impacto sobre o 
SUS de acordo com os itens  acima listados. Entretanto, indiretamente os seus resultados poderão 
contribuir para os itens acima assinalados. 

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

Objetivo:  Verificar a correlação entre o índice de massa corporal (IMC) e o método da absortometria 
por raio-X de dupla energia (DEXA) em indivíduos com mais de 60 anos, de ambos os sexos, 
visando à determinação de pontos de cortes sensíveis e específicos para o diagnóstico de 
obesidade. Método:  A amostra foi composta por 60 homens e 120 mulheres, com  idade entre 60 e 
81 anos, selecionados de forma aleatória sistemática, a partir de lista nominal dos sujeitos 
pertencentes a quatro Grupos de Terceira Idade de Florianópolis-SC. As variáveis estatura e peso 
corporal foram mensuradas no período da manhã, junto ao Centro de Desportos da Universidade 
Federal de Santa Catarina e as medidas da DEXA foram realizadas no período da tarde no Centro 
de Diagnóstico por Imagem – SONITEC. Os dados foram analisados por meio do programa SPSS 
versão 11.5, adotando-se um nível de significância de p<0,05. Foi verificada a sensibilidade e a 
especificidade dos pontos de corte propostos pela Organização Mundial de Saúde  e pelo Nutrition 
Screening Initiative  por meio da Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) bem como a 
concordância dos diagnósticos por meio do teste kappa. Resultados:  Os homens apresentaram IMC 
médio de 26,5±2,8 kg/m2 e um percentual de gordura corporal (%GC) médio de 23,02±5,8 enquanto 
que as mulheres apresentaram 27,4±3,9 kg/m2  de IMC e 37,3±6,9 de %GC. O coeficiente de 
concordância (κ) demonstrou baixos valores para os pontos de corte estudados, onde o melhor 
resultado apresentado foi para o IMC de 27kg/m2 na população masculina (κ= 0,426), contudo este 
resultado pode ser considerado regular. A sensibilidade do IMC de 30 kg/m2 foi de 31,6% e 28,9% 
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enquanto que a especificidade foi de 97,5% e 100% para homens e mulheres respectivamente. 
Novamente o ponto de corte de 27 kg/m2 para homens foi o que apresentou melhores valores 73,7% 
e 72,5%, já para mulheres o IMC de 25 kg/m2 apresentou 76,3% e 100% de sensibilidade e 
especificidade, respectivamente. Baixos valores de sensibilidade para idosos foram encontrados na 
literatura, semelhantes aos deste  estudo. Por meio da curva ROC determinaram-se os pontos de 
corte de 27,5 kg/m2 para homens e 23 kg/m2 para mulheres como valores de melhor sensibilidade 
(73,7% e 87,7% para homens e mulheres) e especificidade (82,5% e 100% para homens e 
mulheres) para o diagnóstico de obesidade. Conclusão:  Os pontos de corte do IMC analisados 
possuem baixa sensibilidade, podendo oferecer diagnóstico incorreto quanto à obesidade. Os pontos 
de corte propostos são mais sensíveis e específicos para a população idosa, propiciando 
diferenciação quanto ao sexo, podendo ser adotados para o diagnóstico desta patologia, quando a 
população tiver características semelhantes à estudada. 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 

A pesquisa buscou responder algumas questões ao gestor público de saúde: Como 
diagnosticar  a obesidade em idosos? Quais os métodos mais precisos e adequados para o 
diagnóstico da obesidade em idosos? Qual  a sensibilidade e  a especificidade do índice de massa 
corporal (IMC) no diagnóstico da obesidade em idosos em comparação com diferentes métodos de 
avaliação da composição corporal? 

Procurou realizar comparações entre distintos métodos de diagnóstico da obesidade em 
idosos: índice de massa corporal (baseado nos dados de peso e estatura); percentual de gordura 
corporal baseado no somatório de dobras cutâneas; percentual de gordura e massa livre de gordura 
por meio de impedância biolétrica  e densitometria  por raio-X de dupla energia (DEXA). Os métodos 
investigados apresentam suas vantagens e desvantagens. Embora a impedância biolétrica  e 
densitometria  por raio-X de dupla energia (DEXA) demonstrem ser mais precisos, caracterizam-se 
por ser métodos mais caros e, de certa forma, mais  “invasivos”. Por ser simples, prático e 
apresentar níveis de concordância regular no diagnóstico da obesidade em idosos, o IMC pode ser 
considerado uma ferramenta  útil a ser  utilizada nos serviços de atenção básica à saúde. 

O Ministério da Saúde (MS), dentro das ações do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN),  preconiza o uso do IMC para monitoramento de distintos grupos etários: 
crianças, adolescentes, gestantes, adultos e idosos. Os pontos de cortes preconizados pelo MS para 
a população idosa  são baseados nos valores recomendados por Lipschitz (1994). Os resultados da 
presente pesquisa, embora parecidos com os recomendados pelo MS, atestam que é preciso cautela 
na utilização deste critério diagnóstico da obesidade para a população idosa. 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 19 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
         _________________________________                          _________________________ 
Prof. Francisco de Assis Guedes de Vasconcelos                         Prof. Lúcio José Botelho 
              Beneficiário (a) da Pesquisa                                               Reitor  da UF SC 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14793/2005-1 FCTP: 0911/054 

Título do Projeto: Modelagem dos processos das competências dos profissionais de saúde para a 
consolidação do SUS/programa/estratégia de saúde da família 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Gladys Amélia Vélez Benito  

E-mail: gladysv@terra.com.br / benito@univali.br 

Município de Execução da Pesquisa: Itajaí SDR: 17ª 

Instituição Executora: Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 31.697,00 

FAPESC: 0,00 SES: 0,00 CNPq: R$ 31.697,00 

Tema/Linha Temática: Qualificação da Atenção à Saúde/ Ações transversais a todos os níveis de 
atenção e políticas; Atenção básica. Atenção hospitalar; Apoio diagnóstico e terapêutico. 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

X Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

mailto:gladysv@terra.com.br
mailto:benito@univali.br
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 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  

 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

O objetivo principal proposto pelo projeto era: Avaliar as competências dos profissionais 
comprometidos com a consolidação do Sistema Único de Saúde através do Programa/Estratégia de 
Saúde da Família, realizando a modelagem dos processos desenvolvidos pelos profissionais de nível 
superior (médico, enfermeiro e odontólogo) durante a execução de tarefas e nas atividades práticas 
durante a formação dos profissionais da ESF. Ao final do projeto, foram avaliadas as competências 
dos profissionais que atuam na ESF nos 11 municípios da 17ª Regional de Saúde (médico, 
enfermeiro e odontólogo) não tendo sido avaliadas as competências destes profissionais na sua 
formação acadêmica. Deixando claro que a avaliação das competências foi feita a partir da prática 
diária dos profissionais que atuam nesta região, por meio de observações diretas.  
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

A taxa percentual de sucesso do projeto foi de 90%, uma vez que foram avaliadas as competências 
dos profissionais que atuam nos 11 municípios da 17ª Regional de Saúde, cujos resultados 
representam claramente a avaliação da atuação destes profissionais na ESF. Deve-se ressaltar que 
alguns profissionais se negaram a participar da pesquisa, diminuindo assim, o índice de êxito do 
projeto. 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  ) NÃO( X ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃO( X ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 
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Outras:  

 

 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Gladys Amélia Vélez Benito Enfermeira Doutora UNIVALI 

Rosita Saupe Enfermeira Doutora UNIVALI 

Luiz Ágea Cutolo Médico Doutor UNIVALI 

Àgueda Lenita Pereira 
Wendhausen 

Enfermeira Doutora UNIVALI 

Elizabeth Navas Sanches Psicóloga Doutora UNIVALI 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 5.000,00 4.999,80 0,20 

Total Custeio 26.697,00 26.547,88 149,12 

Saldo Total 31.697,00 31.547,68 149,32 

Data da Informação Março/2007.   

 
 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Microcomputador 
Intel 

Pentium 4 76503-OEM-0063552-99334 Periféricos: mouse óptico, 
teclado, caixas de som, 
monitor 17” LG tela plana. 
Softwares: Windows, Office 
e Internet Explorer. 

Microcomputador 
Intel 

Pentium 4 76503-OEM-0065082-42933 
 

Periféricos: mouse óptico, 
teclado, caixas de som, 
monitor 17” LG LCD. 
Softwares: Windows, Office 
e Internet Explorer. 
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LIVROS 
 

QUANTIDADE TÍTULO AUTOR EDITORA 

1 Análise Estratégica em 
Saúde e Gestão pela 
Escuta. 

Francisco Javier Uribe 
Rivera 

Fiocruz 

1 Avaliação por 
Triangulação de 
Métodos: abordagem de 
programas sociais 

Maria Cecília de Souza 
Minayo e Simone G   

Fiocruz 

1 Dicionário de Sinônimos 
e Antônimos da Língua 
Portuguesa 

Francisco Fernades Globo 

1 Elementos de Teoria e 
Pesquisa da 
Comunicação e da Mídia 

Jorge Pedro Sousa Letras 
Contemporâneas 

1 A Entrevista na Pesquisa 
Qualitativa: mecanismos 
para validação dos 
resultados 

Maria Virgínia de 
Figueiredo do Couto 
Rosa e Marlene 
Aparecida Gonzalez 
Colombo Arnoldi 

Autêntica 

1 Iniciação à Pesquisa 
Bibliográfica 

Neusa Dias de Macedo Loyola 

1 Manual de Métodos e 
Técnicas de Pesquisa 
Científica 

Izequias Estevan dos 
Santos 

Impetus 

1 Método: pesquisa com o 
cotidiano 

Regina Leite Garcia DPA 

1 Metodologia da 
Pesquisa: conceitos e 
técnicas 

Marco Antônio da Costa 
e Maria de Fátima da 
Costa 

InterCiência 

1 Pesquisa em Educação: 
a observação 

Heraldo Marelim Vianna Plano 

1 Textos de Apoio em 
Políticas de Saúde 

Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim 
Venâncio 

Fiocruz 

1 Textos de Apoio à 
Administração 

Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim 
Venâncio 

Fiocruz 

 
6- PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  
 

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental      X 

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos      X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa      X 
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Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A modelagem das competências desenvolvidas pelos profissionais médicos, enfermeiros e 
odontólogos na estratégia saúde da família nesta pesquisa representa um novo processo 
metodológico de análise e avaliação do desenvolvimento de competências em situações reais, 
gerando novos conhecimentos durante todo o processo desde a coleta de dados até a análise 
destas competências. A formação de recursos humanos e de novos grupos de pesquisa 
aconteceu durante o desenvolvimento da pesquisa e criou um novo modelo metodológico que 
se vêm aperfeiçoando e aplicando para todo tipo de pesquisa que vise analisar 
comportamentos/condutas. Muitos estudos foram desenvolvidos a partir deste em diferentes 
municípios não só da região em estudo como em outras regiões (Alto Vale de Itajaí, 
Florianópolis), até em outros Estados (Paraná). Muitos destes foram resultados de trabalhos de 
conclusão de curso em nível de graduação e Pós-graduação (Mestrado). Da mesma forma 
foram gerados diversos artigos completos e resumos que foram apresentados em vários 
eventos junto às Secretarias de Saúde, Universidades, Ministério da Saúde. Estes espaços de 
discussão permitiram aperfeiçoar e retroalimentar constantemente o modelo metodológico 
aplicado.     

 
Quadro nº 1 - Produção Científica do Projeto segundo tipo de publicação, data e título. 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

1. Artigo completo Arquivos Catarinenses de 
Medicina, 2007. 

Avaliação do Processo Médico no 
Programa Saúde da Família. 

2. Artigo completo Saúde em revista, 2006 Conceito de competência: 
validação por profissionais de 
saúde. 

3. Artigo completo Revista Interface, 2005 Competência dos profissionais da 
saúde para o trabalho 
interdisciplinar 

4. Artigo completo Cadernos de Saúde Pública, 
2005. 

Competências dos recursos 
humanos em saúde para a 
consolidação do SUS/ Programa/ 
Estratégia de saúde da família. 

5. Artigo completo Revista Texto & Contexto 
Enfermagem, 2004 

Competências requeridas para o 
gerenciamento da assistência de 
enfermagem no Programa Saúde 
da Família. 

6. Artigo completo Revista Ciência Cuidado e 
Saúde, 2003 

Refletindo sobre as competências 
requeridas para o gerenciamento 
da Assistência de Enfermagem 
no programa Saúde da Família. 

7. Artigo completo Arquivos Catarinenses de 
Medicina, 2006 

Desenvolvimento de 
Competências em Saúde da 
Criança nos Cursos de 
Graduação em Medicina. 

8. Capítulo de Livro Livro Interdisciplinaridade e 
Saúde, 2007  

Competência dos profissionais de 
saúde para o trabalho 
interdisciplinar. 

9. Trabalho completo 
publicado em anais 
de congressos 

18º Fórum Catarinense das 
Escolas de Enfermagem, 2004 

Avaliação por competência 

10.Resumo expandido II Jornada Interdisciplinar: a Competências dos profissionais 
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publicado em anais 
de congressos 

família como foco do ensino, da 
pesquisa e da assistência, 
2003 

de saúde para promoção e 
educação em saúde da família. 

11. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 
 

Seminário Nacional de 
Promoção da Saúde, 2006 

Competências na promoção em 
saúde da família: uma 
perspectiva de docentes e 
acadêmicos de enfermagem. 

12. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 
 

III Congresso Brasileiro de 
Ciências sociais e humanas em 
saúde, 2005. 

As competências dos enfermeiros 
que atuam na Estratégia de 
saúde da Família para a 
Educação/participação. 

13. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

II Encontro de Pesquisa em 
Saúde e Primeira Mostra de 
Pesquisa e Extensão do CCS, 
2004 

Competência do enfermeiro para 
promoção e educação em saúde 
da família 

14. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

VIII Congresso Nacional da 
Rede UNIDA, 2006 

Competências em Estudantes de 
Nível Médio de Enfermagem para 
Promoção e Educação em Saúde 

15. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

XLIII Congresso Brasileiro de 
Educação Médica, 2005 

Desenvolvimento de 
Competências em Atenção 
Primária e as Diretrizes 
Curriculares para os Cursos de 
Graduação em Medicina. 

16. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

I Encontro de Pesquisa em 
Saúde, 2003 

Competências dos Recursos 
Humanos em Saúde para 
Consolidação do SUS/PSF. 

17. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

21º Fórum Catarinense das 
Escolas de Enfermagem, 30ª 
Jornada Catarinense de 
Enfermagem, 2007 

Competências gerenciais na 
formação do enfermeiro de um 
curso de graduação de 
Enfermagem de Blumenaus-SC: 
uma análise temática. 

18. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

Seminário Nacional de 
Promoção da Saúde/3º 
Encontro de Pesquisa em 
Saúde/10º Encontro da Rede 
Sul de Pesquisa em Família e 
Saúde - LEIFMANS, 2006 

Avaliação do Processo de 
Trabalho das Competências 
Gerenciais do Enfermeiro no 
Programa Saúde da Família em 
um Município da AMFRI-SC 

19. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

Seminário Nacional de 
Promoção da Saúde/3º 
Encontro de Pesquisa em 
Saúde/10º Encontro da Rede 
Sul de Pesquisa em Família e 
Saúde - LEIFMANS, 2006 

Avaliação dos Processos das 
Competências Gerenciais do 
Enfermeiro no Programa Saúde 
da Família de um Município da 
AMFRI-SC. 

20. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

Seminário Nacional de 
Promoção da Saúde/3º 
Encontro de Pesquisa em 
Saúde/10º Encontro da Rede 
Sul de Pesquisa em Família e 
Saúde - LEIFMANS, 2006 

Integralidade: repensando a 
práxis das competências 
gerenciais do enfermeiro em um 
hospital. 

21. Resumo publicado 
em anais de 

III Congresso Brasileiro de 
Ciências Sociais e Humanas 

Competências Gerenciais 
Desenvolvidas Pelos Gestores No 
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congressos em Saúde - Desafios da 
Fragilidade da Vida na 
Sociedade Contemporânea, 
2005 

Sistema Único de Saúde: Uma 
Questão a Ser Discutida. 

22. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

VI Congresso Nacional da 
Rede UNIDA, 2005 

Competências Gerenciais para o 
Sistema Único de Saúde: o que 
os Gestores entendem sobre esta 
questão? 

23. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

Seminário Nacional sobre 
Saúde e Violência na 
perspectiva da Vulnerabilidade 
e 9º Encontro do LEIFAMS, 
2005 

Integralidade: repensando a 
práxis das competências 
gerenciais do enfermeiro em um 
hospital pediátrico. 

24. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

23ª Semana de Iniciação 
Científica - 25 anos do curso de 
graduação de Enfermagem, 
2005 

Modelagem dos Processos das 
Competências Gerenciais do 
Enfermeiro no Programa Saúde 
da Família em dois Municípios da 
AMFRI-SC 

25. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

II Encontro de Pesquisa em 
Saúde: o SUS e a Atenção à 
Saúde da Família, 2004 

Competências Gerenciais do 
Enfermeiro no Programa Saúde 
da Família no Município de 
Brusque-SC 

26. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

II Encontro de Pesquisa em 
Saúde: o SUS e a Atenção à 
Saúde da Família, 2004 

Competências Gerenciais do 
Cirurgião Dentista do Programa 
Saúde da Família na 
Consolidação do Sistema Único 
de Saúde. 

27. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

II Encontro de Pesquisa em 
Saúde: o SUS e a Atenção à 
Saúde da Família, 2004 

Competências Gerenciais do 
Enfermeiro no Programa Saúde 
da Família na Visão dos Gestores 
da 17ª Gerência Regional de 
Saúde/ SC. 

28. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

II Encontro de Pesquisa em 
Saúde: o SUS e a Atenção à 
Saúde da Família, 2004 

Competências do Gerenciamento 
do Enfermeiro no Programa de 
Saúde da Família na Visão dos 
Profissionais de Equipe de Saúde 
da Família. 

29. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

II Seminário dos Cursos de 
pesquisa da ACAFE, Jaraguá 
do Sul - UNERJ, 2004 

Competências dos Recursos 
Humanos em Saúde para a 
Consolidação do 
SUS/Programas/Estratégias de 
Saúde da Família. 

30. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

Revista Ciência, Cuidado e 
Saúde, 2004 

Competências Gerenciais 
Desenvolvidas pelos Gestores no 
Sistema Único de Saúde: Uma 
Questão a ser Discutida. 

31. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

II Encontro de Pesquisa em 
Saúde: O SUS e a Atenção à 
Saúde da Família e 1ª Mostra 
de Pesquisa e Extensão do 
CCS, 2004 

Competências dos Recursos 
Humanos em Saúde para a 
Consolidação do SUS/ 
Programas/ Estratégias Saúde da 
Família 
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32. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

V Encontro Paranaense de 
Saúde da Família e 
Comunidade, 2004 

Competências Requeridas para o 
Gerenciamento da Assistência de 
Enfermagem no PSF 

33. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

III Seminário de Iniciação 
Científica, 2004 

Competências requeridas para o 
gerenciamento da assistência de 
enfermagem no programa saúde 
da família. 

34. Resumo publicado 
em anais de 
congressos 

II Jornada Interdisciplinar A 
família como foco do ensino, da 
pesquisa e da assistência, 
2003 

Refletindo sobre as competências 
requeridas para o gerenciamento 
da assistência e enfermagem no 
programa Saúde da Família. 

35. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Mestrado Profissionalizante em 
Saúde e Gestão do Trabalho) - 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2007. 

Avaliação das Competências 
Gerenciais no Processo de 
Trabalho do Cirurgião-Dentista no 
Sistema Único de Saúde, no 
Município de Itajaí-SC. 

36. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Mestrado Profissionalizante em 
Saúde e Gestão do Trabalho) - 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2007. 

Avaliação do processo de 
trabalho médico no Programa 
Saúde a Família. 

37. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Mestrado Profissionalizante em 
Saúde) - Universidade do Vale 
do Itajaí, 2005 

Competência em Saúde da 
Família: uma perspectiva de 
Docentes e Acadêmicos de 
Enfermagem 

38. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Mestrado Profissionalizante em 
Saúde) - Universidade do Vale 
do Itajaí, 2005 

Competências dos Cirurgiões 
Dentistas na Estratégia Saúde da 
Família 

39. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Mestrado em Saúde e Gestão 
do Trabalho) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2007 

Competências em saúde Bucal 
Infantil na Formação do 
Odontólogo para a Atenção 
Básica à Saúde. 

40. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Mestrado em Saúde e Gestão 
do Trabalho) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2007 

Síntese Propositiva de 
Competências do Psicólogo para 
o Processo de Trabalho na 
Atenção Primária à Saúde. 

41. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Mestrado Profissionalizante Em 
Saúde) - Universidade do Vale 
do Itajaí, 2006 

Competências de Educação e 
Promoção à Saúde de Técnicos 
de Enfermagem. 

42. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Programa de Mestrado 
Profissionalizante Em Saúde) - 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2006 

Competências Gerenciais na 
Formação do Enfermeiro 

43. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Programa de Mestrado em 
Saúde e Gestão do Trabalho) - 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2006. 

Percepção dos enfermeiros de 
um hospital pediátrico sobre as 
competências gerenciais. 
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44. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Mestrado Prof. Em Saúde E 
Gestão do Trabalho) - 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2005. 

Percepção do Enfermeiro sobre 
suas competências gerenciais no 
Programa Saúde da Família. 

45. Supervisão e 
orientação de 
dissertação de 
Mestrado 

Dissertação (Mestrado em 
Mestrado Prof. Em Saúde E 
Gestão do Trabalho) - 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2005. 

Competências Gerenciais do 
Cirurgião Dentista no Programa 
Saúde da Família para 
Consolidação do SUS. 

46. Orientação de 
Monografia de 
conclusão de curso 
de aperfeiçoamento/ 
especialização 

Monografia (Aperfeiçoamento/ 
Especialização em Graduação 
em Enfermagem) - 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2004 

Visão dos enfermeiros do 
Programa Saúde da Família 
sobre suas Competências 
Gerenciais requeridas. 

47. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2007 

Percepção dos acadêmicos de 
enfermagem sobre competências 
gerenciais do enfermeiro na 
Estratégia Saúde da Família. 

48. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2004 

Competências dos enfermeiros 
que atuam no PSF em relação à 
promoção e educação em saúde. 

49. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2005 

Competências Requeridas do 
Enfermeiro no Programa Saúde 
da Família no município de Luis 
Alves SC 

50. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2005 

Competências Requeridas do 
Enfermeiro no Programa Saúde 
da Família no município de 
Piçarras SC 

51. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2004 

Mapeamento das Competências 
de Conselheiros de Saúde de 
Itajaí/SC. 

52. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2004 

Mapeamento Competências de 
Conselheiros de Saúde de 
Joinville/SC. 

53. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2005 

Visão dos enfermeiros que atuam 
no Programa de Saúde da 
Família sobre competências para 
educação/participação em saúde. 

54. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2005. 

Modelagem dos Processos das 
Competências Gerenciais do 
Enfermeiro para a Consolidação 
do SUS / Programa/Estratégia de 
Saúde da Família das Unidades 
de Saúde da Família do Município 
de Itajaí - SC. 

55. Orientação de Trabalho de Conclusão de Modelagem dos Processos das 
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Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2007. 

Competências Gerenciais do 
Enfermeiro para a Consolidação 
do SUS / Programa/Estratégia de 
Saúde da Família das Unidades 
de Saúde da Família do Município 
de Camboriú - SC. 

56. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2006. 

Visão do enfermeiro sobre suas 
competências gerenciais no 
programa/estratégia saúde da 
família em três municípios da 
AMFRI-SC. 

57. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2006. 

Competências gerenciais no 
processo de trabalho do 
enfermeiro na Estratégia de 
Saúde da Família. 

58. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2005. 

Competências gerenciais do 
enfermeiro no programa de saúde 
da família na visão dos gestores 
da 17ª Gerência Regional de 
Saúde. 

59. Orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade do 
Vale do Itajaí, 2004. 

Competências Gerenciais do 
Enfermeiro no Programa de 
saúde da Família. 

60. Orientação de 
outra natureza 

Programa Integrado de Pós-
Graduação e Graduação – 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2006. 

Construção de um instrumento de 
pesquisa para conhecer as 
competências gerenciais do 
fisioterapeuta para a 
consolidação do SUS/PSF. 

61. Orientação de 
outra natureza 

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – Universidade do 
Vale do Itajaí, 2006. 

Avaliação do processo de 
trabalho das competências 
gerenciais do enfermeiro no 
programa saúde da família no 
município de Itajaí - SC. 

62. Orientação de 
outra natureza 

Programa Integrado de Pós-
Graduação e Graduação – 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2005. 

Competências Gerenciais do 
Enfermeiro no Programa Saúde 
da Família no Município de 
Brusque - Santa Catarina. 

63. Orientação de 
outra natureza 

Programa Integrado de Pós-
Graduação e Graduação – 
Universidade do Vale do Itajaí, 
2006. 

Avaliação e análise do processo 
de trabalho do médico no 
programa de saúde da família no 
município de Balneário Camboriú-
SC através da modelagem de 
suas competências gerenciais. 
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Quadro nº 2 – Distribuição do índice de produção científica segundo o tipo de publicação 
  

Tipo de publicação  Nº % 

Artigo completo 7 11,11 

Capítulo de Livro 1 1,58 

Trabalho completo publicado em anais de 
congressos 

1 1,58 

Resumo expandido publicado em anais de 
congressos 

1 1,58 

Resumo publicado em anais de 
congressos 

24 38,09 

Supervisão e orientação de dissertação de 
Mestrado 

11 17,46 

Orientação de Monografia de conclusão de 
curso de aperfeiçoamento/ especialização 

1 1,58 

Orientação de Trabalho de Conclusão de 
Curso 

13 20,63 

Orientação de outra natureza 4 6,35 

 
 

Produção Científica

Artigo completo

Capítulo de Livro

Trabalho completo publicado em anais de congressos

Resumo expandido publicado em anais de congressos

Resumo publicado em anais de congressos

Supervisão e orientação de dissertação de Mestrado

Orientação de Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/ especialização

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso

Orientação de outra natureza
 

 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias      X 

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A tecnologia gerada para avaliação das competências desenvolvidas pelo médico, enfermeiro e 
odontólogo na ESF permitiu criar uma nova linha de tecnologia para análise e avaliação de 
processos de trabalho através da observação, onde o preparo e competência do observador têm 
que ser garantida para o êxito desta tecnologia metodológica. Esta traz resultados relevantes que 
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contribuem com sugestões cuja margem de governabilidade fica mais garantida para cada 
realidade.  
 

 
 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos      X 

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Este estudo tem impacto indireto na melhoria de vida da população uma vez que conhecendo e 
formulando propostas a partir de uma realidade observada do desenvolvimento de competências 
por parte dos prestadores de ações de saúde (médico, enfermeiro e odontólogo) estarão sendo 
elencadas ações corretivas que levem ao melhor atendimento à saúde da população. Da mesma 
forma o projeto apresentou e propiciou a visualização mais clara dos processos que são 
desenvolvidos pelos profissionais durante seu cotidiano de trabalho, sendo estes desenvolvidos de 
múltiplas formas, dando uma conotação do “trabalho vivo” que é desenvolvido por cada um destes 
profissionais. Esta característica tão peculiar deste tipo de atividade como processo de trabalho é 
apresentada com muita clareza durante toda a análise dos dados, o qual nos proporcionou 
subsídios para as recomendações apontadas para cada ESF. Finalmente esta investigação 
também trouxe impacto no desenvolvimento regional do setor saúde uma vez que participaram da 
pesquisa todos os profissionais de nível superior que atuam nas ESF nos 11 municípios da Região 
da Foz do Rio Itajaí-açú-SC (17ª regional SDR). 
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor      X 

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A investigação trará impacto na redução dos custos de produção da atenção à saúde uma vez que 
a partir dos resultados, poderão ser mais bem discutidos e analisados os processos de trabalho 
e/ou competências desenvolvidas por eles, apontando lacunas que acarretam na elevação de 
custos não só no nível de utilização e desperdício de materiais como de processos e tempos de 
ócio/re-trabalho na execução de algumas atividades que poderiam ser readequadas ou rediscutidas 
pelos grupos/equipes de trabalho da ESF. Também trouxe impacto na visualização da forma de 
execução das atividades/tarefas/competências desenvolvidas por cada equipe apontando medidas 
corretivas dos processos de trabalho que, muitas vezes, se apresentam como barreiras para a 
efetividade e resolubilidade das ações.  
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E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

X      

Redução dos custos de atendimento      X 

Aumento da cobertura de serviços      X 

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção      X 

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos    X   

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
- O impacto no subsídio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde deu-se a partir da 
contribuição com a política de gestão do trabalho no SUS, desenvolvida pela Secretaria Regional 
de Saúde de Santa Catarina uma vez que são apontadas algumas lacunas identificadas no 
processo de desenvolvimento de competências pelos profissionais objetos de estudo. Ao apontar 
sugestões particularizadas para cada equipe de trabalho estará se contribuindo com a readequação 
da política de gestão do trabalho de cada município e, conseqüentemente, da região estudada. 
Ainda este estudo servirá de subsídio base na implementação de outra pesquisa que está sendo 
desenvolvida com subsídios no CNPq, sob o nº do edital 23/2006, com o projeto intitulado: 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA EQUIPE 
SAÚDE DA FAMÍLIA, que tem por objetivo avaliar as competências dos profissionais 
comprometidos com a consolidação do Sistema Único de Saúde através do Programa/Estratégia de 
Saúde da Família, onde a partir dos resultados e recomendações apontadas neste estudo serão 
realizadas oficinas de sensibilização junto a cada um dos municípios da região. Cabe esclarecer 
que em 2007, após a coleta de dados, foi reestruturada a composição das Regionais do estado de 
Santa Catarina, sendo que a regional em estudo atualmente aglutina 9 dos 11 municípios 
estudados, tendo sido remanejados a outras regionais os municípios de Ilhota e Luiz Alves; que 
foram considerados nesta pesquisa.  
- O impacto na contribuição para avaliação de Modelo de Atenção fica muito evidente uma vez que 
os processos de trabalho observados refletem com muita clareza o modelo biologicista ainda 
imperante nos municípios desta região. Existe um grande desejo de mudar este modelo de 
atenção, mas como pode se visualizar existe Barreiras Culturais (a população exige atendimento 
médico nas UBS, profissionais com formação biologicista, cultura organizacional voltada para o 
número de atendimentos). Barreiras Institucionais/Organizacionais e políticas do município (a 
secretaria de saúde não consegue articular a demanda com as estratégias formuladas pelo SUS, 
vontade política do grupo gestor dos municípios, fluxos inadequados de articulação do sistema de 
referência e contra referência). Barreiras Econômicas (os recursos financeiros muitas vezes são 
insuficientes para a grande variedade de projetos que poderiam estar contribuindo na efetividade e 
consolidação dos princípios do SUS). Barreiras de Formação de Recursos Humanos 
(profissionais ainda formados no modelo de atenção biologicista, falta de implementação de 
programas permanentes educativos com utilização de metodologias educacionais ativas, com 
“capacidade” de mudança de comportamentos).   
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- Da mesma forma o estudo trouxe impacto na apropriação/incorporação dos resultados pelos 
serviços uma vez que os resultados ainda serão discutidos e trabalhados junto à equipe gestora 
dos municípios e com cada conjunto de profissionais envolvidos na pesquisa, em oficinas que 
acontecerão em três dias, fazendo parte de outra pesquisa anteriormente citada, desta forma os 
resultados ainda trarão outros impactos de transformação da realidade avaliada. 
- O impacto na melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços, é pronunciada através 
da retroalimentação dos processos de gestão que são apontados nesta pesquisa para cada um dos 
municípios, assim é necessário apontar que: existe falta de esclarecimento de um plano municipal 
de saúde por parte da gestão dos municípios, fazendo com que os profissionais muitas vezes 
executem atividades/competências desarticuladas, sem foco definido como política municipal; falta 
de articulação e organização do sistema de saúde regional com fluxo claro e coerente com a 
realidade; serviços precários em algumas unidades tanto no nível de recursos humanos, físicos e 
financeiros; inadequada alocação de mão de obra qualificada; desta forma este estudo aponta 
estes nós críticos que ao serem discutidos com o grupo gestor e profissionais envolvidos estarão 
sendo apontadas formas de amenizar ou solucionar estes problemas, uma vez que são eles o 
ponto chave para se obter mudança e melhoria nos resultados e qualidade nos serviços prestados.  
- Uma vez que os processos de trabalho sejam mais bem adequados à realidade vivenciada por 
cada equipe da Saúde da Família, estes reduzirão custos e melhorará a efetividade das ações. 
- Esta pesquisa trouxe um grande impacto na forma como podem ser mais bem identificados e 
analisados os processos de trabalho/competências desenvolvidas por profissionais, este piloto 
poderá ser readequado e aplicado nos diversos espaços de produção de cuidado onde os atores e 
cenários mudam constantemente, fornecendo um método de pesquisa que pode ser adequado a 
cada realidade apresentando dados reais que devem ser analisados e discutidos junto a cada 
equipe de trabalho envolvida como objeto de investigação.   

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

Trata-se de um estudo que avalia as competências desenvolvidas pelos profissionais médicos, 
enfermeiros e odontólogos que atuam nas Equipes Saúde da Família (ESF) nos 11 municípios da 
17ª SRD-SC. Para o processo avaliativo foram realizados análises com abordagem quantitativa e 
qualitativa. Na análise quantitativa podemos perceber que nesta região atuam 92 médicos, 92 
enfermeiros e 53 odontólogos, a maioria destes em uma faixa etária inferior a 30 anos de idade e 
com tempo de formação não superior a 5 anos. A grande maioria trabalha na saúde coletiva e, mais 
especificamente, na Estratégia Saúde da Família a menos de 5 anos. Cabe ressaltar que alguns dos 
municípios não contam com odontólogo na ESF, sobretudo nas grandes cidades (Itajaí e Balneário 
Camboriú). Na análise qualitativa foram realizadas observações de 5% dos profissionais de cada 
categoria nos 11 municípios durante 3 a 5 dias (de acordo com a saturação dos dados), 8 horas por 
dia, sendo que após transcrição e análise destas observações ficou evidente algumas 
funções/competências/atividades que são desenvolvidas por estes profissionais, sendo estas 
vislumbradas a partir dos seguintes temas: territorialização, grupos de apoio, visita domiciliar, 
acolhimento, trabalho em equipe, educação em saúde, ações integradas em saúde, planejamento 
local, educação permanente, intersetorialidade e controle social/participação popular. Os temas 
apresentados podem ser chamados de Ações Multidisciplinares desenvolvidas na Estratégia Saúde 
da Família pelos profissionais observados da ESF. Cada uma destas ações é desenvolvida de forma 
diversificada em cada município. Dentre os médicos, após análise e categorização das observações, 
fica evidente a realização de educação em saúde com a população, bem como a ocorrência de 
visitas domiciliares. No entanto, temáticas como educação permanente, territorialização e trabalho 
em equipe foram pouco evidenciadas. No campo de atuação do enfermeiro, atividades referentes a 
educação em saúde, territorialização, acolhimento, planejamento local e visita domiciliar puderam ser 
facilmente observadas. Novamente a temática trabalho em equipe não teve grande destaque, assim 
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como intersetorialidade e educação permanente. Na categoria dos odontólogos a educação em 
saúde e o acolhimento puderam ser amplamente vislumbrados. Os profissionais dos municípios de 
BC, Itajaí, Piçarras e Luiz Alves podem ser destacados por apresentarem avanços no processo de 
trabalho, praticando ações que se aproximam dos ideais da Equipe de Saúde da Família. 
 

 
Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

A Região em estudo enfrenta diversas políticas de gestão municipais, que levam à falta de clareza 
dos profissionais no desenvolvimento de suas competências. Médicos, enfermeiros e odontólogos 
iniciam seu trabalho nestes municípios e não conseguem atingir as metas das secretarias de saúde, 
culminado em alta rotatividade dos profissionais. A pesquisa apresenta processos de trabalho 
complexos, onde existe falta de uma política de gestão do trabalho municipal, mas que se espera 
uma formulação a partir das políticas do SUS, na qual se aponte fluxos de trabalho claros de acordo 
com o plano municipal de saúde, partindo do diagnóstico de saúde de cada município a partir dos 
recursos disponíveis (materiais, humanos e financeiros) e identificando as potencialidades de cada 
local de trabalho (humano e de materiais), alocando/remanejando desta forma os recursos de acordo 
com as necessidades apontadas. Existe falta de compromisso político para com a gestão da saúde 
nos municípios, gerando insatisfação e falta de motivação por parte dos profissionais em estudo; 
muitos apresentam condutas que demonstram o comprometimento com a saúde de seu local de 
trabalho, mas a falta de apoio da gestão leva à desmotivação e descaso com algumas situações que 
não dependem de recursos de alto custo, mas sim de vontade. Uma política clara e coerente pode 
estar gerando estímulo e comprometimento por parte destes profissionais. Com o cumprimento de 
jornadas de trabalho de 40 horas semanais por parte de todos os profissionais que atuam na ESF, 
estes se mostram insatisfeitos, gerando conflitos e improcedência no trabalho por parte daqueles 
que cumprem esta jornada e, principalmente, traz impacto na qualidade do atendimento e na 
situação de saúde da população. Esta tecnologia de investigação pode ser aplicada constantemente 
pelo setor de gestão do trabalho junto ao setor de avaliação de processos de trabalho, para que 
freqüentemente sejam analisadas as competências que estão sendo desenvolvidas no cotidiano de 
trabalho. Dessa forma, contribuiria para a formulação de propostas corretivas que tragam realmente 
mudanças junto aos atores envolvidos uma vez que, juntamente com seus gestores, deverão 
formular propostas mais adequadas a cada realidade. 
 

 
                 
 
 

Itajaí/SC, 27 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

Gladys Amélia Vélez Benito     José Roberto Provesi 
Beneficiário (a) da Pesquisa                                                             Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14603/2005-0 FCTP: 0921/050 

Título do Projeto: Bases para o desenvolvimento de um Sistema de Informações Geográficas na 
área da Saúde para o Estado de Santa Catarina. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Grace Teresinha Marcon Dal Sasso  

E-mail: grace@nfr.ufsc.br/grace@matrix.com.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis SDR: 

Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: CIASC CNPJ: 83.043.745/0001-65 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 36.100,00 

FAPESC: R$ 15.500,00 SES: R$ 20.600,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: Sistema de Informação em Saúde 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

 Aplicada/Estratégia 

X Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

 Pesquisa em Saúde Coletiva 

X Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

X Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  

 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

Apesar das dificuldades em se obter os dados brutos tanto pela Secretaria de Saúde quanto pelo 
Datasus, o que exigiu reestruturação do projeto para obtenção dos dados já trabalhados,  todos os 
objetivos foram alcançados pois o estudo se propôs a Desenvolver um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) visando o monitoramento de eventos de saúde e a identificação de 
áreas/populações de risco como subsídio ao PACS/PSF no planejamento e gestão das intervenções de 
saúde com base territorial para o Estado de Santa Catarina. Dentre os agravos de saúde 
disponibilizados e que podem ser monitorados pela estratégia de saúde da família além da própria 
população destacam-se: as doenças bronco-pulmonares obstrutivas crônicas, os traumas e as doenças 
cardiovasculares. A URL disponível do sistema é: http://www.mapavivo.com/geosaude/ . Os agravos 
selecionados para a construção da base deste sistema foram estabelecidos mediante as altas taxas de 
incidência na população catarinense o que direciona a necessidade de revisar as políticas de saúde 
estabelecidas para os mesmos. 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

 

A equipe entende que o projeto tem uma taxa percentual de sucesso de 90%. Esse fato se 
justifica pelos seguintes fatores: ainda estamos em fase de realização de teste-piloto para a validação 
interna do sistema (critérios de ergonomia e usabilidade) e conclusão dos relatórios dos agravos que 
permitem identificar espacialmente as áreas e a distribuição dos mesmos de acordo com sexo, ano, 
faixa etária com o intuito de readequar a assistência e o monitoramento à saúde de acordo com a 
especificidade da região; além disso, em função de os dados obtidos pelo Datasus já estarem 
trabalhados, esta estrutura não permitiu a associação com outras variáveis e portanto o percentual de 
sucesso do sistema não atinge 100%. Vele ressaltar que pelo fato de o sistema ser open source os 
aprimoramentos serão permanentes e disponibilizados de forma gratuita para a sociedade e os 
serviços de saúde.         . 
 
 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( X ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( X ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

http://www.mapavivo.com/geosaude/
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1. Apresentação do Sistema em Genebra Suíça no Congresso Mundial de Informática Médica com 
publicação nos Anais em 2005. 

2. Apresentação no Congresso Brasileiro de Informática em Saúde em 2006. 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM X NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
 
 
 
 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(X ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação  aos objetivos originais? 

 

A pouca participação de alguns pesquisadores na proposta exigiu readequação da equipe sem 
comprometimento do desenvolvimento das atividades. 
 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Grace T. M. Dal Sasso Doutorado UFSC 
Sayonara de Fátima Faria 
Barbosa 

Doutorado UFSC 

Gabriel Ferraz Ferreira   Mestrado  CIASC 
Fernanda Paese Graduanda – Bolsista de IC UFSC 
 

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO(X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 
 
 
 

 
 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
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 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital R$10.500,00 R$10.500,00  

Total Custeio R$15.600,00 R$15.000,00  

Saldo Total R$26.100,00 R$ 25.500,00 R$ 490,00 

Data da Informação 28/02/2008 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Microcomputador Pentium IV 
3.2GHZ – HD 120GB 

Asus  Caixas de som, 
gravador de DVD, tela 
17´´ plana, estabilizador 
500VA, mouse óptico 

Microcomputador Pentium IV 
3.2GHZ – HD 80GB 

Asus  Caixas de som, 
gravador de DVD, tela 
17´´ plana, estabilizador 
500VA, mouse óptico 

Projetor Multimídia VPL  Sony C27  

    

    

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos     X  

Geração de avanço/inovação experimental      X 

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos    X   

Formação de novos grupos e centros de pesquisa     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Entende-se que o impacto científico deste projeto está alicerçado na estrutura espacial da 
informação pois os sistemas de informações geográficas são instrumentos de integração de dados 

ambientais e sociais com dados de saúde, permitindo melhor caracterização e quantificação da exposição, 
seus possíveis determinantes e os agravos à saúde. Esta é uma área nova no Brasil e ainda tem sido muito 
pouco explorada na saúde, contudo a sua amplitude de aplicação na geração de novos conhecimentos em 
saúde são infinitas, pois é na estrutura do espaço geográfico, hierarquizada pelos sistemas de fluxos de 
relações humanas da natureza, que controla a existência e a transmissão de agentes responsáveis pelas 
doenças. Assim, para interpretar melhor um mapa de distribuição de eventos de saúde neste caso em SC, 
deve-se considerar os determinantes destes eventos no nível nacional, que são fortemente influenciados pela 
rede e hierarquia de cidades. O entendimento desta perspectiva permite uma melhor avaliação da saúde por 
parte dos gestores em todos os níveis de atenção à saúde bem como planejar de forma específica as ações. 
Especialmente a população que pode monitorar estas ações e atuar em seu próprio benefício e da 
coletividade. 
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

The XIX International 
Congress of the European 
Federation for Medical 
Informatics. 

Proceedings European Notes 
in Medical Informatics - 
Connecting Medical 
Informatics and Bio-

Bases para o 
desenvolvimento de um 
Sistema de Informações 
Geográficas na área da Saúde 
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Informatics. Genebra: 
ENMI- Yearbook of medical 
informatics, 2005. v. 1. p. 
1335-1338. 

para o Estado de Santa 
Catarina. 

Congresso Brasileiro de 
Informática em Saúde 2006 

 Desenvolvimento de um 
Sistema de Informações 
Geográficas na área da Saúde 
para o Estado de Santa 
Catarina. 

- Estruturação de três artigos 
para publicação de acordo 
com os seguintes temas nas 
seguintes revistas: 

1. Análise da distribuição 
espacial das doenças 
brocopulmonares  e 
cardiovasculares em SC; 
2. Análise da distribuição 
espacial do trauma em SC – 
Brasil 
3. Desenvolvimento e avaliação 
de um SIG em SC  

 

- Registro de Propriedade 
intelectual da Produção na 
UFSC 

Em andamento na UFSC  

   

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias     X   

Otimização de processos de produção      X 

Possibilidades de obtenção de patentes      X 

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica      X 

Transferência tecnológica para o setor      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

Consideramos que a geração de novas tecnologias foi alcançada obtendo um escore 4, 
porque desenvolvemos um processo tecnológico de informação georreferenciada de agravos 
à saúde com base territorial para o Estado de Santa Catarina. Por conta disso, e, pelo 
produto desenvolvido em uma plataforma computadorizada do SIG obtivemos uma 
tecnologia que pode melhorar o planejamento e a gestão das intervenções de saúde. Os itens 
subseqüentes receberam escores 5 justificados da seguinte forma: otimização de processos 
de produção, pois o sistema visa organizar de forma representativa os dados existentes e 
agregados constituindo um meio efetivo de comunicação para os gestores de saúde; 
possibilidade de obtenção de patentes: já encaminhado para registro; introdução de novos 
métodos de gestão tecnológica: porque mediante análise espacial por região de agravos 
específicos é possível planejar as políticas de saúde e obter maior controle e monitoramento 
dos programas definidos pelo Ministério da Saúde; por último, considera-se uma 
transferência tecnológica para o setor, uma vez que o sistema poderá ser utilizado de forma 
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gratuita com atualização permanente pelos gestores e profissionais em todos os níveis de 
atenção à saúde, por educadores e pela sociedade de modo geral. Será possível portanto, 
obter melhor conhecimento de suas regiões, bem como compartilhar, armazenar e divulgar 
as informações da situação de saúde das comunidades para o direcionamento da assistência 
comprometida com os usuários do Sistema de Saúde.   

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população     X  

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais     X  

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos     X  

Geração de empregos    X   

Desenvolvimento regional     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

O sistema também possui contribuições sócio-econômicas por ampliar o controle social dos agravos 
à saúde, bem como conhecer a distribuição espacial dos eventos de morbidade, principalmente das 
doenças que mais se apresentam no sítio urbano, e a partir disso obter condições de atuar com maior 
eficácia no processo de prevenção de doenças. Serve como referência no desenvolvimento de 
políticas públicas que invistam mais em programas que agreguem a informação em saúde e, ao 
mesmo tempo em que outros programas do MS possam adotar esta iniciativa gerando novos 
empregos, organizando equipes de desenvolvimento e atendimento tanto ao nível regional quanto 
nacional. Ainda a possibilidade de ser um sistema de domínio público, e de bancos de dados 
secundários, oportuniza uma maior aproximação dos profissionais da saúde, devido à familiaridade 
com os instrumentos, tornando a obra de fácil compreensão, execução e aceitabilidade.  Portanto, a 
reunião de técnicas inovadoras como esta aplicada à execução de gestão diferenciada, envolvendo 
diversas instituições e profissionais, torna-se um poderoso instrumento auxiliar na construção de 
intervenções em saúde capazes de superar as dificuldades técnicas e operacionais. 

 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

A proposta do estudo que estamos desenvolvendo, neste momento, não apresenta aplicações 
industriais/comerciais. 

 

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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A produção tecnológica desenvolvida neste projeto não apresenta aplicabilidade ambiental.  
 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção    X   

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços     X  

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

X      

Redução dos custos de atendimento      X 

Aumento da cobertura de serviços      X 

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção     X  

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que o sistema
apresenta subsídio de aperfeiçoamento para a Política Nacional, especialmente aos programas
específicos de Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS) estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e, portanto, tem como objetivo precípuo
oferecer melhorias ao desenvolver um sistema de informações geográficas que contribuirá no
monitoramento de eventos de saúde e na identificação de áreas/populações de risco
aumentando sem dúvida a cobertura de serviços de saúde. Quanto ao item em que se refere à
redução da morbi-mortalidade, embora se tenha assinalado NA, pode-se inferir que num
período a médio prazo, o sistema contribuirá nessa redução a partir do momento que se
poderá prever os agravos á saúde por regiões conforme as mudanças ambientais (ecológicas e
climáticas). O sistema também contribui na melhoria da relação custo-efetividade, uma vez
que o investimento na produção desse tipo de informação contribui para o diagnóstico de
saúde da comunidade e para a implantação de novos modelos de Saúde Pública refletindo no
aumento da eficácia das ações de saúde do Estado. 
 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

O estudo portanto que se caracterizou por uma produção tecnológica e pesquisa metodológica 

buscou desenvolver um Sistema de Informações geográficas (SIG) visando o monitoramento de 
eventos de saúde e a identificação de áreas/populações de risco como subsídio ao PACS/PSF no 
planejamento e gestão das intervenções de saúde com base territorial para o Estado de Santa Catarina 
dos seguintes agravos e problemas de saúde: doenças broncopulmonares obstrutivas crônicas, 
doenças cardiovasculares e traumas de acordo com o sexo, faixa-etária, ano e regional de saúde. A 
metodologia para o desenvolvimento do SIG para apoio ao PACS/PSF reuniu dados flexíveis e 
eficientes, georreferenciados e (inter)relacionados a partir dos dados estruturados do DATASUS e 
orientado de acordo com as seguintes etapas e fases: análise: visou avaliar a organização que 
absorveu a tecnologia, estudar a área de aplicação e investigar as necessidades do usuário; projeto 
lógico: consistiu na integração de todos os requisitos para aplicação do SIG em uma estrutura de 
banco de dados e teve por objetivo planejar a estrutura lógica dos dados, independentemente do 
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software ou da estrutura de dados armazenados; Projeto Físico: esta etapa se preocupou com a 
maneira em que os dados serão fisicamente armazenados na base da dados do SIG no ambiente 
mapavivo. Diante disso, ressalta-se que no Brasil, pouco se conhece sobre a distribuição espacial dos 
eventos de morbidade, especialmente no que se refere ao padrão urbano das doenças. Em Santa 
Catarina, isto não é diferente, pois atualmente a urbanização da população e o fenômeno das 
periferias das metrópoles constituem-se no cenário demográfico dominante, tornando ainda mais 
complexo o controle da transmissão intra-urbana de algumas endemias. Com certeza, o crescimento 
rápido e desordenado das populações em direção à periferia vem criando carência social e 
dificultando as oportunidades de atendimento de saúde, exigindo novas estratégias de controle dos 
agravos à saúde. Dessa forma, há um maior poder explicativo para expressar deferentes acessos aos 
bens e serviços de infra-estrutura urbana o fato de construirmos um sistema de vigilância de saúde, 
orientado por um modelo de análise de situações de risco em substituição ao modelo de risco 
individual, tomando indicadores epidemiológicos e operacionais, obtidos mediante a integração de 
sistemas de informação e que utilize o espaço como referência e estejam voltados para programas 
específicos de Saúde da Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). O 
estudo portanto seguiu o planejado na proposta inicial de sua estruturação. 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

 
As questões fundamentais que este estudo buscou responder foram: Qual a distribuição espacial no 
estado de SC das doenças broncopulmonares, das doenças cardiovasculares e dos traumas. Quais 
as regiões, o ano, o sexo e a faixa etária de maior incidência? Indiretamente o gestor pode refletir 
sobre que ações podem ser mais efetivas para diminuir a incidências destes agravos a partir da 
análise da distribuição espacial? Se há níveis acentuados de aumento ou diminuição de um 
determinado agravo em uma região, quais as características daquela região em termos econômicos, 
sociais, culturais, tecnológicos e ambientais. Enfim, inúmeras ainda seriam as possibilidades de 
questões que o gestor poderia buscar responder a partir do desenvolvimento deste sistema para a 
melhoria das ações no sistema de saúde. Esperamos que este sistema se amplie cada vez mais 
com o apoio do Estado buscando integrar mais agravos e possivelmente ainda associá-lo com as 
mudanças climáticas e controle de vetores que tem influência direta sobre a saúde da população. 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 20 de Fevereiro de 2008. 
 
 
 

                           ____________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14810/2005-5 FCTP: 0923/052 

Título do Projeto: Desenvolvimento e aplicação de sistemas de tratamento da marcha para 
portadores de necessidades especiais 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Hélio Roesler  

E-mail: d2hr@udesc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Grande Florianópolis /   
Florianópolis 

SDR: 18 º  

Instituição Executora: UDESC CNPJ: 83.912.283/0001-36 

 

Instituição Co-Executora: FITEF CNPJ: 80.669.245/0001-45 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 3 anos 

Apoio Financeiro: R$ 63.319,50 

FAPESC:R$ 23.724,70 SES: R$ 35.000,00 CNPq: R$ 4.594,80 

Tema/Linha Temática: ATENÇÃO A GRUPOS POPULACIONAIS ESPECÍFICOS 

 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

X Pesquisa de Laboratório 

 Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 
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 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

X Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  

  
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

Como objetivo geral foi proposto: Desenvolver um sistema de “Suporte de Peso Corporal” e de 
análise da marcha em ambiente aquático aplicá-lo no tratamento da marcha de portadores de 
necessidades especiais e comparar os resultados obtidos nos diferentes meios. 
Como objetivos específicos foram propostos: 
1– Construir um sistema de Suporte de Peso Corporal; 
2 – Construir uma passarela subaquática instrumentalizada, também utilizada em solo; 
3 – Avaliação biomecânica da marcha dos indivíduos nos diferentes ambientes propostos; 
4 – Treino de marcha no ambiente selecionado ou ambientes selecionados; 
5 – Reavalição biomecânica dos indivíduos; 
6 – Verificação da eficiência e viabilidade do SPC. 
 
Dos objetivos traçados, não puderam ser cumpridos os itens 4 e 5 devido às dificuldades para 
o repasse dos recursos financeiros. Esse fato restringiu o tempo para a realização da 
pesquisa, pois só após o recebimento do restante do recurso é que o Suporte de Peso 
Corporal (SPC) e as passarelas subaquáticas puderam ser desenvolvidas. Foi muito grande o 
tempo gasto para a confecção das passarelas e do SPC, assim, foi possível apenas se fazer a 
avaliação da marcha dos indivíduos e não o treino que deveria ser realizado durante um 
período de no mínimo três meses. Já que a avaliação da marcha através do sistema e a 
reavaliação são etapas que exigem muito tempo, só restou tempo hábil para a avaliação.  
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Em relação ao cronograma proposto a taxa percentual de sucesso do projeto foi de 80%, pois 
faltam dois objetivos específicos para serem contemplados. 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  ) NÃO( X ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃO( X ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 
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E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto   

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

X SIM  NÃO  Manutenção de equipamentos 

X SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
 
 
 
 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

 
Houve a participação das professoras Dras. Lílian Gerdi Kittel Ries e Stella Maris 
Michaelsen pois a Lílian voltou da capacitação (doutorado) e a Stella foi contratada como 
Professora Efetiva do CEFID e ambas têm pesquisas relacionadas com o Projeto. A 
participação das duas professoras no projeto foi em sua finalização mas ambas 
utilizarão os equipamentos em suas pesquisas futuras. 
 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de 
Vínculo 

Empregatício 

Helio Roesler Doutor UDESC 

Patrícia Vieira de Souza  Mestre UDESC 

Alessandro Haupenthal Bacharel em fisioterapia (mestrando) UDESC 

Gustavo Ricardo Schütz  Mestre UDESC 

Letícia Calado Carneiro Bacharel em fisioterapia (mestrando) UDESC 

Betina Zimmermann Fontes Bacharel em fisioterapia UDESC 

Rita de Cássia Paula Souza  Mestre UDESC 

Elenita Costa Beber Bonamigo  Mestre UNIJUÍ 

Lílian Gerdi Kittel Ries Doutora UDESC 

Stella Maris Michaelsen Doutora UDESC 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 
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4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 58.724,70 58.724,51 0,19 

Total Custeio 4.594,80 4.594,80 0,0 

Saldo Total 63.319,50 63.319,31 0,19 

Data da Informação    

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

1 Suporte de peso Corporal 
com disp. Catraca e esteira 
rolante (Werkma) 

Único Única  

1 Sistema de aquisição de 
sinais eletromiográficos e 
célula de carga. 

Miotec, Primax 400 4 canais, cabos e 
eletrodos. 

1 Conversor A/D  Miotec Única  

1 Condicionador de sinais e 
sensores (Miotec) 

Miotec Única  

1 Microcomputador IBM ACER-ASPIR 5050-4598 1Gb de RAM e tela 15.1 
widescreem 

4 Plataformas de força 
subaquáticas (H2S) 

2- PL3 
2- PL4 

Única 
Única 

 

 
 

6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos     X   

Geração de avanço/inovação experimental    X     

Geração de conhecimento passível de difusão      X   

Formação e capacitação de recursos humanos    X   

Formação de novos grupos e centros de pesquisa   X    

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

O Sistema de tratamento de marcha proposto pelo projeto, composto pelo SPC e da 

piscina terapêutica, gerou novos conhecimentos em relação a melhor maneira de tratamento 

da marcha. Por exemplo: Na água foi encontrado um maior comprimento do passo em 

relação á utilização do suporte. Já no suporte pôde ser observado que os indivíduos 

alcançaram uma maior velocidade na execução do movimento. Com estes e outros 

resultados foi possível se fazer algumas considerações a respeito dos dois recursos de 

tratamento funcional da marcha, o que possibilitará ao profissional da saúde optar pela 

melhor forma de tratamento para cada paciente.  

Apesar de o sistema de SPC já estar presente em algumas clínicas e Universidades do 

País, esse pode ser considerado uma inovação tecnológica no âmbito da reabilitação e 



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 
Gestão compartilhada em saúde  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 
 
 

                                                                       
   

 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-000   -   Fone: (48) 3215-1200 / Fax: (48) 3215 1200 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

treinamento físico, pois ainda encontra-se em fase de pesquisa e não esta presente como 

recurso terapêutico do SUS. 

Houve formação de recursos humanos através desse projeto, pois, para participar da 

pesquisa ocorreu um treinamento com a equipe de pesquisadores para utilizar os sistemas 

de tratamento da marcha durante sua avaliação. Junto à formação de recursos humanos 

foram formados novos grupos de pesquisa com agregação ao projeto da Prof. Dra. Stella 

Maris Michaelsen e da Prof. Dra. Lílian Kittel Gerdi Ries. 

 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
ROESLER, H.; HAUPENTHAL, A.; 
SCHÜTZ, Gustavo Ricardo; SOUZA, 
P. V. Dynamometric Analysis of the 
Maximum Force Applied in Aquatic 
Human Gait in 1,3 of Immersion. Gait 
& Posture (Oxford), v. 24, p. 412-417, 
2006. 

Gait & Posture (Oxford), v. 24, p. 
412-417, 2006. 

Dynamometric Analysis of the 
Maximum Force Applied in Aquatic 
Human Gait in 1,3 of Immersion. 

ROESLER, H.; CANAVEZI, 
Alessandro Fernandes; BONAMIGO, 
Elenita Costa Beber; HAUPENTHAL, 
Alessandro.  Desenvolvimento e teste 
de suporte de peso corporal 
instrumentalizado para o treino de 
marcha em esteira. Revista Brasileira 
de Fisioterapia, São Carlos, v. 9, n. 9, 
p. 373-376, 2005. 

Revista Brasileira de Fisioterapia, 
São Carlos, v. 9, n. 9, p. 373-376, 
2005. 

Desenvolvimento e teste de suporte 
de peso corporal instrumentalizado 
para o treino de marcha em esteira 

FILIPPIN, N. T.; BONAMIGO, Elenita 
Costa Beber; ROESLER, H.. A 
FORÇA DE REAÇÃO DO SOLO EM 
PORTADORES DE PARALISIA 
CEREBRAL DIPLÉGICA. In: X 
CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIOMECÂNICA, 2003, OURO 
PRETO. ANAIS DO X CONGRESSO 
BRASILEIRO DE BIOMECÂNICA. 
Ouro Preto: Editora Imprensa 
Universitária UFMG, 2003. v. 1. p. 
20-23. 

X CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIOMECÂNICA, 2003, OURO 
PRETO. ANAIS DO X CONGRESSO 
BRASILEIRO DE BIOMECÂNICA. 
Ouro Preto: Editora Imprensa 
Universitária UFMG, 2003. v. 1. p. 
20-23. 

FORÇA DE REAÇÃO DO SOLO EM 
PORTADORES DE PARALISIA 
CEREBRAL DIPLÉGICA. 

CARNEIRO, L. C.; HAUPENTHAL, 
A.; SCHÜTZ, Gustavo Ricardo; 
ROESLER, H. Descriptive Analysis of 
Children Gait in Aquatic Environment. 
The FIEP Bulletin, v. 77, p. 389-392, 
2007. 

The FIEP Bulletin, v. 77, p. 389-392, 
2007. 

Descriptive Analysis of Children Gait 
in Aquatic Environment. 

CARNEIRO, L. C.; FONTES, B. Z. ; 
HAUPENTHAL, Alessandro; SOUZA, 
P. V.; SCHÜTZ, Gustavo Ricardo; 
SOUZA, R. C. P.; ROESLER, H.. 
Marcha en el medio terrestre y en el 
medio acuático en niños con 
secuelas de mielomeningocele. 
Revista de Neurología, v. 44, p. 507-
509, 2007. 

Revista de Neurología, v. 44, p. 507-
509, 2007. 

Marcha en el medio terrestre y en el 
medio acuático en niños con 
secuelas de mielomeningocele. 

ROESLER, H.; HAUPENTHAL, A.; Fisioterapia em Movimento, Curitiba, Análise da marcha subaquática em 
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SCHUTZ, Gustavo Ricardo; SOUZA, 
P. V. Análise da marcha subaquática 
em 1,3 m de imersão. Fisioterapia em 
Movimento, Curitiba, v. 18, n. 4, p. 
21-31, 2005. 

v. 18, n. 4, p. 21-31, 2005. 1,3 m de imersão. 

CARNEIRO, L. C.; FONTES, B. Z. ; 
SOUZA, R. C. P.; SOUZA, P. V.; 
SCHÜTZ, Gustavo Ricardo; 
HAUPENTHAL, A.; ROESLER, H.. 
Análise das Variáveis Espaço-
temporais da Marcha de Crianças em 
Ambiente Aquático. In: XII Congresso 
Brasileiro de Biomecânica, 2007, São 
Pedro. Anais do XII Congresso 
Brasileiro de Biomecânica. São 
Paulo: TEC ART, 2007. p. 19-24. 

XII Congresso Brasileiro de 
Biomecânica, 2007, São Pedro. 
Anais do XII Congresso Brasileiro de 
Biomecânica. São Paulo : TEC ART, 
2007. p. 19-24. 

Análise das Variáveis Espaço-
temporais da Marcha de Crianças em 
Ambiente Aquático. 

SOUZA, P. V.; SCHÜTZ, Gustavo 
Ricardo; Fontana, H. de B.; 
HAUPENTHAL, A.; ROESLER, H.. 
Análise Dinamométrica da Marcha de 
Crianças em Ambiente Aquático. In: 
XII Congresso Brasileiro de 
Biomecânica, 2007, São Pedro. 
Anais do XII Congresso Brasileiro de 
Biomecânica. São Paulo: TEC ART, 
2007. p. 25-30. 

XII Congresso Brasileiro de 
Biomecânica, 2007, São Pedro. 
Anais do XII Congresso Brasileiro de 
Biomecânica. São Paulo: TEC ART, 
2007. p. 25-30. 

Análise Dinamométrica da Marcha de 
Crianças em Ambiente Aquático. 

ROESLER, H.; HAUPENTHAL, 
Alessandro; SCHÜTZ, Gustavo 
Ricardo; SOUZA, Patrícia Vieira de; 
CARNEIRO, L. C.; SOUZA, R. C. P.; 
FONTES, B. Z. . Força Vertical de 
Reação do Solo na Marcha de um 
Portador de Mielomeningocele 
Dentro e Fora da Água. In: XI 
CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIOMECÂNICA, 2005, JOAO 
PESSOA. ANAIS DO XI 
CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIOMECÂNICA. JOAO PESSOA: 
SBB, 2005. v. 1. 

XI CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIOMECÂNICA, 2005, JOAO 
PESSOA. ANAIS DO XI 
CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIOMECÂNICA. JOAO PESSOA: 
SBB, 2005. v. 1. 

Força Vertical de Reação do Solo na 
Marcha de um Portador de 
Mielomeningocele Dentro e Fora da 
Água. 

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias    X   

Otimização de processos de produção   X    

Possibilidades de obtenção de patentes    X   

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor   X    

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

Os equipamentos desenvolvidos como as plataformas de força subaquáticas e o 

suporte de peso corporal podem ser consideradas como novas tecnologias com 

possibilidade de obtenção de patentes. No decorrer do projeto tiveram seu processo de 

produção otimizados e haverá transferência tecnológica para o setor de saúde. 



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 
Gestão compartilhada em saúde  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 
 
 

                                                                       
   

 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-000   -   Fone: (48) 3215-1200 / Fax: (48) 3215 1200 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

O presente projeto possibilitará melhora na qualidade de vida da população, 

principalmente da que apresenta necessidades especiais. Estes indivíduos que 

provavelmente já se encontram auxiliados por terapias convencionais, apresentam também 

necessidades relacionadas á prática de exercícios físicos. No entanto, a população especial 

muitas vezes encontra uma barreira ao tentar praticar exercícios para melhora da condição 

física.  A utilização do suporte do peso corporal (SPC) permite um treino repetitivo, 

favorecendo o ganho funcional e o condicionamento do indivíduo. É mais fácil trocar 

passos sem ter que se preocupar em se manter contra a gravidade. Conforme esta 

tarefa for automatizada pode-se diminuir o suporte de peso permitindo um maior 

controle por parte do paciente. O meio aquático também pode ser utilizado para 

tratamento e condicionamento físico, pois também propicia um suporte para o 

paciente. No entanto, é preciso levar em consideração a relação custo/benefício de cada 

forma de tratamento. Sabemos que o custo de aquisição e manutenção de uma piscina 

é alto, e que do SPC em relação á piscina é menor. Com esta pesquisa pudemos 

responder apenas parte das nossas indagações. Mais ainda restaram perguntas que 

deverão ser respondidas num futuro breve. Para responder tais questões é necessária a 

realização de mais pesquisas que auxiliem na determinação da melhor estratégia de 

tratamento.  
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D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor  X      

Sustentabilidade das empresas do setor  X      

Lançamento de novos produtos  X      

Redução dos custos de produção do setor  X      

Melhoria da qualidade dos produtos  X      

Criação de novos mercados  X      

Redução de barreiras técnicas  X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético   X      

Redução da geração de resíduos   X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde X      

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção   X      

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

     X 

Redução dos custos de atendimento      X 

Aumento da cobertura de serviços      X 

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção      X 

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos  X     

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Tendo como objetivo melhorar a qualidade de vida das populações especiais os resultados 

desta pesquisa podem ser incorporados pelo SUS. Pois tanto o treino de marcha na água, 

como no SPC são consideradas boas alternativas de tratamento que foram evidenciadas 

através dos resultados encontrados. No entanto, deve-se analisar a relação custo-benefício 

dos dois sistemas de tratamento. Pois, tendo um espaço físico de 2m x 3m com um custo de 

aproximadamente 10.000,00 reais é possível instalar um sistema de SPC, já para uma 

piscina, a área e o custo de instalação e manutenção são muito maiores. O fato de se ter 

incorporação do sistema de SPC como recuso terapêutico do SUS poderá possibilitar o 

acesso de um maior número de pacientes á reabilitação e condicionamento físico. Este fato 

poderá melhorar a qualidade de vida e reduzir o risco de morbi-mortalidade da população 

especial.  Como todos os objetivos do projeto não puderem ser alcançados, as aplicações de 

um protocolo clínico não pôde ser realizado. 
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7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

Observado a importância da marcha para o ser humano como meio de locomoção e 

independência na vida diária. O presente projeto teve como objetivo a aplicação e 

avaliação de um sistema menos convencional para o tratamento da marcha, o SPC. 

Após o desenvolvimento do sistema de SPC e da confecção de plataformas 

subaquáticas, pode-se analisar a marcha da população pesquisada. Para isso foram 

convidadas 36 crianças do município de Florianópolis para participarem da pesquisa. 

Destas 30 não apresentavam comprometimento na marcha e 6 apresentavam. As 30 

crianças sem acometimentos e as 2 que apresentavam alterações na marcha 

caminharam em uma passarela de 6 metros de comprimento que estava posicionada 

dentro de uma piscina, na qual tiveram o nível de imersão no processo xifóide. As 4 

crianças restantes caminharam no SPC. Na coleta de dados da marcha dentro da água 

foram obtidos dados dinamométricos e cinemáticos. Os dados cinemáticos foram 

obtidos através de uma câmera filmadora, com utilização de uma caixa estanque. Os 

dados dinamométricos foram coletados através das plataformas subaquáticas. As 

crianças caminharam em uma velocidade auto-selecionada, realizando 12 passagens 

válidas para cada criança. A coleta no sistema de SPC aconteceu em uma esteira 

elétrica com suporte parcial de peso corporal, através do uso de um colete adequado ao 

corpo do paciente e seguro no suporte. Para a coleta foi determinada a porcentagem de 

peso do paciente que necessitava ser suportado para a avaliação da marcha. Para as 

crianças sem acometimentos, através dos dados dinamométricos foi observada uma 

redução de 62% e 87% respectivamente da força vertical e ântero-posterior dentro 

d´água. Verificou-se também através dos dados cinemáticos que as maiores alterações 

aconteceram durante a fase de contato inicial. As crianças caminham com maior flexão 

de joelhos e fizeram o contato inicial com o pé plano sobre a passarela. A velocidade e o 

duplo apoio diminuíram no ambiente aquático e comprimento do passo aumentou. Para 

as 2 crianças com acometimentos na água, os picos de força diminuíram, o que pode 
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resultar numa menor carga articular. Observando-se as imagens adquiridas, ambas 

obtiveram um melhor controle de tronco e apoio dos pés no solo ao caminhar na água. 

A avaliação realizada no SPC com as 4 crianças resultou no aumento da passada, da 

velocidade de marcha, da distância percorrida e do tempo de deambulação. A 

freqüência cardíaca diminuiu na marcha com suporte. Através destes resultados 

pudemos observar que as duas alternativas são favoráveis para o treino de marcha da 

população especial. No entanto nos falta saber como estas alterações na cinética e 

cinemática da marcha vista nas avaliações, influenciam na marcha destas crianças após 

alguns meses de treinamento. E assim será possível relatar quais são os benefícios de 

cada alternativa proposta nesta pesquisa. 

 
Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

A questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de saúde 

foi qual a melhor alternativa de tratamento com relação ao custo/benefício para a 

população especial. Foi dado o primeiro passo que constou da confecção dos 

instrumentos e da avaliação da marcha de crianças com e sem alterações na marcha. Já 

na avaliação foi possível obter dados muito consistentes quanto aos efeitos do uso do 

suporte de peso corporal e da piscina na marcha. O próximo passo seria o tratamento 

da marcha destas crianças para responder com maior segurança a relação 

custo/benefício das formas de tratamento. Considerando o sistema de SPC como de 

menor custo que uma piscina e a princípio com resultados interessantes para o 

paciente, sugerimos que a aquisição de sistemas de SPC possam no futuro fazer parte 

dos equipamentos terapêuticos permanentes na área de reabilitação do SUS. 

 

 
                 

Florianópolis/SC, 20 de Fevereiro de 2008. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14813/2005-0 FCTP: 0910/058 
Título do Projeto: Câncer de mama: estudos moleculares da biologia tum oral e polimorfismos 
genéticos em mulheres de Santa Catarina  
Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Ilíada Rainha de Souza  
E-mail: rainha@ccb.ufsc.br  
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis  
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 2006-2007 
Apoio Financeiro: R$ 98.940,00 
FAPESC: R$ 8.930,00 SES: R$ 35.000,00 CNPq:R$ 55.010,00 
Tema/Linha Temática: SAÚDE DA MULHER  
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção)  
 X Básica 
 Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 X Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
 X Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM (  ) NÂO(X) Caso SIM, Justifique:  
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 
Objetivos Propostos :  

(1) Aquisição dos equipamentos e insumos. 

(2) Avaliação dos bancos:  

       (2.1) de dados clínicos e epidemiológicos das populações amostrais (pretendia-se alcançar 80 
casos e 160 controles),  

       (2.2) de DNA para análises moleculares (de todos os casos e controles) e  

       (2.3) tumorais para estudos celulares e moleculares (pretendia-se alcançar entre 15 a 30 
amostras).  

(3) Detecção das alterações cromossômicas previstas.  

(4) Número de amostras com avaliação dos centríolos, apoptose espontânea, instabilidade 
cariotípica e mutações no gene TP53 nas células tumorais.  

(5) Número de pacientes e de controles com perfil individual dos polimorfismos genéticos avaliados 
(CYP1A1,CPY17,CPY19,ESR1,GSTP1,COMT, MTHFR,MnSOD,XRCC1 e XRCC3). 

(6) Correlação dos parâmetros avaliados com as características histopatológicas dos tumores.  

(7) Avaliação da purificação e quantificação de DNA das amostras do banco.  

(8) Trabalhos apresentados em congressos.  

 
Objetivos alcançados: 

(1) Houve aquisição de equipamentos e insumos propostos e algumas alterações necessárias 
permitidas pela FAPESC foram realizadas para atingir as metas propostas. 

(2) Ocorreu a elaboração dos bancos propostos.  

(2.1) De dados clínicos e epidemiológicos das populações amostrais, atingindo 99 casos e 149 
controles,  

(2.2) Destes obteve-se DNA para análises moleculares de 90% dos casos e 90% dos controles. 

(2.3) Dos tumores para estudos celulares e moleculares foram obtidos 17 amostras para o teste 
de FISH e 34 amostras para identificação de TP53.  

(3) A Implantação das metodologias de FISH e imunocitoquímica para a avaliação de tumores foi 
realizada e a detecção ainda não se realizou pelo aguardo das sondas específicas adquiridas, 
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mas ainda não recebidas. 

(4) Todas as amostras tumorais preparadas (n=17) para avaliação de apoptose e instabilidade 
cromossômica (micronúcleo) espontânea foram analisadas (100%). Para a análise de 
aneuploidias através de FISH, todo material já foi processado, e estamos aguardando as sondas 
específicas para marcação, as quais já foram adquiridas, mas ainda não recebidas. 

(5) Do DNA extraído das amostras dos pacientes e dos controles, obteve-se 90% de sucesso na 
genotipagem para os genes CYP1A1, CPY17, CPY19, GSTP1, COMT, MTHFR, MnSOD, XRCC1 
e XRCC3 nas amostras populacionais, além da inclusão dos genes GSTP1 e GSTT1.  

(6) Aguarda-se a finalização dos resultados para realização total deste objetivo, embora correlações 
parciais já tenham sido realizadas.  

(7) Todas as amostras do banco de DNA foram avaliadas quanto à purificação e quantificação do 
DNA extraído. 

(8) Foram apresentados resumos escritos, painéis e exposições orais em Congressos Nacionais e 
Internacionais.    

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

ETAPA 1 

   Aquisição dos equipamentos e insumos. Coleta/preservação de amostras de tumores e de sangue. 
Purificação e quantificação de DNA. Detecção dos polimorfismos dos genes: CPY1A1, GSTP1 e 
MTHFR.  

 Nesta etapa obteve-se 100%  de sucesso, considerando-se o tempo a partir da li beração das 
verbas de consumo e capital. A detecção do polimorf ismo de GSTP1 não foi possível nesta 
etapa por problemas na otimização da técnica de PCR -RFLP. Optou-se por adiantar a 
otimização das técnicas utilizadas para a genotipag em de CYP17 e a detecção de seu 
polimorfismo. 

ETAPA 2 

   Aquisição de insumos. Obtenção/preservação de amostras tumorais e de sangue. Purificação e 
quantificação de DNA. Padronização da imunocitoquímica. Detecção dos polimorfismos dos genes: 
CYP17, CPY19, ESR1 e XRCC1. Detecção de mutações no gene TP53.  

 Nesta etapa obteve-se 80%  de sucesso, considerando-se que:  

(1) embora tenham sido realizadas as aquisições de certos insumos previstos na primeira 
etapa, estes não foram entregues em prazo estipulad o, por problemas de importação. A 
segunda parcela para aquisição de bens e consumos p revista não foi repassada pela FAPESC 
nesta etapa.  

(2) Tivemos uma redução média mensal na obtenção de  pacientes com câncer de mama no 
Hospital Universitário, embora todas as amostras ad quiridas foram purificadas e 
quantificadas.  

(3) a padronização da imunocitoquímica está em anda mento.  

(4) Ocorreu a padronização de técnicas e detecção dos p olimorfismos dos genes: CPY19, 
GSTP1 e XRCC1.   

(5) Quanto ao gene TP53 ocorreu a detecção das muta ções de 3 dos exons estudados em 34 
amostras tumorais.  
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ETAPA 3 

   Coleta e preservação de amostras de pacientes. Purificação e quantificação de DNA. Avaliação 
dos centríolos e de mutações no gene TP53. Padronização da metodologia de "FISH". Detecção dos 
polimorfismos dos genes: XRCC3, COMT e MnSOD. Apresentação dos resultados parciais em 
congressos.  

  Somente no final desta etapa foi repassada a segu nda parcela para aquisição de bens de 
consumo e de capital, os quais foram todos adquirid os nesta e na próxima etapa. 

  Nesta etapa deparamos com uma dificuldade na obte nção de amostras de pacientes com 
câncer de mama, por motivo da diminuição de cirurgi as ocorridas durante certos períodos no 
Hospital Universitário. Tivemos que reestruturar ce rtas condutas na metodologia, para 
conseguirmos novas amostras de pacientes, visando a tingir o número previsto no projeto. 
Outra instituição (Maternidade Carmela Dutra) foi e scolhida para coleta e todos os trâmites 
éticos e burocráticos necessários à realização de t al procedimento ocasionaram atraso no 
cronograma previsto. Felizmente, conseguimos até o momento 99 casos (previsão= 80) e 149 
controles (previsão= 160). Estes últimos ainda estã o sendo coletados.  

 As mutações do gene TP53 detectadas não foram iden tificadas por falta de controles 
positivos. Isto deverá ser sanado uma vez que estam os providenciando a aquisição de 
controles em outros centros de pesquisa, em um proj eto colaborativo. 

 Todas as demais metas propostas nesta etapa foram atingidas, apontando um sucesso de 
80%. 

ETAPA 4 

   Avaliação da instabilidade cromossômica e aneuploidia por "FISH". Perfil individual dos 
polimorfismos genéticos avaliados. Correlação dos parâmetros avaliados com as características 
histopatógicas dos tumores. Realização do seminário. Elaboração de artigo.  

   Nesta etapa obteve-se 80% de sucesso, considerando-se que todo o material a s er 
submetido à técnica de FISH já foi processado, e es pera-se pela marcação através de sondas 
específicas já adquiridas, mas ainda não recebidas.  Após esta finalização é que haverá a 
correlação destes resultados com os já obtidos. O p erfil individual dos polimorfismos 
genéticos está concluído nas amostras já adquiridas , os cálculos estatísticos sendo 
realizados e o artigo científico em andamento. O se minário previsto foi ministrado pela Dra. 
Rozany Mucha Dufloth, em 28/05/07. Também ocorreu u m mini-curso (20 horas), em  
novembro de 2007, ministrado pelos pesquisadores da  USP-Ribeirão Preto (Dr. Marcelo R. 
Luizon e Dra. Yara C. N. Muniz, que participam do p rojeto).  

 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM(X) NÃO(  ) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(X) NÃO (X) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 

 

PREVISTO INICIALMENTE NO PROJETO: 

- USP - Palestrantes que realizaram o seminário pro posto (mini-curso) e que participam do 
grupo de pesquisa da coordenadora e, portanto de di scussões técnico-científicas.  

- UERJ - Estágio previsto para um dos integrantes d a equipe do Laboratório de Polimorfismos 
Genéticos - LAPOGE. 
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NÃO PREVISTO INICIALMENTE NO PROJETO: 

- Hospital e Maternidade Carmela Dutra – aquisição de novas amostras de pacientes 
(realizaram-se todos os trâmites necessários para a s devidas coletas, como nova submissão 
ao Comitê de Ética do Hospital em questão). 

- Centro de Ciências da Saúde/Depto de Patologia/UF SC: integração com o grupo de pesquisa 
da Dra. ROZANY M. DUFLOTH e Dr. C.G. CRIPPA, os qua is têm participado em seminários e 
bancas de defesa de trabalhos científicos. 

- Universidade Federal do Paraná – participação da Dra. Ilíada Rainha de Souza em banca de 
defesa de dissertação de Mestrado em Genética de CL ARISSA TORRESAN, avaliando o 
trabalho: Estudo dos polimorfismos dos genes GSTM1, GSTT1 e CYP1A1 em cânceres 
mamários esporádicos (2006). Componentes da banca: CAVALLI, I. J.; FIGUEIREDO, B. C.; 
RIBEIRO, E. M. S. F. e SOUZA, I. R. de. 

- Universidade Federal do Paraná – participação da Dra. Ilíada Rainha de Souza em banca de 
defesa de dissertação de Mestrado em Genética de MA RCOS EUZÉBIO MACIEL, avaliando o 
trabalho: GENES DE BIOMETABOLISMO: aspectos populac ionais em euro-descendentes e 
afro-descendentes do sul do Brasil. (2007). Compone ntes da banca: RIBEIRO, E. M. S. F.; 
SOUZA, R. L.; CAVALLI, I. J.; SOUZA, I. R. de.  
 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM   X NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM   X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 X SIM    NÃO  Necessidade de reestruturação de met as 
 SIM   X NÃO  Manutenção de equipamentos 
 X SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 
 X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM   X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos  
 X SIM    NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 X SIM   NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
(1) A aquisição de alguns equipamentos, prevista at ravés de importação direta, não se 
efetivou pela dificuldade de conseguir representant es comerciais no Brasil que aceitassem a 
realização da importação pelo sistema IMPORTA FÁCIL . 
 
(2) Dificuldade na obtenção de amostras de paciente s no Hospital Universitário, devido à 
diminuição de cirurgias em pacientes com câncer de mama, ocorridas durante certos 
períodos, por problemas internos do Hospital e de a mostras-controle, devido à restrição ao 
atendimento a pessoas sem alguma doença que realiza m exames preventivos. Tivemos que 
reestruturar certas condutas na metodologia, para c onseguirmos novas amostras de 
pacientes e controles, visando atingir o número pre visto no projeto. Outra instituição 
(Hospital e Maternidade Carmela Dutra) foi escolhid a para coleta e todos os trâmites éticos e 
burocráticos necessários à realização de tal proced imento ocasionaram atraso no 
cronograma previsto. 
 
(3) Alguns problemas laboratoriais como otimização das técnicas de extração de DNA 
genômico e de amplificação de regiões específicas d os genes avaliados e RFLP-PCR, 
comprometeram o cronograma previsto. 
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F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM( x ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o qu e representou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 
 

(1) Alguns alunos que realizaram seus trabalhos de pesquisa finalizaram o curso de 
graduação e se desligaram do projeto (previsto) e o utros alunos de graduação e pós-
graduação ingressaram no projeto (previsto). 

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

ILÍADA RAINHA DE SOUZA  Doutora UFSC 

MARIA CECÍLIA MENKS RIBEIRO Doutora  UFSC 

CLÁUDIA VITÓRIA DE MOURA GALLO Doutora UERJ 

BRÁULIO LEAL FERNANDES  Médico  UFSC 

AGUINALDO SIMÕES Doutor  USP-Ribeirão Preto 

MARCELO RIZATTI LUIZON Doutor USP-Ribeirão Preto 

YARA COSTA NETTO MUNIZ: Doutoranda USP-Ribeirão Preto 

LIA KUBELKA DE CARLOS BACK Mestre  UFSC 

CLARICE PAGANI SAVASTANO Graduanda em Biologia UFSC 

MARIANA CHAGAS Bioquímica/Especialista HEMOSC 

ANA MÁRCIA TEIXEIRA MORAES Bióloga  UFSC 

TIAGO MORETTI Mestrando em 
Biotecnologia 

Bolsista CNPq 

ALINE SEREIA Mestrando em 
Biotecnologia 

Bolsista CNPq 

DIANNE GALIOTTO Mestrando em 
Biotecnologia 

Bolsista CNPq 

CÍNTIA COÊLHO CALLEGARI Graduanda em Biologia UFSC 

TICIANA FARIAS Graduanda em Biologia UFSC 

FIDEL GULART QUEIROZ Graduando em Biologia UFSC 

CRISTINE MAIA Graduanda em Biologia UFSC 

EDUARDO RODRIGO F. RIBEIRO Graduando em Farmácia UFSC 

HELOÍSA HELENA ZACCARON MILLIOLI Graduanda em Biologia UFSC 

GUSTAVO GÓES COSTA Graduando em Biologia UFSC 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M( X ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

- CNPq - 3 Bolsas de Mestrado no programa de pós-gr aduação em Biotecnologia do CCB 
da UFSC, dos alunos: Aline Sereia, Tiago Moretti, D ianne Galiotto (2007- em 
vigência até 2009).  

- UFSC - 2 bolsas para TCCs do Curso de Ciências Bi ológicas do CCB da UFSC , dos 
alunos: Tiago Moretti e Dianne Galiotto (2006 e 200 7). 
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4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 43.930,00 43.930,00 0 
Total Custeio 55.010,00 55.010,00 0 
Saldo Total 98.940,00 98.940,00 0 
Data da Informação 22/02/2008 22/02/2008 22/02/2008  

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Armário de aço  Própria 20 portas SEM INFORMAÇÃO Não há 

Forno microondas 18 
litros 

Brastemp BMS25A BR(BBNA) MJ7186112 Não há 

Freezer vertical, 300 
litros, 

Consul CVU30CBBMA JJ7632027 Não há 

Kit com 3 Micropipetas  Eppendorf Research Family 

VAR. 2a20 

VAR.20a200 

VAR.100a1000 

 

 

3292846 

3173636 

3212096 

Não há 

Termobloco (Tone gen 
block) 

   Não há 

Cubeta de quartzo GE Spectrosil 
Pathlenght 
10mm 

40006798 Não há 

Caixas plásticas para 

laboratório 

Sanremo  Organizador Top 
Stock 

103938 Não há 

Micropipeta Mecânica 
de 2 a 20  

HTL DV20 546030603 Não há 

Frasco graduado, 
100ml 

Frasco graduado, 
250ml 

Frasco graduado, 
500ml 

DINGL45-100ml 

 

DINGL45-250ml 

 

DINGL45-500ml 

21801-245 

 

21808-445 

 

21801-365 

SEM INFORMAÇÃO Não há 

Proveta graduada, 50 
ml 

VIDROLABOR 50 ml SEM INFORMAÇÃO Não há 

Caixas para tubos 
criogênicos 

CHINA 1,5 a 2 ul HS1064 Não há 

Caixas de papelão para 
100 tubos 

SEM 
INFORMAÇÃO 

SEM INFORMAÇÃO SEM INFORMAÇÃO SEM 
INFORMAÇÃO 

Freezer  Eletrolux FE26 220BC 61100466 Não há 

Caixas plásticas para 
laboratório: 

 

Plasmont 

Plasmont 

Plasutil 

Quadrada 

Retangular  

Moduline 

400 

408 

772 

Não há 
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Computador 
“Notebook”,512M
B, 60GB, 
Sempron  

ACER Aspire 3000 LXA5505A7461109CD3EM00  com 
“headphone" 

Impressora 
multifuncional 

Lexmark M1195 30509899932 Não há 

Container para 
Nitrogênio 
líquido (Botijão 
criogênico) de 20 
litros 

NITROVET DS20 4405021 Não há 

Container para 
Nitrogênio 
líquido (garrafa 
de transporte de 
N) de 2 litros 

NITROSPRAY SEM INFORMAÇÃO SEM INFORMAÇÃO Não há 

Sistema de foto- 

documentação digital 

completo-

IMPORTADO 

DNR Bio Imaging 

Systems 

MiniBIS Pro®System  A-6100014-BA-1 - Light system  
- PC w/ LCD 
-imaging 
capture 
software 

-imaging 
analysis 
software 

Placa adaptadora de 
termociclador 
para lâminas  

EPPENDORF Cat.no.950007052 5331220.002  

Conjunto de 
micropipetas - 
IMPORTADOS 

Eppendorf Research VAR. 2a20 

VAR.05a10 

VAR.10a1000 

 

3648767 

3521197 

3536387 

Não há 

Mola automática para 
porta 

Soprano F2 ouro SEM INFORMAÇÃO Não há 

Vidrarias especiais de 
laboratório: 

-Frasco reagente grad. 
100, 500 e 1000 
ml 

DURAM SEM INFORMAÇÃO 

 

 

SEM INFORMAÇÃO 

 

 

 

Não há 

Balança analítica  Celtac FA2104N A010 Não há 

Agitador de tubos 
(vortex) 

CE Vision 
Cientific 

KMC 1300V E18111EL0524 Não há 

Selador manual  Fine PCR SK-210 0010006 Não há 

Timer digital SEM 
INFORMAÇÃO 

HS24490D SEM INFORMAÇÃO Não há 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos    X   
Geração de avanço/inovação experimental   X    
Geração de conhecimento passível de difusão       X  
Formação e capacitação de recursos humanos       X 
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Formação de novos grupos e centros de pesquisa     X  
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

Os resultados alcançados, embora modestos cientific amente, possibilitaram o início 
de uma linha de pesquisa bastante promissora. Este apoio possibilitou a implantação de 
metodologias de ampla abrangência, cujos desdobrame ntos são exponenciais.  

Os dados da população avaliada possibilitam caracte rizar a epidemiologia da doença 
e sua associação com os polimorfismos genéticos e o utras características biológicas do 
tumor 

O processamento das informações individuais obtidas  possibilitará avaliar a 
efetividade da utilização destes dos polimorfismos genéticos para estimar o risco de 
desenvolvimento da doença, e se há impacto na respo sta ao tratamento e evolução da 
doença. 

Foram padronizadas metodologias que podem subsidiar  uma estratificação 
diferenciada dos tumores (FISH e imunocitoquímica).  

Este trabalho também contribuiu para a formação pro fissional dos alunos 
participantes, gerando seis (6) Trabalhos de Conclu são de Curso, três (3) de Iniciação 
Científica e duas (2) dissertações de Mestrado, cap acitando os novos formandos a atuarem 
numa área da saúde com demanda crescente de profiss ionais qualificados. 

Houve uma consolidação do grupo de pesquisa já exis tente em Genética Humana 
Aplicada, o qual passou a integrar-se a outros cent ros de pesquisa dentro e fora da 
instituição.  
 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

1- Trabalho de Conclusão de 
Curso de Ciências Biológicas, 
CLARICE PAGANI SAVASTANO, 
sob orientação da Dra. Maria 
Cecília Menks Ribeiro. 

Julho de 2006 /CCB-UFSC   “Câncer de mama: Aspectos  
epidemiológicos e sua 
relação com a instabilidade 
cromossômica”.   

2- Trabalho de Conclusão de 
Curso de Ciências Biológicas de 
ANA MÁRCIA TEIXEIRA 
MORAES, sob orientação da Dra. 
Ilíada Rainha de Souza . 

Fevereiro de 2007/CCB-UFSC  
 

“Avaliação do gene TP53 em 
câncer de mama”. 
 

3- Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação em Ciências 
Biológicas de TIAGO MORETTI, 
sob orientação da Dra. Ilíada 
Rainha de Souza 

Fevereiro de 2007/CCB-UFSC. Polimorfismos do gene 
CYP1A1 e sua associação 
com mulheres portadoras de 
câncer de mama em Santa 
Catarina. 

4- Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação em Ciências 
Biológicas de DIANNE 
GALIOTTO, sob orientação da 
Dra. Ilíada Rainha de Souza 

Dezembro de 2007/CCB-UFSC “Câncer de mama em Santa 
Catarina: análise de 
polimorfismo do gene GSTP1 
em um estudo caso-
controle”. 

5- Trabalho de Conclusão de 
Curso de Ciências Biológicas, 
HELOÍSA HELENA Z. MILIOLI, 
sob orientação da Dra. Maria 

Em andamento, conclusão 
prevista para Julho de 2008 
/CCB-UFSC   

Avaliação citogenética de 
tumores mamários. 
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Cecília Menks Ribeiro. 
6- Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação em Ciências 
Biológicas de CÍNTIA 
CALLEGARI COÊLLHO, sob 
orientação da Dra. Ilíada Rainha 
de Souza. 

Em andamento, conclusão 
prevista para Julho de 2008 
/CCB-UFSC   

Análise de associação dos 
polimorfismos do gene 
MHTFR à predisposição ao 
câncer de mama, em 
mulheres de Santa Catarina. 

7- Trabalho de Iniciação Científica 
de TICIANA FARIAS, sob 
orientação da Dra. Ilíada Rainha 
de Souza. 

Em andamento, conclusão 
prevista para março de 2008. 

Câncer de mama: o 
polimorfismo do gene de 
susceptibilidade CYP19 em 
mulheres de Santa Catarina.  

8- Trabalho de Iniciação Científica 
de CRISTINE MAIA, sob 
orientação da Dra. Ilíada Rainha 
de Souza. 

Em andamento, conclusão 
prevista para julho de 2008. 

Estudo do polimorfismo do 
gene de metabolismo 
hormonal CYP17 em 
pacientes com câncer de 
mama de Santa Catarina.  

9- Trabalho de Iniciação Científica 
de EDUARDO RODRIGO F. 
RIBEIRO, sob orientação da Dra. 
Ilíada Rainha de Souza. 

Em andamento, conclusão 
prevista para julho de 2008. 

CÂNCER DE MAMA: 
aspectos epidemiológicos e 
genéticos em pacientes e 
controles, num estudo de 
Santa Catarina 

10- Dissertação de Mestrado da 
aluna ALINE F. RODRIGUES  
SEREIA sob orientação da Dra. 
Ilíada Rainha de Souza. 

Em andamento, no curso de 
Biotecnologia da UFSC. 
Conclusão prevista para 
fevereiro de 2009/CCB-UFSC.  

Identificação de 
polimorfismos em genes de 
reparo ( XRCC1 e XRCC3) de 
DNA e de detoxificação 
(COMT e MnSOD), como 
prováveis marcadores de 
susceptibilidade ao câncer de 
mama. 

11- Dissertação de Mestrado da 
aluna DIANNE GALIOTTO sob 
orientação da Dra. Ilíada Rainha 
de Souza. 

Em andamento, no curso de 
Biotecnologia da UFSC. 
Conclusão prevista para 
fevereiro de 2009/CCB-UFSC. 

Avaliação do gene TP53 
como ferramenta para 
diagnóstico molecular 
precoce de câncer de mama 
em mulheres de Santa 
Catarina. 

12- Resumo em Congresso: 
BACK, L. K. C. ; MORETTI, T. ; 
GALIOTTO, D. ; JORCK, A. C. ; 
SAVASTANO, C. P. ; MOURA-
GALLO, C. V. ; FERNANDES, B.; 
RIBEIRO, M. C. M. ; SOUZA, I. R.  

In: 12  o Congreso de la 
Asociación Latinoamericana 
de Genética /52 o CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GENÉTICA, 
2006, FOZ DO IGUAÇU. 
Genetics and Molecular 
Biology. RIBEIRÃO PRETO: 
SBG, v. 29, 2006. 

Polimorfismos do gene 
CYP1A1: ile462val 
(CYP1A1*2C) E tre461asn 
(CYP1A1*4) em uma amostra 
de pacientes com câncer de 
mama da população de SC. 

13- Resumo em Congresso: 
MILIOLI,H.Z.; LIZ,T.S.; 
SAVASTANO,C.P.; 
RIBEIRO,M.C.M.; SOUZA,I.R.; 
MORETTI,T.; FERNANDES,B.; 
MOURA-GALLO,C.V.  

In: 53o CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GENÉTICA, 
2007, ÁGUAS DE LINDÓIA. 
Genetics and Molecular 
Biology. RIBEIRÃO PRETO: 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
GENÉTICA, v. 30, 2007. 

Câncer de Mama: aspectos 
epidemiológicos e o estudo 
da instabilidade 
cromossômica na população 
de Santa Catarina. 

14- Resumo em Congresso: In: 53 o CONGRESSO Polimorfismos do gene 
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MORETTI, T. ; BACK, L. K. C. ; 
SEREIA, A. F. R. ; FERNANDES, 
B. ; MOURA-GALLO, C. V. ; 
RIBEIRO, M. C. M. ; SOUZA, I. R.   

BRASILEIRO DE GENÉTICA, 
2007, ÁGUAS DE LINDÓIA. 
Genetics and Molecular 
Biology. RIBEIRÃO PRETO: 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
GENÉTICA, v. 30, 2007. 

CYP1A1 e sua associação 
com mulheres portadoras de 
câncer de mama em Santa 
Catarina. 

 
 
 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias  X     
Otimização de processos de produção X      
Possibilidades de obtenção de patentes X      
Agregação de vantagens competitivas do setor X      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X       
Transferência tecnológica para o setor  X     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

  A familiaridade dos participantes do projeto com as metodologias possibilita a capacitação 
para a transferência tecnológica, sendo que a regul amentação da política nacional de 
atenção em genética clínica acarreta uma demanda po r profissionais adequadamente 
capacitados. 
 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população  X     
Insumos para políticas públicas  X     
Redução das desigualdades sociais  X     
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos X      
Geração de empregos X      
Desenvolvimento regional X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

 A incidência de neoplasias , especialmente o cânce r de mama vem aumentado de forma 
significativa na população, a busca de novas inform ações que possibilitem caracterizar de 
forma pormenorizada o processo saúde-doença, e a su sceptibilidade ao desenvolvimento da 
neoplasia, oferece a perspectiva de minimizar o imp acto desta patologia na população. 
 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor X      
Lançamento de novos produtos X      
Redução dos custos de produção do setor X      
Melhoria da qualidade dos produtos X      
Criação de novos mercados X      
Redução de barreiras técnicas X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas X      
Redução do consumo energético X      
Redução da geração de resíduos X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde    X   
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção    X   
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços  X     
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos ser viços X      
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

 X     

Redução dos custos de atendimento X      
Aumento da cobertura de serviços X      
Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção  X     
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos  X     
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

   Caracterização da epidemiologia da doença na pop ulação avaliada, e identificação da 
contribuição da história familiar para a mesma, sub sidiando uma atenção diferenciada as  
pacientes que apresentam história familial. 

Obtenção de subsídios biológicos para caracterizar a agressividade da doença. 

Transferência de tecnologia e elaboração de protoco los mais detalhados. 
 

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 
   A proposta foi desenvolvida em dois grupos popul acionais: mulheres portadoras de câncer 
de mama (antes do início do tratamento, n=99), oriu ndas de diversas regiões de SC e 
atendidas no Hospital Universitário e na Maternidad e Carmela Dutra, em Florianópolis e 
mulheres sem esta patologia (n=149), também de dive rsas regiões do Estado. 
    Além dos dados clínicos e epidemiológicos foram  coletadas amostras de sangue para 
obtenção de DNA genômico e biópsias tumorais para e studos moleculares. O principal 
enfoque da análise molecular foi a implantação das metodologias moleculares de FISH e 
imunocitoquímica para a avaliação de tumores e a co ntinuidade de metodologias já 
estabelecidas, agora parcialmente automatizadas, pa ra a identificação e avaliação de 
polimorfismos genéticos em genes de baixa penetrânc ia (CYPs, GSTs, COMT, MTHFR, 
MnSOD e XRCCs)  associados ao biometabolismo. Polimorfismos destes  genes podem 
definir subpopulações de mulheres com maior exposiç ão a risco de câncer de mama. 
Também demos continuidade à investigação de mutaçõe s no gene TP53, que é considerado 
como o mais importante gene-alvo para o câncer. Os resultados preliminares desta avaliação 
mostram um perfil epidemiológico do câncer de mama na população avaliada, que se 
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mostrou jovem, com pacientes em idade predominando (moda) entre 40 e 61 anos, e com 
história familial de neoplasias (50%). 
    Dos fatores de risco avaliados (paridade, idade  da primeira gestação, menarca precoce, 
obesidade-IMC, tempo de amamentação, entre outros),  somente em relação ao hábito 
tabagista foi encontrada uma associação positiva, d uas vezes maior em pacientes em relação 
ao controle (OR=2,205; IC95%=0,881-5,539), no entan to, esse resultado não se mostrou 
significativo (p=0,098). Todas as amostras tumorais  preparadas (n=17) para avaliação de 
apoptose e instabilidade cromossômica (micronúcleo)  espontânea foram analisadas (100%). 
Para a análise de aneuploidias através de FISH, tod o material já foi processado. 
   A verificação de associação significativa ou não  entre a presença dos polimorfismos 
analisados isoladamente ou em conjunto e o risco de  desenvolvimento de câncer de mama 
ainda está sendo realizada, bem como a comparação d os dados observados com outros 
descritos na literatura. As freqüências alélicas at é agora obtidas corroboram os dados 
demográficos de que a população de SC apresenta gra nde miscigenação entre componentes 
europeus, africanos sub-saarianos e ameríndios. 
  Esta proposta possibilitou a padronização e impla ntação das técnicas moleculares, além de 
contribuir para a formação profissional dos egresso s da UFSC, numa área com demanda 
crescente por profissionais qualificados. 

Os recursos financeiros disponibilizados pela FAPES C/SUS/CNPq permitiram a implantação 
da infra-estrutura laboratorial mínima necessária p ara as abordagens propostas, que também 
está sendo utilizada para o desenvolvimento de outr os projetos relacionados.  
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 

 
   O câncer de mama é uma doença cuja evolução e pr evalência faz com que seja um dos 
problemas mais contundentes de Saúde Pública. Nossa  proposta buscou identificar 
genótipos de risco para o desenvolvimento do câncer  de mama em mulheres residentes em 
Santa Catarina, num estudo caso-controle. Em Santa Catarina a incidência do câncer de 
mama é uma das maiores do Brasil, 52,03/100.000 (1. 610 novos casos/ano) (INCA, 2008). Os 
resultados preliminares desta avaliação mostram um perfil epidemiológico do câncer de 
mama na população avaliada, que se mostrou jovem, c om pacientes em idade predominando 
(moda) entre 40 e 61 anos, e com história familial de neoplasias (50%). Os polimorfismos 
genéticos avaliados podem fornecer parâmetros infor mativos para susceptibilidade ao câncer 
de mama na população de SC, identificando subpopula ções de mulheres com maior risco de 
câncer de mama. 
  Além disso, estamos avaliando características bio lógicas dos tumores e sua relação com a 
histopatologia, como a presença de mutações no gene  TP53, a frequência de apoptose 
espontânea, a instabilidade cromossômica, incidênci a de aneuploidia e centríolos, buscando 
informações adicionais relacionadas ao prognóstico do tumor. 
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Florianópolis/SC, 22 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
 

_________________________________   ____________________________ 
         
        Beneficiário (a) da Pesquisa                                                                     Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14601/2005-3 FCTP: 0912/050 

Título do Projeto: Avaliação da concentração de açúcares e do pH em medicamentos pediátricos na 
forma líquida: novo campo de atuação para o sistema de vigilância sanitária. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Karen Glazer de Anselmo Peres  

E-mail: karengp@ccs.ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: 

Instituição Executora: UFSC CNPJ: 84.592.369/0001-20 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto:  

Apoio Financeiro: R$ 13.177,00 

FAPESC: R$ 4.677,00 SES: R$ 8.500,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: Intersetorialidade e promoção da saúde 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

X Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 
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 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO(X) Caso SIM, Justifique:  
 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

OBJETIVOS PROPOSTOS 
1 Objetivo geral  
Analisar a concentração de açúcares presentes e o nível de pH em medicamentos pediátricos 
na forma liquida, solução ou suspensão mais consumidos em Santa Catarina no ano 2004. 
2 Objetivos específicos  
2.1 Identificar os 50 medicamentos pediátricos mais utilizados no Estado de Santa Catarina; 
2.2 Analisar a existência e a concentração de açúcares nestes medicamentos;  
2.3 Comparar os achados laboratoriais com as informações disponíveis nas bulas dos 
medicamentos;  
2.4 Analisar o nível do pH destes medicamentos;  
2.5 Elaborar relatório técnico com parecer sobre os resultados e encaminhá-lo a ANVISA, 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal e Coordenação Nacional da Saúde da Criança. 
OBJETIVOS ALCANÇADOS 
Todos os objetivos foram alcançados na sua plenitude. O item 2.5 encontra-se em fase de 
elaboração devido ao atraso na análise dos medicamentos. Este atraso ocorreu, pois tivemos 
muitas dificuldades para encontrar alguns medicamentos pertencentes a lotes diferentes. 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

90% 
 
Alguns medicamentos não foram encontrados oriundos de lotes diferentes, mesmo ampliando-se a 
busca para outros Estados. Outros medicamentos saíram de circulação durante o período da 
pesquisa. 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(X) NÃO( ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(X) NÃO( ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

A coordenadora do projeto passou a pertencer à UFSC, instituição esta prevista para interagir no 
projeto. Neste sentido houve interação intra UFSC, dentro de diferentes Centros, a saber: Centro de 
Ciências da Saúde e o Centro de Ciências Agrárias. 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 
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X SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

Nada mais a declarar 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(X) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
 aos objetivos originais? 

Sim, houve alteração na equipe. O técnico (aluno bolsista) que fazia análise dos medicamentos 
conclui seu estágio. Algum tempo foi perdido até que outra pessoa assumisse o trabalho. 
Diminuímos o número de medicamentos analisados devido à dificuldades de obtenção dos 
mesmos. 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Karen Glazer de Anselmo 
Peres 

Doutora UFSC 

Marco Aurélio de Anselmo 
Peres 

Doutor UFSC 

Roseane Fett Doutora UFSC 

Alexandra Crispim Especialista UNIVALI 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO(X) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 7.300,00 7.300,00 - 

Total Custeio 5.877,00 5.877,00 - 

Saldo Total 13.177,00 13.177,00 - 

Data da Informação  07/12/2007  

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Digimed Peagâmetro Digmed Modelo DM 20 35056 - 

HP Impressora PSC 1500 Q5588A - 

LG Monitor LCD 19Pol Eletronic LGM192ABM AWZ  706SPCAJ3411 - 

DEll Microcomputador Dell Optiplex 740 Gabinete minitorre, processador A64 X2 3800 
2.4GhZ, 512KB. Sistema operacional Wndows XP profissional, MS Office 2007 Português, 

HVTD349XT4 Disco óptico de 
recuperação- 
CD room. 
Mouse USB 
óptico 2 botões 
OPTI, Teclado 
Dell USB 
português. 
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6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental X      

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos     X  

Formação de novos grupos e centros de pesquisa      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A divulgação do trabalho será realizada em VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia e XVIII 
Congresso Mundial de Epidemiologia. 

O relatório técnico a ser enviado para a Vigilância Sanitária e para a coordenação de Saúde Bucal do 
Ministério da Saúde contribuirá para a divulgação dos resultados em âmbito estadual e nacional. 
As análises laboratoriais foram desenvolvidas no laboratório do Centro de Engenharia de Alimentos da 
Universidade Federal de Santa Catarina, proporcionando a capacitação e o aperfeiçoamento de alunos 
de graduação envolvidos neste processo. 
A elaboração de um artigo científico a ser enviado para revista Qualis A internacional contribuiu para a 
iniciação de pesquisador em nível de especialização. 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo científico Cadernos de Saúde Pública 
(a ser enviado em Março/2008) 

Avaliação da concentração de 
açúcares e do pH em 
medicamentos pediátricos na 
forma líquida: novo campo de 
atuação para o sistema de 
vigilância sanitária 

 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais      X 

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A pesquisa forneceu dados para que a qualidade das informações contidas nos medicamentos 
infantis de uso crônico possa ser melhorada, a fim de garantir à população consumidora clareza a 
respeito do conteúdo dos mesmos. Adicionalmente, os resultados desta pesquisa reforçam a 
importância do desenvolvimento de medicamentos infantis contendo açúcares alternativos, a fim de 
melhorar os níveis de saúde da população consumidora destes produtos e a oportunidade de se 
apropriar de evidência científica para a elaboração de leis que obriguem a indústria farmacêutica a 
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cumprir estes dois requisitos, quais sejam: novos medicamentos com menos efeitos colaterais e 
completa informação nas bulas a respeito dos conteúdos destes produtos. 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos      X 

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Evidência científica sobre a necessidade de novos medicamentos com menos efeitos colaterais e 
da melhora na qualidade das informações existentes nas bulas dos medicamentos infantis de uso 
crônico.  

 

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção    X   

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços    X   

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços X      

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

     X 

Redução dos custos de atendimento X      

Aumento da cobertura de serviços X      

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção X      

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Acredita-se que este estudo contribuir para as diretrizes de políticas públicas nacionais, com a 
implementação de sistema de vigilância sanitária dos teores de açúcares nos medicamentos. A 
transformação do relatório técnico com parecer sobre os resultados em material impresso a ser 
encaminhado a ANVISA, Coordenação Nacional de Saúde Bucal e Coordenação Nacional da 
Saúde da Criança, contribuirá para a definição destas políticas. Desta forma pretende-se garantir a 
participação intersetorial na organização e desenvolvimento de tecnologias de medicamentos que 
permitam a promoção da saúde da população infantil. 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

Objetivos: Avaliar a concentração de açúcares e do pH em medicamentos pediátricos 
na forma líquida. Métodos: O estudo teve como unidade de análise o Estado de Santa Catarina e foi 
dividido em duas fases: a primeira envolveu a identificação dos 50 medicamentos pediátricos mais 
vendidos no estado no ano de 2004 e a segunda correspondeu à análise laboratorial para testar a 
presença de açucares e os seus respectivos valores de pH. Para a obtenção da lista dos 
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medicamentos fez-se contato com a Intercontinental Marketing Service (IMS). A fim de verificar se os 
medicamentos mais vendidos em nível nacional eram correspondentes às vendas no estado de 
Santa Catarina, realizou-se um levantamento diretamente junto a 18 farmácias de Florianópolis. Na 
segunda fase do estudo procedeu-se a análise laboratorial. Os níveis de açúcar foram medidos 
através do método geral de análise volumétrica Lane-Eynon (AOAC 1996). Cada medicamento foi 
obtido de três lotes diferentes e de cada um destes, foram analisadas três amostras, sendo 
considerados os valores médios. Os medicamentos avaliados neste estudo foram adquiridos nas 
cidades de Florianópolis, Santa Catarina e São Paulo, São Paulo, pelos pesquisadores, não 
ocorrendo nenhum contato com representantes da indústria farmacêutica. A parte laboratorial do 
presente estudo foi realizada nas dependências do laboratório do Departamento de Engenharia de 
Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina. O apoio técnico foi garantido através da 
presença de uma farmacêutica e de químicos do Departamento de Engenharia de Alimentos. Foram 
analisados 44 medicamentos. Constatou-se que 65,9% deles apresentaram açúcar em sua 
composição. A maior parte referia-se a açucares não redutores (58,6%), seguidos de açucares 
redutores (20,7%) e medicamentos que apresentaram ambos os tipos de açucares (20,7%). 
Adicionalmente, a concentração de açucares variou de 2,52/100g a 62,23/100g. Quanto ao pH, 
90,9% dos produtos possuíam caráter ácido, sendo que 47,7% estavam na faixa de pH de 2 a 5. O 
medicamento com pH com maior acidez foi o Mucossolvan® (2,56), enquanto o medicamento com 
maior basicidade foi a Azi®, com pH de 10,0. Apenas 9,9% dos medicamentos tinham caráter 
básico. Em relação às informações contidas nas bulas, constatou-se que 52,3% das mesmas 
indicavam no texto a existência de açucares em sua formulação. Daqueles que não disponibilizaram 
esta informação na bula, 11,3% apresentaram açúcar na sua composição. Também foi constatado 
que nenhuma bula dispunha do valor de pH do medicamento ou advertência para a necessidade de 
higiene bucal após a ingestão e/ou administração do medicamento. Comparando com a proposta 
inicial houve uma pequena redução no número de medicamentos analisados (10%). 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

Contribuir para o conhecimento sobre as características da composição dos medicamentos infantis 
de uso crônico utilizados na forma liquida, especialmente no que se refere á concentração de 
açucares e o pH dos mesmos. Do ponto de vista da saúde pública, este tipo de informação é 
especialmente importante em países onde o consumo de açúcar é tão alto quanto no Brasil. No 
nosso país, o consumo total é estimado em 57,5 quilos por ano per capita, um consumo de 140 
gramas diárias, considerado um dos maiores do mundo. A ingestão de altos níveis de açúcares são 
fatores de risco comum para um série de doenças e agravos à saúde como, por exemplo, a 
obesidade infantil, diabetes, cárie dentária entre outros, tornando seu controle e regulamentação, 
incluindo os medicamentos, objeto do Sistema de Vigilância Sanitária e de seu órgão competente, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
 

Florianópolis/SC,20 de fevereiro de 2008. 
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_________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Contrato Nº.: 14600/2005-5 FCTP: 0915/050 

Título do Projeto: Avaliação do perfil farmacocinético de carbamazepina veiculada em nanoemulsões 
após administração intravenosa em cães 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Letícia Scherer Koester   

E-mail: leticiakoester@gmx.net 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): UFRGS CNPJ: 92.969.856/0001-98 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto:  

Apoio Financeiro: R$ 75.495,00 

FAPESC: R$ 25.495,00 SES: R$ 50.000,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: Este projeto teve como tema a Produção, Qualidade e Acesso a Insumos 
Estratégicos, uma vez que contempla um estudo de desenvolvimento e avaliação pré-clínica de 
uma forma farmacêutica injetável para um fármaco anticonvulsivante amplamente utilizado no âmbito 
do SUS. O projeto contemplava a linha temática: desenvolvimento e aplicação de tecnologia de 
grande interesse no desenvolvimento científico, no caso deste projeto, a nanotecnologia.  

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
X Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
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 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
X Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  
------ x ------ 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
O objetivo geral do trabalho foi desenvolver, caracterizar e avaliar o perfil farmacocinético de 
nanoemulsões contendo carbamazepina, preparadas pela técnica de emulsificação espontânea. Os 
objetivos específicos foram assim delineados : 
1º)  realizar estudos preliminares para a seleção do óleo e tensoativo(s) com vistas à preparação de 
formulações de nanoemulsões; 
2º)  preparar e caracterizar as formulações; 
3º) avaliar a distribuição da carbamazepina, após a administração intravenosa em cães da 
formulação de nanoemulsão contendo o fármaco; 
4º) avaliar a distribuição da carbamazepina, após a administração intravenosa em cães do complexo 

carbamazepina:hidroxipropil-β-ciclodextrina. 
Todos estes objetivos foram alcançados, conforme justificativa a seguir. Estudos preliminares 
indicaram que a carbamazepina é pouco solúvel (< 7,0 mg/g) nos diferentes óleos de uso permitido 
para administração parenteral. Por esse motivo, a obtenção de nanoemulsões contendo 3 mg/ml de 
carbamazepina foi dificultada, tendo ocorrido precipitação do fármaco pouco tempo após a 
preparação das formulações, fenômeno que foi atribuído à uma transição polimórfica da 

carbamazepina, da forma β, presente na matéria-prima, na forma diidratada. Este fato é explicado 
pela localização preferencial do fármaco na interface das nanoemulsões. Estes resultados já foram 
publicados (Kelmann, R.G.; Kuminek, G.; Teixeira, H.F.; Koester, L.S. Preliminary Study on the 
Development of Nanoemulsions for Carbamazepine Intravenous Delivery: An Investigation of Drug 
Polymorphic Transition. Drug Development and Industrial Pharmacy, v. 34, p. 53-58, 2008), e 
contemplam o 1º objetivo traçado. Após a otimização das proporções de tensoativo lipofílico, as 
alterações na fase oleosa e a redução da concentração do fármaco para  
2 mg/ml, foi possível o desenvolvimento de uma formulação estável, conforme descrito em outro 
trabalho também já publicado (Kelmann, R.G.; Kuminek, G.; Teixeira, H.F.; Koester, L.S. 
Carbamazepine parenteral nanoemulsions prepared by spontaneous emulsification process. 
International. Journal of Pharmaceutics, v. 342, p. 231-239, 2007), contemplando assim o 2º objetivo 
delineado. Um trabalho complementar a este, de desenvolvimento e validação de metodologia 
analítica para avaliação do teor de fármaco presente nas formulações foi também publicado 
(Kelmann, R.G.; Kuminek, G.; Teixeira, H.F.; Koester, L.S. Determination of carbamazepine in 
parenteral nanoemulsions: Development and validation of an HPLC method. Chromatographia, v. 66, 
p. 427-430, 2007). A formulação mais promissora, contendo lecitina de soja e a mistura de óleo de 
rícino de triglicerídeos de cadeia média foi testada em cães beagle, porém causou reações adversas, 
que foram atribuídas à presença de um dos componentes da fórmula, o co-tensoativo, polissorbato 
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80. Este adjuvante é permitido para uso intravenoso, e segundo o Food and Drug Administration 
(FDA/USA), pode ser empregado por esta via em concentrações de até 10 % para seres humanos, 
concentração esta superior à encontrada nas nanoemulsões desenvolvidas. Entretanto, foram 
encontrados em estudos recentes

1,2
, relatos de efeitos adversos (hipotensão, taquicardia reflexa e 

prostração) idênticos aos observados nos animais, o que determinou a alteração da fórmula. Uma 
nova formulação foi então desenvolvida e administrada intravenosamente em seis cães. Eles 
receberam, também, para fins de comparação, em outro período, determinado de forma cruzada e 

aleatória, carbamazepina complexada com hidroxipropil-β-ciclodextrina. Estes resultados, que 
incluem os 3ª e 4ª objetivos deste projeto serão publicados oportunamente, pois o manuscrito está 
em fase de redação; ele será submetido à Química Nova.  
Referências: 

1. Somberg et al. The American Journal of Cardiology, 93, 576-581, 2004.  
2. Somberg et al., Cardiovascular Drugs and Therapy, 18, 345-351, 2004.  

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Conforme justificativa já apresentada, o trabalho cumpriu com todos os objetivos propostos, uma vez 
que foram desenvolvidas nanoemulsões para administração intravenosa em cães de carbamazepina. 
A limitada incorporação do fármaco às nanoemulsões e o aparecimento de reações adversas nos 
animais foram aspectos que dificultaram a realização do trabalho, mas que são passíveis de ocorrer 
em uma pesquisa científica. Neste sentido, atribui-se ao trabalho uma taxa de 90% de sucesso, em 
relação ao cumprimento dos objetivos traçados no projeto original.  

D - Houve interação com outra(s)  instituição(ções)? SIM ( x ) NÃO (  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM ( x ) NÃO (  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

A participação do Prof. Dr. Helder Teixeira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), já estava prevista no projeto original, e pode ser comprovada pela participação em todos 
os trabalhos publicados até o momento. Mais recentemente, uma aluna do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Farmacêuticas, também da UFRGS, participou da análise dos dados 
experimentais obtidos no estudo pré-clínico, e deverá ter seu nome indicado na respectiva 
publicação.  

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
 SIM X NÃO  Atraso na contratação do Projeto 
 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM X NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 
 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 
 SIM X NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
Embora tenha ocorrido atraso na contratação do projeto, este fato não ocasionou dificuldades 
uma vez que o cronograma foi readequado. As maiores dificuldades encontradas foram 
inerentes à própria pesquisa, conforme discutido anteriormente.  
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

     SIM( x ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
aos objetivos originais? 

Houve uma pequena modificação da equipe. Com a readequação do cronograma, o Prof. 
Marcos Antonio Segatto Silva retirou-se do estudo. Sua participação era prevista na etapa pré-
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clínica, conforme descrito no projeto. Neste sentido, a Profa. Cláudia Maria Oliveira Simões foi 
convidada a participar deste estudo. Participaram também alunos de iniciação científica 
(Gislaine Kuminek - PIBIC/CNPq/UFSC e Rodrigo Ribeiro – Bolsa Mérito Científico/FAPESC) e 
do PPGCF/UFRGS e PG-FAR/UFSC.  
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Letícia Scherer Koester Doutor UFSC. Atualmente, UFRGS 
Cláudia Maria Oliveira Simões Doutor UFSC 
Helder Ferreira Teixeira Doutor UFRGS 
Gislaine Kuminek Graduado (atualmente) Bolsista PIBIC/CNPq - UFSC 
Rodrigo Ribeiro Graduado (atualmente) Bolsista – Programa Mérito 

Científico/FAPESC – UFSC 
Regina G. Kelmann Mestre (atualmente) Mestranda do PG-FAR/UFSC 
Jadel Kratz Mestre Doutorando do PG-FAR/UFSC 
Bibiana Verlindo de Araújo Mestre Doutoranda do PPGCF/UFRGS 
 

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM( x ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

Os estudos preliminares foram fomentados, em parte, pelo projeto intitulado: Desenvolvimento 
de uma forma farmacêutica nanoemulsionada para administração intravenosa de 
carbamazepina, financiado pelo EDITAL FUNPESQUISA UFSC 2004 (Valor do projeto: R$ 
4.992,00). 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 55.370,00 51.356,89 4.013,11 
Total Custeio 20.125,00 17.311,99 2.813,01 
Saldo Total 75.495,00 68.668,88 6.826,12 
Data da Informação Outubro de 2005: 

publicação D.O.U. 
Janeiro de 2006: 
Depósito 1ª parcela 
Março de 2007: 
Depósito 2ª parcela 

Julho de 2006:  
Entrega da 1ª prestação 
de contas 
Agosto de 2007:  
Entrega da 2ª prestação 
de contas 
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5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

6  
MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Sistema de concentração de 
amostras de pequena 
capacidade (Speedvac System 
- Thermo Electron 
Corporation), adquirido por 
importação direta via Importa 
Fácil Ciência CNPq 

SPD1010-220 06D150022-2A Rotor para 32 tubos de 
15 mL e para 120 tubos 
de microcentrífuga. 

Geladeira 02 portas – marca 
Bosch 

Glassline 
445 L 

5210008773 --- 

Computador - Kerberos --- 605SPZK58501 Drive 1.44, gravador de 
DVD, HD 80 GB IDE 
7200 RPM, Kit Gabinete 
Coletek, 512MB 
memória, monitor CRT 
17” tela plana LG, placa 
mãe Foxconn, 
processador Celeron D 
2.5 GHZ.  

Impressora HP 3920 BR 6282F0V4 --- 
Suporte polisulfona (Millisul) – 
sistema de filtração 
esterilizante 

47 mm  016686-2 --- 

Bomba de hidrovácuo Marconi MA 053 07267041 --- 
Autoclave vertical Phoenix AV75 14884 Cesta inox para 

autoclave 
Agitador magnético multiponto 
DIST  

Multiponto -X-X- ---- 

 
 

6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1 (nenhuma contribuição) a 5 (alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      X 
Geração de avanço/inovação experimental      X 
Geração de conhecimento passível de difusão      X 
Formação e capacitação de recursos humanos      X 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa    X   
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O projeto representou dois avanços experimentais, a saber: (i) o emprego da nanotecnologia para o 
desenvolvimento de um novo medicamento injetável de carbamazepina, um fármaco de amplo uso 
no SUS, e para o qual não existe forma de administração parenteral disponível; e (ii) a avaliação in 
vivo (em cães) de uma formulação de base nanotecnológica, aspecto ainda pouco investigado na 
área, e em especial no Brasil. Assim, considerando-se o tempo envolvido e a natureza da própria 
pesquisa, acredita-se que o projeto teve um grande impacto científico no que se refere à geração 
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de conhecimento, passível de difusão, traduzido pelas publicações já realizadas e em fase de 
elaboração. Além disso, houve formação de recursos humanos qualificados na área (formação de 
um mestre, dois alunos de iniciação científica e inclusão voluntária de dois alunos de doutorado), 
tendo também possibilitado a agregação de outros pesquisadores em torno do tema (a exemplo da 
inserção no projeto da Profa.Cláudia M.O.Simões e seu aluno de doutorado).  

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo Científico Maio de 2007 - 
International Journal of 
Pharmaceutics 

Carbamazepine parenteral 
nanoemulsions prepared by 
spontaneous emulsification process 

Artigo Científico Julho de 2007 - Chromatographia Determination of carbamazepine in 
parenteral nanoemulsions: 
development and validation of na HPLC 
method 

Artigo Científico Janeiro de 2008 – 
 Drug Development and Industrial 
Pharmacy 

Preliminary study on the development 
of nanoemulsions for carbamazepine 
intravenous delivery: an investigation of 
drug polymorphic transition 

Resumo em 
Seminário Nacional 

Outubro de 2006 – Porto Alegre - 
XVIII Salão de Iniciação Científica 
da UFRGS 

Estudo preliminar de desenvolvimento 
de nanoemulsões lipídicas contendo 
carbamazepina 

Resumo em 
Seminário Nacional 

Outubro de 2006 – Florianópolis - 
XVI Seminário de Iniciação 
Científica da UFSC 

Desenvolvimento e validação de 
metodologia analítica por cromatografia 
líquida de alta eficiência para 
quantificação de carbamazepina em 
emulsões lipídicas 

Resumo em 
Congresso 
Internacional 

Setembro de 2007 – Ribeirão 
Preto - 6

th
 International Congress 

of Pharmaceutical Sciences  

Application of a Factorial Design to 
Develop Carbamazepine 
Nanoemulsions by Spontaneous 
Emulsification 

Está prevista a publicação de, pelo menos, mais um artigo científico.  
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias    X   
Otimização de processos de produção     X  
Possibilidades de obtenção de patentes    X   
Agregação de vantagens competitivas do setor X      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      
Transferência tecnológica para o setor  X     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Tendo em vista que o desenvolvimento de formulações estáveis e com dose delineada foi 
dificultado pelas próprias características físico-químicas do fármaco, e que a hipótese de melhoria 
do perfil de distribuição in vivo do fármaco com a nanoemulsão, em comparação com o complexo, 
não foi confirmada (estes apresentaram farmacocinética similar), conclui-se que o projeto aportou 
maior avanço científico que inovativo, em um primeiro momento. Por outro lado, a semelhança 
entre os perfis farmacocinéticos da nanoemulsão e complexo com ciclodextrina pode ser 
considerada uma vantagem se uma ação rápida do fármaco em nível de sistema nervoso central é 
desejada, à semelhança das obtidas por soluções. Cabe ressaltar que o desenvolvimento de um 
novo medicamento é um processo complexo e moroso, e que o estudo realizado aportou um 
grande conhecimento na área, passível de ser utilizado para estudos posteriores de otimização da 
formulação obtida com a carbamazepina, ou mesmo para o desenvolvimento de outro produto 
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nanoemulsionado, contendo outro fármaco de interesse para uso no SUS.  
 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população X      
Insumos para políticas públicas   X    
Redução das desigualdades sociais X      
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos    X   
Geração de empregos X      
Desenvolvimento regional   X    
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Conforme explicado anteriormente, o estudo pode ser considerado como preliminar, tendo em vista 
o curto período de execução e não pode representar uma contribuição do ponto de vista de 
lançamento de um produto passível de aplicação imediata no SUS. Entretanto, considera-se que 
houve uma importante tentativa de agregação de valor a um produto, pelo uso da nanotecnologia, e 
de contribuição para o desenvolvimento de novos produtos, o que em última análise auxilia no 
desenvolvimento da região e do país.  

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor X      
Lançamento de novos produtos   X    
Redução dos custos de produção do setor X      
Melhoria da qualidade dos produtos    X   
Criação de novos mercados  X     
Redução de barreiras técnicas  X     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A justificativa é semelhante à anterior.  

 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias-primas      X 
Redução do consumo energético X      
Redução da geração de resíduos X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
As formulações desenvolvidas empregam insumos biocompatíveis e biodegradáveis, tendo havido 
então contribuição na racionalização do uso de matérias-primas.  

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde  X     
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção X      
Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços  X     
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços X      
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

X      

Redução dos custos de atendimento X      
Aumento da cobertura de serviços X      
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção X      
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias  X     
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Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Conforme explicado anteriormente, considera-se que o estudo, embora inicial, representou um 
importante passo no desenvolvimento de produtos inovadores para uso no SUS, o que no futuro, 
com a otimização da própria formulação desenvolvida, ou mesmo com a geração de outros 
produtos, poderá trazer benefícios ao SUS, nos quesitos destacados acima.  

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área temática, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

A proposta inicial do trabalho visava obter nanoemulsões para administração intravenosa de 
carbamazepina (CBZ), utilizando-se como referência uma forma injetável da mesma, viabilizada por 
meio da complexação com ciclodextrina, e avaliar se esta tecnologia poderia melhorar o perfil de 
distribuição in vivo do fármaco. Um primeiro grupo de formulações foi preparado, visando a 
incorporação de 3 mg/mL de fármaco, porém durante o período de armazenamento ocorreu o 
aparecimento de precipitados cristalinos, o que foi atribuído à transição polimórfica da CBZ, 
sugerindo a necessidade de alterações na concentração do fármaco, tensoativos e fase oleosa. Para 
otimizar esse estudo foi empregado um delineamento fatorial 2

2
. Um método cromatográfico (CLAE) 

foi desenvolvido e validado para o doseamento das formulações, que foram desenvolvidas com  
2 mg/ml de CBZ. Esta diminuição da dose representa a necessidade de administração de maior 
volume, o que dificulta a exploração comercial do produto e constitui uma limitação encontrada no 
estudo. A formulação considerada mais promissora foi testada em cães, mas provocou reações 
adversas, que levaram ao desenvolvimento de uma nova formulação, também com 2 mg/ml de CBZ, 
mas que teve como principal modificação, a substituição do co-tensoativo polissorbato 80 por 
poloxâmero 188. O protocolo experimental aprovado pelo CEUA/UFSC (certificado no. 
23080.029451-13) consistiu em um estudo cruzado, aleatório, no qual cada um dos seis animais 
recebeu um tratamento de cada vez, quais sejam: a formulação de nanoemulsão contendo CBZ e o 
complexo CBZ:HP-β-ciclodextrina. As coletas de sangue ocorreram em intervalos pré-determinados 
e os plasmas foram obtidos e analisados conforme metodologia re-validada por CLAE (Koester et al., 
2004). Para cada animal, foram avaliados os perfis de concentração plasmática por tempo, e obtidos 
os valores de área sob a curva (ASC); constante de eliminação (ke), clearance (CL), volume 
aparente de distribuição (Vd) e a meia-vida de eliminação (t½), utilizando-se análises compartimental 
e não-compartimental dos dados. Foi observado que a CBZ apresentou farmacocinética compatível 
com o modelo de dois compartimentos, tanto para o complexo quanto para a nanoemulsão. Os 
parâmetros farmacocinéticos da nanoemulsão e do complexo não apresentaram diferenças 
estatísticas, com exceção do ke e do volume de distribuição, que sofreram pequenas alterações. 
Embora essas variações não pareçam apresentar relevância clínica, a CBZ administrada na forma 
de nanoemulsão, possui um perfil de distribuição menor, quando comparado ao do complexo, o que 
pode se traduzir em uma melhor atuação em nível de sistema nervoso central. No entanto, essa 
hipótese ainda necessita de maior investigação.  

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

O trabalho realizado sob a temática Produção, Qualidade e Acesso a Insumos Estratégicos buscou 
demonstrar que, através do uso da nanotecnologia, seria possível desenvolver, para a 
carbamazepina, uma formulação que apresentasse características físicas, químicas e físico-químicas 
compatíveis com a administração parenteral. O fármaco em questão é de primeira escolha no 
tratamento da epilepsia psicomotora e caracteriza-se por apresentar uma baixa hidrossolubilidade. 
Por esse motivo, não existe disponível no mercado farmacêutico uma forma de administração 
injetável, a qual se faz necessária em situações de emergência, tratamento intensivo ou coma. 
Entretanto, o fármaco, além de pouco hidrossolúvel, apresentou-se também pouco solúvel nos óleos 
permitidos para uso em humanos pela via intravenosa, o que dificultou o desenvolvimento de um 
produto parenteral de pequeno volume, com potencial para patenteamento e exploração comercial a 
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curto ou médio prazo. Mesmo assim, o estudo contribuiu significativamente para a geração de 
conhecimento científico na área e a busca por um produto de base nanotecnológica para 
administração parenteral da carbamazepina não foi considerada encerrada. O desenvolvimento do 
estudo pré-clínico (em cães) teve uma contribuição importante, uma vez que demonstrou que para a 
carbamazepina, a nanoemulsão tem um perfil farmacocinético muito semelhante à do produto obtido 
por complexação com ciclodextrinas. O resultado teria sido mais promissor se a análise dos dados 
tivesse demonstrado um perfil de liberação mais sustentado, ou, ao contrário, uma distribuição 
apenas monocompartimental para a nanoemulsão, o que seria atribuído a uma atuação ainda mais 
rápida no sistema nervoso central, desejável quando se visa o tratamento de emergências. Neste 
aspecto, a obtenção de um perfil semelhante ao de uma solução contendo ciclodextrina pode ser 
considerada interessante. Entretanto, cabe ressaltar que estudos envolvendo administração de 
produtos de base nanotecnológica em animais ainda são pouco realizados, especialmente no Brasil, 
e que as informações obtidas podem auxiliar em estudos futuros.  
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B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

1) Conhecer a real magnitude e causas da morte materna em adolescentes para a proposição de 

medidas que sejam viáveis no contexto do SUS;  
 

2) Desenvolver um sistema de informação sobre saúde da mulher adolescente e oferecer 

subsídios às Instituições de Saúde da Região e Serviços de Referência nas instâncias 

governamentais, para definição de políticas de assistência à mulher adolescente;  
. 

3)  Mobilizar os gestores dos municípios da área de abrangência do projeto para definição de 

ações que contribuam para a redução dos danos associados a gravidez precoce e os problemas 

sociais relacionados. 
 

Em virtude da alteração orçamentária e a da falta de apoio para a realização do projeto nas 

Regiões inicialmente previstas, houve a necessidade de mudança da área de abrangência prevista 
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Universidade do Oeste de Santa Catarina para execução de parte do projeto. 
 
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
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O Projeto alcançou todos os objetivos previstos. AMPLIOU-SE. Isto porque, os resultados 
desta pesquisa foram incorporados pelo CEMMA e originaram a nova sistemática de 
informações sobre a Saúde da Mulher e Mortalidade Materna na página da SES. 
  

 
 
D - Houve interação com outra(s)  instituição(ões)? SIM( X ) NÃO(  ) 
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Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

 

Houve interação com a Universidade do Oeste de Santa Catarina, com a Coordenação Regional de 

Saúde do Oeste, com as Secretarias Municipais de Saúde de São Miguel do Oeste, Paraíso, Princesa, 

Belmonte, Bandeirantes, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Itapiranga, São José do Cedro, Santa 

Helena, Tunápolis, com o Comitê de Mortalidade Materna  do Estado de Santa Catarina(CEMMA). 

Foi realizada uma Oficina para profissionais de saúde e educação, gestores municipais de saúde, 

adolescentes e  representantes das comunidades . 

Os Secretários Municipais de Saúde dos Municípios envolvidos participaram de todas as atividades 

previstas, incluindo uma Oficina Pedagógica realizada com adolescentes e de palestras sobre o tema. 

As atividades foram gratuitas e liberadas para a participação de qualquer pessoa interessada, o que 

garantiu a presença de gestores, lideranças locais, profissionais da área de educação e profissionais de 
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MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

    

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
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contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  
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A Oficina de trabalho realizada em São Miguel D’Oeste teve um total de 350 participantes, entre 

professores, enfermeiros e alunos do ensino médio dos Municípios envolvidos. Os participantes 

foram divididos em cinco grupos, sendo que a atividade teve uma duração de 5 horas para cada 

grupo. 
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C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população x      

Insumos para políticas públicas x      

Redução das desigualdades sociais x      

Redução das importações x      

Agregação de valor a produtos e processos x      

Geração de empregos x      

Desenvolvimento regional x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor x      

Sustentabilidade das empresas do setor x      

Lançamento de novos produtos x      

Redução dos custos de produção do setor x      

Melhoria da qualidade dos produtos x      

Criação de novos mercados x      

Redução de barreiras técnicas x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas x      

Redução do consumo energético x      

Redução da geração de resíduos x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      x 
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      x 
Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      x 
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      x 
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

x      

Redução dos custos de atendimento x      

Aumento da cobertura de serviços    x   

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção    x   

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos    x   

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

1. Implantação do Sistema de informação sobre mortalidade materna (incluindo adolescentes), 

CEMMA-SES; 

2. Validação e utilização do quadro síntese para análise da mortalidade materna, desenvolvido 

no presente projeto, pelo Comitê de Mortalidade Materna  do Estado de Santa Catarina; 

3. Reflexão com profissionais do serviço, acerca da mortalidade materna de adolescentes 

encontrada em Santa Catarina com produção de artigo para publicação; 

4. Os resultados do estudo demonstram a necessidade do desenvolvimento de protocolos 

assistenciais específicos  para a gestação em adolescentes. 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

 

O projeto foi proposto, em virtude da necessidade de monitoramento da mortalidade em adolescentes 

no Estado de Santa Catarina, a partir de um registro adequado de informações que permitisse um 

efetivo controle e prevenção do fenômeno. O sistema de registro em Santa Catarina, apresenta, até o 

momento, informações na página da Secretaria de Estado de Saúde, como pode ser observado nos  

Anexos 4 e 5 (www. saúde.sc.gov.br/ - Programa e Projetos Especiais, Atenção Básica/Saúde da 

Mulher). 

As informações da SES/SC apresentam estatísticas sobre mortalidade materna, sem uma análise mais 

detalhada de cada caso. Do mesmo modo, a mortalidade em adolescentes  constava também no 

conjunto das estatísticas, sem pesquisa mais aprofundada sobre as causas, condições sócio-

econômicas ou outros dados populacionais. Deste modo, ficava inviabilizada ação no sentido de uma 

ação efetiva para resolver ou reduzir ao máximo o problema.  

Conhecer a magnitude do problema e apresentar um modo específico de tratar a informação são 

contribuições para o controle e prevenção da mortalidade materna em adolescentes. O presente 

trabalho, iniciado com as informações sobre adolescentes teve sua abrangência expandida, uma vez 

que o modelo  nele desenvolvido será utilizado pelo CEMMA no sistema de controle de mortalidade 

materna no Estado de Santa Catarina (conforme Anexo 6). Deste modo, além do cumprimento de 

todos os objetivos propostos para as adolescentes, é possível afirmar no Estado de Santa Catarina o 

sistema de registro de óbitos em mulheres permitirá a mobilização contínua de gestores, educadores, 

políticos, profissionais de saúde e toda a população interessada no tema para o conhecimento da 

realidade no Estado e conseqüentemente a tomada de decisões para resolução do problema. 

Os resultados gerados apontam que a análise da gestação e mortalidade materna em adolescentes não 

pode enfocada somente no aspecto clínico haja vista tratar-se de fenômeno de alta complexidade, 

ainda sem controle social. A MM pode ser prevenida e reduzida se houver programas de educação 

que impulsione o desenvolvimento da consciência coletiva, sobre a responsabilidade com a 

sexualidade, planejamento familiar, pré-natal e que a gestação  em adolescentes é de risco e que deve 

ser assistida em centros com competência específica desenvolvida. 
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RESUMO 

 

 

Introdução: A razão da mortalidade materna (RMM) é um indicador para a análise das 

condições de vida e assistência prestada à mulher grávida e, em adolescentes, adverte para o 

não cumprimento do estatuto da criança e adolescente (ECA), conforme argumentam alguns 

autores. 

Objetivos: Estimar a razão da mortalidade materna em adolescentes nas mesorregiões do 

Estado de Santa Catarina no período de 1994-2005. 

Métodos: Foram analisados os dados referentes ao total de mortes de mulheres, associados à 

gestação, parto e puerpério que ocorreram em Santa Catarina, numa série histórica de 1994 a 

2005. Adotou-se como fonte para a coleta de dados o SIM, SINASC e IBGE.  

Resultados: Ocorreram no período em Santa Catarina, 424 mortes maternas, destas 17% 

foram em adolescentes. Na mesorregião Serrana 26,4% das mortes maternas foram em 

adolescentes. A RMM entre adolescentes foi mais elevada na Mesorregião Serrana 61,42, 

seguido daqueles apresentados pelo Oeste, 39,88 e Norte, 39,39. Das mortes maternas em 

adolescentes registradas no período de 1996 a 2005, 67% foram do tipo obstétrica direta, 

23% obstétrica indireta e cerca de 9% classificadas como acidentais e incidentais. 

Conclusões: A RMM entre adolescentes nas diversas mesorregiões apresentou valores 

elevados. A mesorregião Serrana apresentou o maior risco de morte associado à gravidez, 

parto e puerpério em adolescentes, tendo o menor risco a Grande Florianópolis. Todas as 

mesorregiões catarinenses tiveram uma tendência da RMM irregular, excetuando-se a Grande 

Florianópolis.  

 

Palavras-chave: Mortalidade materna. Adolescentes. Razão de mortalidade. 



 

 

SUMÁRIO 
 

 

DEDICATÓRIA .......................................................................... Erro! Indicador não definido. 

AGRADECIMENTOS ................................................................ Erro! Indicador não definido. 

RESUMO ................................................................................................................................. 10 

ABSTRACT ................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

LISTA DE FIGURAS .................................................................. Erro! Indicador não definido. 

LISTA DE TABELAS ................................................................. Erro! Indicador não definido. 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ................................ Erro! Indicador não definido. 

SUMÁRIO ............................................................................................................................... 11 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................ Erro! Indicador não definido. 

 

2 OBJETIVOS ............................................................................. Erro! Indicador não definido. 

2.1 Objetivo geral ...................................................................... Erro! Indicador não definido. 

2.2 Objetivos específicos ........................................................... Erro! Indicador não definido. 

 

3 METODOLOGIA ..................................................................... Erro! Indicador não definido. 

3.1 Tipo de estudo ..................................................................... Erro! Indicador não definido. 

3.2 Período de abrangência do estudo ....................................... Erro! Indicador não definido. 

3.3 População de estudo ............................................................ Erro! Indicador não definido. 

3.4 Regiões do estudo ................................................................ Erro! Indicador não definido. 

3.5 Coleta de dados .................................................................... Erro! Indicador não definido. 

3.6 Variáveis de estudo .............................................................. Erro! Indicador não definido. 

3.7 Sistematização dos dados .................................................... Erro! Indicador não definido. 

 

4 RESULTADOS ......................................................................... Erro! Indicador não definido. 

 

5 DISCUSSÃO ............................................................................. Erro! Indicador não definido. 

 

6 CONCLUSÕES ......................................................................... Erro! Indicador não definido. 

 

REFERÊNCIAS .......................................................................... Erro! Indicador não definido. 



 

 

Apêndice A – Número absoluto de mortes maternas em idade fértil e em adolescentes por 

mesorregião catarinense, período de 1994 – 2005. ................... Erro! Indicador não definido. 

Apêndice B - RMM no período de 1994 a 2005, em mulheres de 10 a 49 anos, nas 

mesorregiões catarinenses. ........................................................ Erro! Indicador não definido. 

Apêndice C – Causas dos óbitos maternos por causa nas mesorregiões catarinenses, período 

de 1996-2005. ............................................................................ Erro! Indicador não definido. 

Apêndice D - RMM no período de 1994 a 2005, em adelescentes, nas mesorregiões 

catarinenses. ............................................................................... Erro! Indicador não definido. 

NORMAS ADOTADAS ........................................................... Erro! Indicador não definido. 

FICHA DE AVALIAÇÃO ........................................................ Erro! Indicador não definido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 
 

ÍSIA CARLA HANSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDADE POR ABORTO NO  

ESTADO DE SANTA CATARINA, 1996 A 2005 

 

 

 

 

 

Trabalho apresentado à Universidade 

Federal de Santa Catarina, como requisito 

para a conclusão do Curso de Graduação 

em Medicina. 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

Universidade Federal de Santa Catarina 

2007 



 

 

ÍSIA CARLA HANSEN 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDADE POR ABORTO NO  

ESTADO DE SANTA CATARINA, 1996 A 2005 

 

 

 

 

Trabalho apresentado à Universidade 

Federal de Santa Catarina, como requisito 

para a conclusão do Curso de Graduação 

em Medicina. 

 

 

 

 

 

Presidente do Colegiado: Prof. Dr. Maurício José Lopes Pereima 

Professor Orientador: Profª. Drª. Maria de Lourdes de Souza 

Professor Co-Orientador: Prof. Dr. Jorge Abi Saab 
 

 

 

 

Florianópolis 

Universidade Federal de Santa Catarina 

2007 



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 
Gestão compartilhada em saúde  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 
 
 

                                                                       
   

 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-000   -   Fone: (48) 3215-1200 / Fax: (48) 3215 1200 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

RESUMO 

 

 

 

Introdução: A razão da mortalidade materna associada ao aborto revela as condições de vida 

e, principalmente de educação das mulheres, bem como a assistência prestada a mulher. 

Objetivos: Estimar a razão da mortalidade materna associada ao aborto e sua relação com o 

IDH nas mesorregiões do estado de Santa Catarina, no período de 1996 a 2005. 

Métodos: Foram analisados os dados referentes ao total de mortes de mulheres, associados 

ao aborto, que ocorreram em Santa Catarina numa série histórica de 1996 a 2005. Adotou-se 

como fonte para a coleta de dados o SIM, SINASC e IBGE. 

Resultados: No período de 1996-2005, em Santa Catarina, foram notificadas 31 mortes 

maternas associadas ao aborto, destas 12,9% foram em adolescentes e ocorreram nas 

mesorregiões Norte, Oeste e Vale do Itajaí. A RMM associada ao aborto não demonstrou 

relação com os níveis de IDH, apesar de que se observou que a maioria das mulheres que 

morreram portava até oito anos de escolaridade. Além disso, observou-se que a escolaridade 

foi registrada na maioria dos óbitos como ignorada, particularmente na mesorregião Oeste. 

Conclusões: A RMM associada ao aborto demonstra que o fenômeno é social e não está 

controlado apesar das leis e códigos existentes na realidade brasileira. As mesorregiões 

Norte, Oeste e Vale do Itajaí apresentaram os maiores valores de RMM associada ao aborto. 

 

Palavras-Chave: Aborto. Causa de óbito. Mortalidade materna. Razão de mortalidade 
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ANEXO 3 

 
 
 
Simpósio: “LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO, A SEXUALIDAD E 

VIOLÊNCIA” 
 
 
Organizador: Repensul (Rede de Promoção ao Desenvolvimento da 
Enfermagem), Santa Catarina-Brasil.  
 
 
Moderador: María Angélica Arzuaga-Salazar (Colômbia) 
 E-mail: marzuaga3@yahoo.es 
 
 
Palestra: “Mortalidade materna: a contribuição dos serviços de saúde para sua 
evitabilidade” 

 
Resumo: Nesta pesquisa visa-se compreender a contribuição dos serviços de saúde 
para a evitabilidade da morte materna. Adotou-se a exploração qualitativa dos óbitos 
de mulheres em idade fértil para identificar os óbitos maternos que não haviam sido 
registrados como tal. Assim, obteve-se o conjunto das mortes classificadas como 
maternas, para então, proceder à exploração qualitativa de cada história clínica, 
declaração de óbitos e fichas de investigação do óbito. Nestas, reconheceu-se as 
categorias contributivas ou determinantes da morte materna dentre as quais, a 
efetividade do pré-natal; a procura tardia, pela mulher, do serviço de saúde; a falta 
de articulação do serviço de pré-natal com a assistência hospitalar; a falta de busca 
ativa da mulher, grávida de risco, pelos serviços de atenção básica de saúde; a falta 
de educação continuada ou atualização profissional; as normas e rotinas dos 
serviços que não atendem as necessidades profissionais e das mulheres;  
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a aplicação correta do procedimento clínico no tempo indevido; registro incorreto e 
incompleto de dados; as causas de óbito registradas na declaração de óbito não 
observaram uma lógica seqüencial e, encontrou-se declaração de óbito que não 
apresentavam as causas de óbito registradas no prontuário da mulher. Concluiu-se 
que o pré-natal é decisivo na prevenção da morte materna. Isto porque o cuidado de 
enfermagem e a consulta médica são fundamentais para o  diagnóstico precoce das 
toxemias, para a hospitalização preventiva e para a busca ativa de gestante de risco. 
Os serviços de saúde não demonstraram responsabilidade com o registro de dados, 
de fatos e situações que pudessem servir de subsídio para o esclarecimento da 
evitabilidade do óbito, bem como com o preenchimento adequado da declaração de 
óbito. O funcionamento dos serviços de saúde em sistema de rede pode assegurar o 
direito de a mulher parir com segurança evitando as intervenções adequadas, 
porém, tardias no tempo. 
 
 
 
 
Palestrante: (Brasil) 

• Dra. Maria de Lourdes de Souza, Mestre e Doutora em Saúde Pública, 
Professora do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da UFSC, 
Coordenadora Geral da REPENSUL. Endereço: Campus Universitário, 
Trindade, Caixa Postal 5193 – CEP 88040-900 – Florianópolis – Santa 
Catarina – Brasil.  
E-mail:  repensul@uol.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:repensul@uol.com.br
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14611/2005-0 FCTP: 0893/056 
Título do Projeto: Atendimento Odontológico pela Técnica Restauradora Atraumática (ART) 
associado ao emprego de um novo gel removedor de cárie dental como alternativa a pacientes que 
não tenham acesso ao atendimento ambulatorial no sistema único de saúde-SUS 
Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Marcelo Tomás de Oliveira 
E-mail: martol@unisul.br 
Município de Execução da Pesquisa: 
Instituição Executora: UNISUL CNPJ: 86.445.293/0001-36 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição (ões) Participante(s): Prefeitura Municipal de 
Tubarão 

CNPJ: 82.928.656/0001-33 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto:  
Apoio Financeiro: R$ 16.080,00 
FAPESC: R$ 6.080,00 SES: R$ 10.000,00 CNPq: 0,00 
Tema/Linha Temática: Saúde 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
X Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
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 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
X Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM (  ) NÂO(x) Caso SIM, Justifique:  
 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 
O objeivo deste estudo foi verificar a performance da Técnica Restauradora Atraumática (TRA) 
associada a um agente quimico para remoção da cárie dentária. Havendo resultados positivos 
propor-se-ia um protocolo de atendimento com o intuito de utilizar ferramenta TRA em regiões de 
difícil acesso ao tratamento odontológico tradicional no controle da atividade de cárie em escolares 
de 7 a 10 anos cadastrados no Programa de Saúde da Família ou Programa de Saúde Bucal do 
Escolar do município de Tubarão-SC.  
Como os resultados apresentaram-se de maneira favorável propôs-se um protocolo para técnica 
associando o gel de papaína a TRA proposta por FRANKEN em 1994, e repassou-se a Profa. Marilin 
Duarte da Silva de Oliveira, a qual foi membro efetivo de todo o projeto além de ser coordenadora do 
setor de Odontologia da Prefeitura Municipal de Tubarão. 
Assim como proposto no projeto, os resultados foram submetidos a evento (Capes-qualis  
internacional) e periódico indexado nacional. 
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Quanto aos objetivos propostos, 95% deles foram atingidos. Resta apenas consolidar a 
apresentação em evento internacional e a publicação em revista nacional indexada conforme 
proposto no projeto. 

No aspecto científico: 

De acordo com o objetivo e a metodologia proposta observou-se que a Técnica Restauradora 
Atraumática-TRA associada ao gel de papaina apresentou desempenho clinico tão eficaz quanto a 
TRA tradicional, ou seja sem uso do gel removedor, sendo considerado um facilitador da remoção do 
tecido cariado. Isto aconteceu independentemente da marca do cimento restaurador utilizado. A 
partir daí foram geradas as seguintes publicações: 

-Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Odontologia em novembro de 2006 com o 
título “Atendimento odontológico pela técnica restauradora atraumática associado ao gel de 
papaína como alternativa a pacientes que não tenham  acesso ao Sistema Único de Saúde -
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SUS.”.  

-Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Odontologia em novembro de 2006 com o 
título “Atendimento odontológico pela técnica restauradora atraumática como alternativa a 
pacientes que não tenham acesso ao Sistema Único de  Saúde-SUS. ” 

-Apresentação em evento científico internacional indexado: 
Evento- Anual meeting of the IADR 2 a 5 de Julho de 2008- Toronto-Canadá  
Título: “ART clinical performance associate to quemi stry agent to decay remotion” submetido 
a evento quails  A internacional – Annual meeting o f the IADR.  
Situação: aguardando aceite. 
 
-Artigo submetido a revista quails B nacional – Revista Brasileira de Odontologia-RBO. 
Título: “ Avaliação clínica do desempenho da técnica restaura dora atraumática associada ao 
gel de papaína”. 
Situação: aguardando parecer.  

Quanto a aplicação dos resultados no Sistema Unico de Saúde-SUS: 

Os resultados foram disponibilizados ao gestor do serviço de odontologia de Tubarão, Profa.. Marilin 
Duarte da Silva de Oliveira, a qual foi membro efetivo do projeto além de ser coordenadora do setor 
de Odontologia da Prefeitura Municipal de Tubarão. Está agendado para março de 2008, 
conferência-treinamento a ser ministrada pelo coordenador do projeto, aos novos cirurgiões-
dentistas do Programa de Saúde da Família-PSF de Tubarão, afim de capacitá-los a aplicarem esta 
ferramenta.     

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM( x ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( x ) N ÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 

A Prefeitura Municipal de Tubarão participou inserida como campo de pesquisa, podendo adotar os 
resultados como ferramenta de prática rotineira, aumentando a cobertura de serviços com a 
aplicação do protocolo clínico proposto. 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM X NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 
X SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 
X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
 
 
 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 
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 SIM(x) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
 aos objetivos originais? 

Participação voluntária de acadêmicos do curso de o dontologia da UNISUL, vinculados 
ao NUPEBIO. Este ultimo trata-se do grupo de pesqui sa em biomateriais odontológicos, 
o qual está devidamente registrado no CNPq, onde o referido projeto nasceu. Não houve 
nenhuma repercussão nos objetivos do estudo. 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Marcelo Tomás de Oliveira Doutor UNISUL 
Marilin D. da S. de Oliveira Mestre UNISUL 
Sandra T. Bittencourt Mestre UNISUL 
Roberta Hube Mestre UNISUL 
Samara Prates Acadêmica NA 
Arthur Bortolato Buss Acadêmico NA 
Erick Von Wulfing Acadêmico NA 
Juliana Bittencourt Acadêmica NA 
Grasiela Fretta Fernandes Acadêmica NA 
 

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M(  ) NÂO( x ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 13.000,00 13.000,00 Zero 
Total Custeio 3.080,00 3.080,00 Zero 
Saldo Total 16.080,00 16080,00 Zero 
Data da Informação    

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Consultório odontológico 
portátil I 

Kit ART Selante 
Express  

68496462 
 

Mala rígida com rodas; 
Jato de ar comprimido 
elétrico; 
Refletor portátil; 
Filtro de linha; 
Extensão de 5 metros; 
Aspirador elétrico; 
Cadeira odontológica 
portátil; 
Micro motor Elétrico 
LB100 
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Bolsa para transporte. 
Consultório Odontológico 
portátil II 

Kit ART Selante 
Express  

7653528 Mala rígida com rodas; 
Jato de ar comprimido 
elétrico; 
Refletor portátil; 
Filtro de linha; 
Extensão de 5 metros; 
Aspirador elétrico; 
Cadeira odontológica 
portátil; 
Fotopolimerizador 
Olsen-Única 
Bolsa para transporte. 

Maquina fotográfica digital Pentax IST DS 
6.1 megapixel  

1066834 Bolsa para transporte 

Microcomputador Intel Celeron 775 
D331 
2,66\533\256 

Bx80547RE2667CNSL98V 
61SSPPBK0608 
BR6372F1JV 

-Placa mãe 775 
Phitronics P7V800-M; 
Hard disc Sansung; 
Kit Gabinete 01-0001 
branco; 
Drive 1.44 branco; 
-Monitor LG SW &!OE 
Cinza; 
EstabilizasorSMS 
300VA; 
Memória DDR 5212 MB; 
-Impressora HP 3920; 
-Gravador de DVDLG 
SH-H42N 
 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos X      
Geração de avanço/inovação experimental    X   
Geração de conhecimento passível de difusão      X 
Formação e capacitação de recursos humanos     X  
Formação de novos grupos e centros de pesquisa X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

1. Geração de avanço/inovação experimental: 
De acordo com o objetivo e a metodologia proposta observou-se que a Técnica Restauradora 
Atraumática-TRA associada ao gel de papaina apresentou desempenho clinico tão eficaz quanto a 
TRA tradicional, ou seja sem uso do gel removedor. Sendo o gel um facilitador da remoção do 
tecido cariado, sua associação a TRA, significa um avanço na técnica propriamente dita. 

2. Geração de conhecimento passível de difusão: 
Os conhecimentos supracitados são passíveis de difusão, além do fato de que novas pesquisas as 
quais visem responder questionamentos gerados, devam ser desenvolvidas. 

3. Formação e capacitação de recursos humanos: 
Os resultados foram disponibilizados ao gestor do serviço de odontologia de Tubarão, Profa.. 
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Marilin Duarte da Silva de Oliveira, a qual foi membro efetivo do projeto além de ser coordenadora 
do setor de Odontologia da Prefeitura Municipal de Tubarão. Está agendado para março de 2008, 
conferência-treinamento a ser ministrada pelo coordenador do projeto, aos novos cirurgiões-
dentistas do Programa de Saúde da Família-PSF de Tubarão, afim de capacitá-los a aplicarem esta 
ferramenta.    Além disto, durante o desenvolvimento do projeto houve a participação voluntária e 
efetiva de acadêmicos no projeto, caracterizando a relação indissociável entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
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Saúde-SUS. 

Trabalho de conclusão de 
curso 

10 de novembro 2006 
UNISUL-Tubarão SC 
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atraumática como alternativa 
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acesso ao Sistema Único de 
Saúde-SUS. 
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remotion .   
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Rio de Janeiro-Brasil 

Avaliação clínica do 
desempenho da técnica 
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B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias X      
Otimização de processos de produção X      
Possibilidades de obtenção de patentes X      
Agregação de vantagens competitivas do setor X      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X       
Transferência tecnológica para o setor X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
NA 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população     X  
Insumos para políticas públicas X      
Redução das desigualdades sociais      X  
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos X      
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Geração de empregos X      
Desenvolvimento regional X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
1.Melhoria da qualidade de vida da população: 
A doença cárie é um problema de saúde pública na maioria dos países, principalmente naqueles 
em desenvolvimento. Apesar da incidência da doença cárie estar decaindo de acordo com as 
estatísticas da OMS, grande parte da população permanece sem atendimento e muitos dentes 
acabam sendo perdidos por falta de tratamento. A aplicação de medidas terapêuticas, como a TRA, 
as quais visem minimizar as seqüelas da doença, podem contribuir para melhorar a qualidade de 
vida da população.  
2.Redução das desigualdades sociais: 
A baixa e desigual distribuição de odontólogos pelo país e condições financeiras insuficientes para 
manter instrumentos e equipamentos, principalmente em regiões de difícil acesso geográfico, são 
algumas das razões pela qual a odontologia restauradora, permanece, ainda hoje, fora do alcance 
de significativa parcela da população (FRENCKEN et al, 1994). 
Diante disso, a técnica restauradora atraumática (TRA), a qual consiste na remoção manual do 
tecido cariado com o uso de curetas e instrumentos manuais, e a restauração com cimento de 
ionômero de vidro, é proposta como ferramenta, para dentro de um programa que vise promover 
saúde à população, auxiliar na redução das desigualdades em saúde. 
 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor X      
Lançamento de novos produtos X      
Redução dos custos de produção do setor X      
Melhoria da qualidade dos produtos X      
Criação de novos mercados X      
Redução de barreiras técnicas X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas X      
Redução do consumo energético X      
Redução da geração de resíduos X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde X      
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção X      
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços X      
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serv iços    X   
Redução da morbi -mortalidade relacionada ao agravo X      
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estudado 
Redução dos custos de atendimento     X  
Aumento da cobertura de serviços     X  
Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção     X  
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos     X  
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s    X   
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
1.Melhoria da gestão, organização e qualidade dos se rviços: 
Os programas preventivos muitas vezes não conseguem atingir grande parte da população, 
resultando no aparecimento da lesão de cárie, que na maioria das vezes atinge estágio irreversível. 
Nestes casos as lesões freqüentemente não recebem tratamento restaurador adequado, resultando 
normalmente na extração do elemento dental em questão, ocasionando ao paciente a perda da 
função e estética, desnecessariamente.  
A TRA é meticulosamente descrita por diversos autores. Utilizam-se instrumentos manuais para 
remoção de estrutura amolecida por cárie e sela-se a cavidade com material restaurador capaz de 
aderir aos tecidos dentários e, principalmente, liberar fluoretos em quantidades terapêuticas nas 
áreas adjacentes ao preparo (TEN CATE; VAN DUINEM, 1995).  
O gel de papaína, proposto por Bussadori et al, tem sido recentemente apresentado como 
alternativa para permitir e facilitar a remoção química e mecânica da cárie. Portanto, a associação 
deste ao cimento de ionômero de vidro na TRA, pode facilitar a técnica e permitir a reabilitação e 
adequação do meio bucal, possibilitando a manutenção do elemento dental e evitando 
procedimentos mais complexos, melhorando a gestão e a qualidade dos serviços de saúde bucal. 
2.Redução dos custos de atendimento: 
A técnica restauradora atraumática (TRA), consiste na remoção manual do tecido cariado com o 
uso de curetas e instrumentos manuais, e a restauração com cimento de ionômero de vidro, 
apresentando relativa simplicidade, pouca necessidade de aparatologia complexa e conseqüente 
custo reduzido. Além disto, levando-se em conta o aspecto de estar-se agindo preventivamente em 
relação a complexidade dos procedimentos, acentua-se a redução nos custos de atendimentos em 
função da complexidade dos procedimentos. 
3.Aumento da cobertura de serviços: 
Regiões de difícil acesso geográfico, constituem uma das razões pela qual a odontologia 
restauradora, permanece, ainda hoje, fora do alcance de significativa parcela da população 
(FRENCKEN et al, 1994). Um procedimento com as características da TRA pode facilitar e 
conseqüentemente aumentar a cobertura de serviços. 
4.Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínico s: 
Esta pesquisa buscou fornecer a possibilidade de incorporar a técnica restauradora atraumática 
como ferramenta de atenção a saúde bucal da população, dentro de um protocolo clínico o qual 
busca subtrair o máximo da técnica, respeitando suas limitações.   
O gel de papaina não afetou o comportamento da TRA facilitando a remoção do tecido cariado. 
Deste modo a TRA pode ser associada ao gel de papaína e usada como ferramenta de alternativa 
terapêutica primária, desde que inserida dentro de um programa de Odontologia voltado a 
promoção de saúde bucal. 
6.Melhoria da relação custo-efetividade de tecnolog ias: 
O gel de papaina não afetou o comportamento da TRA, independentemente do cimento utlizado. 
Sendo a papaína um facilitador da remoção do tecido cariado, buscou-se melhorar a relação custo-
efetividade da técnica restauradora atraumática. 

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

O objeivo deste estudo foi verificar a performance da Técnica Restauradora Atraumática (TRA) 
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associada a um agente quimico para remoção da cárie dentária. Após a aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa da UNISUL e consentimento livre e esclarecido dos responsáveis, foi realizado 
um exame clínico em crianças de 7 a 12 anos do colégio de Educação Básica Professora Célia 
Coelho Cruz, em Tubarão–SC. Estas crianças estavam cadastradas no Programa de Saúde Bucal 
do Escolar-PSE, e recebiam, portanto palestras, instruções de higiene e bochechos fluoretados 
semanais.  

ORGANOGRAMA PROPOSTO 

CEP

PROJETO

PESQUISA NO COLÉGIO ED. 
BÁSICA CÉLIA COELHO CRUZ

SECRETARIA DA SAÚDE

PREVENÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO 
DO LEVANTAMENTO

AMOSTRA

UNIDADE DE SAÚDE
AUTORIZAÇÃO DOS 

RESPONSÁVEIS
RESTAURAÇÃO

LEVANTAMENTO 
EPIDEMIOLÓGICO

CRITÉRIOS DE 
INCLUSÃO

CRITÉRIOS DE 
EXCLUSÃO

CAVIDADES RASAS OU 
MÉDIAS COM ABERTURA 

SUFICIENTE PARA CURETAS

EXPOSIÇÃO PULPAR, 
HISTÓRIA DE DOR OU 

PRESENÇA DE EDEMA OU
FÍSTULAS

COORD. DO CURSO DE 
ODONTOLOGIA

 

A amostra foi formada por crianças de ambos os sexos, as quais deveriam ter a presença de uma ou 
mais cavidades de cárie, com abertura suficiente para a introdução de um escavador de dentina, até 
perfazer um total de sessenta cavidades. Os critérios de exclusão foram dentes com cavidades que 
apresentavam: exposição pulpar, história de dor, presence de fistula e envolvimento de mais de uma 
face. As crianças que não se enquadravam nos critérios da pesquisa foram automaticamente 
drenadas ao serviço publico de saúde. As restaurações foram realizadas de acordo com a técnica, 
porém no grupo 1 o gel de papaína foi aplicado (Papacárie R, Belo Horizonte, Brasil) durante trinta 
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segundos antes da remoção da cárie, até que fosse possível a total remoção da cárie. Os cimentos 
de ionômero de vidro  Maxion R (FGM, Joinville, Brazil) e Meron (VOCO, Berlin, Alemanha), foram 
usados em quinze dentes de cada grupo, repectivamente. Após a cura as restauações foram 
protegidas com vaselina. O organograma abaixo resume a técnica aplicada: 

TRA SEM PAPAÍNA TRA COM PAPAÍNA 

1.Limpeza do dente com água destilada e 
escova Robinson. 

1.Limpeza do dente com água destilada e escova 
Robinson. 

2.Isolamento relativo. 2.Isolamento relativo. 

3.Remoção do tecido cariado com 
escavadores manuais. 

3.1 Cárie aguda 

3.2 Cárie crônica 

4.Limpeza da cavidades com água 
destilada ou clorexedine a 0,02% 

4.Limpeza da cavidades com água destilada ou 
clorexedine a 0,02% 

5.Manipulação e inserção do cimento de 
ionômero de vidro. 

5.Manipulação e inserção do cimento de ionômero 
de vidro. 

6.Pressão digital com vaselina. 6.Pressão digital com vaselina. 

7.Acabamento e polimento manual após a 
presa inicial do cimento. 

7.Acabamento e polimento manual após a presa 
inicial do cimento. 

8.Recobrimento com vaselina 8.Recobrimento com vaselina 

9. Instruções ao paciente 9. Instruções ao paciente 

 

O controle foi feito após seis meses, e avaliou-se clinicamente a presença de cárie secundária, 
sensibilidade (espontânea e provocada - ar e percussão), presença de fistula e integridade da 
restauração. Os resultados da avaliação após seis meses encontram-se dispostos na tabela 1 e na 
tabela 2, não havendo diferença estatística para nenhum do critérios avaliados entre os grupos 
(p=0,055). Na tabela 1 observa-se que não houve sinais de alteração da saúde pulpar tão pouco 
sinal clínico de recidiva de cárie. Já na tabela 2, quanto a integridade das restaurações pode-se 
perceber que a maior parte das restaurações não apresentou degradação com repercussão clinica 
(sem alteração ou aumento da rugosidade superficial), apresentando estatisticamente o mesmo 
comportamento, independentemente do cimento utilizado. 

Tabela 1. Resultado do acompanhamento das restaurações quanto aos critérios que avaliaram 
clinicamente a resposta pulpar, após 180 dias. 
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Critérios avaliados 

Grupo 1 Grupo 2 

 
Critérios avaliados 

Maxion R 
 

Meron Maxion R 
 

Meron Fístula             0 0 0 0 
Sensibilidade  0 0 0 0 
Recidiva de cárie 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

Tabela 2. Resultado do acompanhamento das restaurações quanto aos critérios que avaliaram 
clinicamente a integridade das restaurações, após 180 dias. 

Grupo 1 Grupo 2 

Maxion R 
 

Meron 
 

Maxion R 
 

Meron 

Sem alteração 12 11 11 12 
Aumento da rugosidade             2 2 2 2 
Perda Parcial       1 1 1 0 
Perda Total       0 1 1 1 
Total 03 04 03 03 

Conclusão: o gel de papaina não afetou o comportamento da TRA facilitando a remoção do tecido 
cariado. Isto aconteceu independentemente do cimento utilizado. 

A proposta inicial do estudo era a de verificar a eficácia do Tratamento Restaurador Atraumático 
(TRA) associado ao Gel de Papaína. Havendo resultados positivos propor-se-ia um protocolo de 
atendimento com o intuito de utilizar a TRA como ferramenta, em regiões de difícil acesso ao 
tratamento odontológico tradicional no controle da atividade de cárie em escolares de 7 a 10 anos 
cadastrados no Programa de Saúde da Família ou Programa de Saúde Bucal do Escolar do 
município de Tubarão-SC. Isto pode ser encontrado respectivamente no organograma 1 e no quadro 
1. 
Assim, comparado com a proposta inicial do projeto e de acordo com os resultados obtidos pode-se 
concluir que: 

1. O gel de papaina não afetou o comportamento da TRA facilitando a remoção do tecido 
cariado. Isto aconteceu independentemente do cimento utilizado. 

2. Deste modo a TRA pode ser associada ao gel de papaína e usada como ferramenta de 
alternativa terapêutica primária, desde que inserida dentro de um programa de Odontologia 
voltado a promoção de saúde bucal; 

3. Para a realização da técnica restauradora deve-se:  
• Respeitar as limitações da técnica; 
• Respeitar os critérios de inclusão/exclusão do tratamento restaurador; 
• Respeitar as limitações da técnica, executando-a como mais uma ferramenta dentro de um 

programa de saúde bucal que busque a promoção de saúde bucal da população. 
 
 
 
 

 
 
Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 

Esta pesquisa buscou fornecer ao gestor público a possibilidade de incorporar a técnica restauradora 
atraumática como ferramenta de atenção a saúde bucal da população, dentro de um protocolo 
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clínico o qual busca subtrair o máximo da técnica, respeitando suas limitações.  
Observou-se que a TRA associada ou não ao gel de papaína, pode ser usada como ferramenta 
terapêutica desde que inserida dentro de um programa de Odontologia, o qual deve obrigatoriamente 
ser voltado a promoção de saúde bucal. 
Além disto, para a realização da técnica restauradora atraumática propõe-se que a mesma respeite 
os seguintes critérios: 
- ser realizada após um correto dignóstico epidemiológico da população alvo, destacando-se aquelas 
com dificuldade de acesso ao tratamento odontológico convencional em unidades básicas de saúde; 
- Respeitar os critérios de inclusão/indicação do tratamento restaurador; 
- Restringir-se a cavidades simples, as quais devem preferencialmente se limitar a uma superfície 
dental isoladamente; 
- Respeitar a técnica restauradora, podendo ser associada a esta o gel de papaína, conforme 
proposto na metodologia deste estudo (quadro 1); 
- Por fim, salienta-se o caráter temporário desta técnica e a imprescindível necessidade da inserção 
da mesma como uma ferramenta dentro do contexto da saúde bucal da população. 

 
                 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 200__. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14791/2005-5 FCTP: 0906/050 
Título do Projeto: Expansão ex vivo de células tronco hematopoiéticas de placenta/cordão umbilical 
para reconstituição terapêutica 
Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Márcio Alvarez da Silva 
E-mail: malvarez@ccb.ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianopolis 
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto:  
Apoio Financeiro: R$ 100.000,00 
FAPESC: 0,00 SES: 0,00 CNPq: R$ 100.000,00 
Tema/Linha Temática: 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
x Básica 
 Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
x Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
x Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM ( x ) NÂO(  ) Caso SIM, Justifique:  
No Item 1 dos objetivos seria a de amplificar ex vivo as células tronco hematopoéticas e verificar a 
qualidade do enxerto em animais irradiados. Não pudemos realizar esta etapa durante a vigência do 
projeto em razão de termos tido dificuldade nos processos de irradiação dos animais e sua 
manutenção, ao mesmo tempo que fomos por uma linha não prevista no projeto com o isolamento 
de células tronco mesenquimais (descrito a seguir). Em contrapartida isolamos uma população de 
células tronco, da placenta obtida de recém natos, capazes de sustentar a amplificação de células 
tronco hematopoeticas, que posteriormente identificamos como sendo células tronco mesenquimais 
Este isolamento não havia sido previsto neste projeto. Entretanto foi importante nos experimentos 
que avaliaram a expansão ex vivo de células tronco hematopoéticas. Por isso focamos essa 
abordagem as expensas dos procedimentos de irradiação. 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 
Objetivos Propostos: 
1. Estudar as melhores condições para a amplificação de células tronco hematopoeticas (CTHs) in 
vitro, através da amplificação de preparações celulares mais eficientes na colonização da medula 
óssea e reconstituição de hematopoiese, utilizando animais recipientes irradiados na seleção de 
preparações mais ricas em CTHs capazes de promover maior grau de reconstituição, estabelecendo 
qual é a melhor condição para otimização de condições de cultura capaz de amplificar o maior 
numero possível de CTHs  
2. Compararemos o nível de amplificação de CTHs in vitro com o nível de expressão dos fatores de 
transcrição: Runx1, Tel/ETV6 e SCL/Tal1 por CTHs CD34+, obtidas do cordão umbilical/placenta de 
recém natos a termo, que podem atuar na seleção de preparações que tenham maior numero de 
clones eficientes para reconstituição para utilização nos enxertos, aumentando assim a eficiência da 
seleção de células nos transplantes. 
 3. Iniciar a criação de um banco de CTHs com alto potencial de reconstituição hematopoiética nos 
recipientes irradiados, através do catálogo e estocagem de varias amostras obtidas de cordão 
umbilical/placenta. Classificar os clones estocados, quanto ao numero de células CD34, nível de 
expressão de fatores de transcrição e condição de cultura que resultou na melhor reconstituição. 
Objetivos Alcançados: 
1. Avaliamos a amplificação de CTHs in vitro, avaliando métodos para melhor amplificação. As 
células CD34+ foram isoladas pela tecnologia supramagnetica usando micropartículas magnetizadas 
conjugadas com anticorpos antiCD34. As células CTHs isoladas da circulação placentária e do 
sangue do cordão umbilical foram comparadas. Utilizamos para isso um meio de cultura baseado me 
metilcelulose: MethoCult H4434, suplementado com fatores de crescimento hematopoeticos: 3 U/ml 
rh Eritropoietina, 10 ng/ml rh IL-6, 10 ng/ml rh IL-3, 50 ng/ml of rh SCF, 10 µg/ml rh Insulina e 200 
µg/ml hTransferrina. As culturas foram mantidas por 7-10 dias a 37°C em atmosfera 5% CO2, as 
colônias geradas no meio semisólido, que tem derivação clonal, ou seja formadas a partir de uma 
célula tronco foram então contadas e analisadas em microscópio óptico. Quanto aos fenótipos 
gerados in vitro observamos colônias: BFU-E, CFU-GM, CFU-GEMM, conforme o grau de 
diferenciação de CTHs gerando vários progenitores hematopoiéticos presentes no momento da 
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preparação. Estes resultados nos mostram alguns progenitores que foram plaqueados e se 
diferenciaram em linhagens hematopoiéticas eritrocítica, granulocítica assim como megacariocitos, 
indicando  a quantificação de CTHs. Estas linhagens ficam evidenciadas pela presença das colônias 
formadas.  
 

 
Figura 1.  Ensaio clonogênico de células CD34+ do sangue de cordão umbilical (A,) e da 

placenta após dissociação (B) em meio semi-sólido (MethoCult) GF H4434, após 7-10 dias. 
Quantificamos a expansão de colônias CFU-GEMM. 

 
A Tabela 2 mostra a freqüência de colônias formadas em relação ao numero de células CD34+ 

plaqueadas no meio semisólido, comparando com células obtidas do sangue do cordão umbilical ou 
das células obtidas da placenta dissociada.  
 
Tabela 1. Formação de colônias obtidas a partir de 103 CD34+ obtidas em meio MethoCult H4434. 

Origem de CD34+  Tipos de Colônias Formadas 
CFU-GM CFU-GEMM BFU 

9 2 - 
12 12 - 
10 9 1 
2 5 - 

 
 

Sangue do cordão 
umbilical 

2 11 - 
Média  7,0 ± 4,7 7,8 ± 4,2 0,2 ± 0,44 

 
CFU-GEMM / CD34+ 

                        
                        1/128,2 células CD34+ 

5 13 - 
9 12 2 
3 12 7 

 
Células da circulação da 

placenta  
3 20 - 

Média 5,0 ± 2,83 14,3 ± 3,87 4,5 ± 3,54 
 

CFU-GEMM / CD34+ 
 

                        1/69,9 células CD34+ 

 
A formação de colônias BFU-E, que contém predominantemente células eritróides, indica a 

presença de precursores hematopoiéticos já com alto grau de comprometimento com esta linhagem. 
Já a formação de colônias CFU-GM, onde estão presentes granulócitos e monócitos, indica a 
presença de um precursor menos comprometido, que dá origem a dois tipos celulares diferentes, 
sendo este provavelmente um progenitor bipotente comprometido com a formação de linhagens 
sanguíneas específicas. A formação de colônias CFU-GEMM, onde ocorrem granulócitos, eritrócitos, 
monócitos/macrófagos e megacariócitos, evidencia a presença de um precursor bastante 
indiferenciado, sendo este considerado de célula tronco hematopoiética pluripotente. Em nossos 
experimentos obtivemos uma colônia CFU-GEMM em cada 128,2 células CD34+ plaqueadas a partir 
do sangue do cordão umbilical enquanto para as células CD34+ obtidas da placenta, obtivemos 1 
colônia multipotente para cada 70 células plaqeadas. Esta diferença foi signicativa (p < 0,005). Estes 
resultados indicam a possibilidade de existirem focos de produção de CTHs na placenta. Estamos 
procedendo investigações imunohistológicas para tentar identificar na estrutura do tecido focos 

+
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contendo células CD34+.  
Estes resultados demonstraram que e possível a manipulação ex vivo das CTHs. Como o objetivo 
deste trabalho e de estudar os mecanismos e métodos para amplificação ex vivo, estudamos a 
capacidade ainda in vitro de modelos celulares específicos atuarem como suporte para este 
procedimento. Testamos linhagens celulares obtidas de embriões murinos 3T3, através da cocultura 
com CTHs CD34+. Tais células não se mostraram competentes para suportar a sobrevivência de 
proliferação de células CD34+ obtidas de placenta ou da circulação umbilical. Com a hipótese de que 
CTHs devem ter na placenta um ambiente para sua sobrevivência e proliferação através da 
produção de fatores de crescimento por células acessórias, especulamos a existência de células 
similares ao estroma medular capazes de suportar a sobrevivência e expansão das células in vitro. 
Com base nesta hipótese de trabalho desenvolvemos uma metodologia para isolamento de células 
tronco mesenquimiais (CTMs) a partir da placenta, que teve a maior produção de CTHs, visto no 
ensaio clonogênico. Em resumo o procedimento foi feito neste protocolo: 

 
O tratamento de CTMs in vitro com EGF e FGF e importante para sua manutenção em estado 
proliferativo portanto indeferenciado, como avaliado através da expressão de vários marcadores: 
 
Tabela 2. Caracterização dos fenótipos das células tronco mesenquimais obtida de placenta em 
baixa passagem (inferior a passagem 5) e alta passagem (superior a passagem 12).  
(+) Presença de células marcadas. (- ) Ausência de células marcadas. 
 

Marcadores CTMs de baixa passagem CTMs de alta passagem 

Β-tubulina III  + + 

NF-M + + 

GFAP - - 

SMA + - 

Nestina  + ++ 

SudanIII- adipócito  + + 

Alcian blue/Col-2a  - - 

  

Células de placenta 
plaqueadas em IMDM 

suplementado. 
Seleção das CTMs 

por adesão no 
plástico.  

Corte de placenta 
dissociado mecanicamente 
na presença de pancreatina 

EGF 
 

FGF 
 

Control

1ng/

10ng/ml

20ng/ml

Placenta 
Humana
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Estes marcadores testados mostram que CTMs podem usadas em maiores passagem pois perdem 
expressão de SMA (actina de músculo liso) e aumenta Expressão de Nestina (marcador de CTMs 
indiferenciadas). Em nehuma passagem observamos a expressão de colágeno 2ª, característica de 
células conjuntivas e portanto diferenciadas.  

 

 

 
 
Figura 2 . Amplificação de CTHs sobre CTMs em sistema de cocultura.(A) monocamada constituída 
de CTMs. (B) Cocultura de CTHs sobre CTMs mantidas por 10 dias. (C) Cocultura de CTHs sobre 
CTMs mantidas por 20 dias. 
 
Usando a cultura de CTMs de alta passagem fizemos a cocultura com células CD34+ in vitro onde 
as CTHs isoladas da circulação placentária foi inoculada sobre a monocamada resultante de CTMs 
amplificado no laboratório (Figura 2). Este tipo de cultura se parece com culturas de medula óssea 
obtidas por punção direta da crista ilíaca.após 10 dias de cocultura pudemos observar um grande 
numero de colônias associadas diretamente a monocamada de CTMs (figura 2B setas grandes). 
Estas colônias foram obtidas por expansão clonal de CTHs, através da produção de fatores de 
crescimento produzidos por CTMs visto que no sistema de cultura não foi adicionado nenhum tipo de 
fator de crescimento. Quando mantidas pro tempo mais longo (figura 2C) observamos que as 
colônias apresentam um núcleo eritróide rico em hemoglobina e granulóciotos (seta grande) e um 
grande número de megaccariócitos (seta pequena), indicando a produção de todas as linhagens 
sanguineas.  
Este resultado foi muito animador pois demonstrou que com a utilização de CTMs é possível 

B

C

A
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estabelecer um método para a amplificação ex vivo de CTHs. Tanto que havíamos encaminhado um 
projeto para o PPSUS 2006 que infelizmente não foi aprovado. 
 

2. Reação de  RT-PCR 
Estudamos a expressao de fatores de transcrição com o nível de amplificação de CTHs in vitro. Para 
tal utilizamos a expressão do gene através de RT-PCR com oligonucletídeos específicos (tabela 3) 
em diferentes preparações de células CD34+. 
 
Tabela 3 : Oligonucleotídeos utilizados para as reações de RT-PCR 

Fatores de transcrição Seqüencia (5´ -> 3´) 

RUNX 1B sense  AGATGTAGGGCTAGAGGGGTGAGG 

RUNX 1B antisense TTGCGGTGGGTTTGTGAAGA 

BMI1 sense CCAGGGCTTTTCAAAAATGA 

BMI1 antisense GCATCACAGTCATTGCTGCT 

AML - 1C sense GAAGTCTGAACCCAGCATAGTGGTCAGCAG 

AML - 1C antisense GTGGACGTCTCTAGAAGGATTCATTCCAAG 

AML – 1A/B sense CGTGCACATACATTAGTAGCACTACCTTTG 

AML – 1A/B antisense CTTCCACGAATCTTGCTTGCAGAGGTTAAG 

GAPDH sense GAAGGTGAAGGTCGGAGTC 

GAPDH antisense GAAGATGGTGATGGGATTTC 
 
Avaliamos a expressão de Runx 1B (figura 3), Bmi1 (fig. 3), Aml-1C (Fig. 4), Aml-1AB (Fig. 4) em 
células CD34+ obtidas tanto do sangue do cordão umbilical, quanto de células extraídas da placenta 
dissociada.  

 
 
 
 
 

      A                B      C                D 
Figura 3.  Expressão de Runx 1B  (A e B) e Bmi1 (C e D) para as amostras de cDNA obtidas de 
células CD34+:  Sangue da circulação placentaria (A e C); sangue do cordão umbilical (B e D).  
 

            
      A                B      C                D 
Figura 4.  Expressão de Aml-1C (A e B) e Aml-1AB   (C e D) para as amostras de cDNA obtidas de 
células CD34+:  Sangue da circulação placentaria (A e C); sangue do cordão umbilical (B e D). 

 
Os fatores de transcrição avaliados são expressos em estágios primitivos da hematopoese. 

Tem sido descrito como elemento importante para o estabelecimento da hematopoese tanto no 
embrião quanto na medula óssea.  Observamos que a expressão de Runx 1B, Bmi 1, Aml-1C, Aml-

 
‘
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1AB, juntamente com os ensaios clonogênicos, são fortes indicativos da existência de focos 
hematopoéticos nas células CD34+ obtidas da placenta, sugerindo que esta libera CTHs para a 
circulação umbilical no recém nato. Estes dados estão de acordo com observações anteriores onde 
determinamos que a expressão destes fatores de transcrição são forte indicadores da placenta 
atuando como tecido para o desenvolvimento de células hematopoéticas no desenvolvimento 
embrionário. Na comparação com os testes de expansão clonal observamos que a maior intensidade 
na expressão de Bmi1 nas células de placenta (figura 3C), pode ser um fator decisivo na maior 
capacidade de expansão clonal de células da placenta, visto que este fator de transcrição central na 
autorenovação e sobrevivência de CTHs. 
3. Banco de CTHs.com base nos resultados obtidos procedemos sempre a criopreservação das 
células CD34+ isoladas da circulação placentária, assim como das CTMs obtidas e caracterizadas 
neste projeto. Atualmente contamos com um banco de células contendo 20 aliquotas celulares já 
isoladas e caracterizadas quanto a expressão de fatores de transcrição. Com a metodologia de 
analise e avaliação clonal estabelecida em nosso laboratório, já estamos aumentando este numero. 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Em relação as etapas previstas apenas a etapa 05 não foi realizada (Reconstituição da 
hematopoiese em recipientes irradiados) que tinha uma previsão de realização de 18 meses. Como 
realizamos o isolamento e caracterização de CTMs pelos motivos descritos acima. Como 
substituímos as atividades pelo isolamento e caracterização de CTMs consideramos houve um 
trabalho adicional em relação ao projeto original. Acreditamos que 80% do projeto tenha sido 
executado como o previsto dento deste quadro. 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM( x ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( x ) N ÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 

Hospital Universitário-UFSC, setor de maternidade onde obtivemos as placentas e cordões 
umbilicais.  
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
x SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM x NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM x NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM x NÃO  Manutenção de equipamentos 
x SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 
x SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
x SIM  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM x NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM x NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
O atraso na liberação do orçamento associado ao fato de que a importação de alguns 
equipamentos ter um transito de longa duração nos fez ter que devolver a FAPESC no 
primeiro ano do Projeto verba referente a Espectrofotômetro biologia molecular para 
quantificação de DNA e RNA, marca Eppendorf (Biofotômetro), pois em nova cotação este 
equipamente teve um custo de R$23.284,00, conforme proposta datada de 14/03/2006. 
Como o empenho para comporá só poderia ser feito após o depósito da parcela de material 
permanente e devido ao fato da período para gastar a verba ser de 180 dias os atrasos na 
importação nos fizeram devolver o referido valor do equipamento, que seria muito importante 
nas determinações e quantificação de mRNA isolado de CTHs. Isto causou uma grande 
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dificuldade pois não temos ainda um equipamento similar, e temos que fazer as dosagens em 
outros laboratórios localizado no Departamento de Microbiologia de Parasitologia, CCB, 
UFSC.Sendo o mRNA muito instável, tem sido bastante difícil fazer estas analises. Este 
ponto tem sido de uma grande dificuldade para a realização do Projeto. 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM( x ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o qu e representou tal alteração em 
relação  aos objetivos originais? 

Tivemos a entrada de novos alunos, dado a demora na  liberação dos recursos, o corpo d 
estudantes e mestrados no Laboratório sofreu modifi cações neste período. 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Andrea Gonçalves Trentin Professora Doutora BEG/UFSC 
Maristela Maria Martini Mestre PG Neurociências, UFSC 
Maria Cecília Kohler Mestranda PG Neurociências, UFSC 
Talita da Silva Geremias Mestranda PG Neurociências, UFSC 
Aloísio Luiz Benedetti Mestre Hospital do Exercito, 

Florianopolis 
Pamela Castro Antunes  Acadêmica de Ciências 

Biologia 
UFSC 

Evelyn Winter Acadêmica de Ciências 
Farmacêuticas 

UFSC 

Lisiane Pagnussat Acadêmica de Ciências 
Farmacêuticas 

UFSC 

Rosana Simão Farmacêutica, Mestranda PG Farmácia, UFSC 
Ellen Marcelina Spillere Acadêmica de Ciências 

Farmacêuticas 
UFSC 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M(  ) NÂO( x ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 49.100,00 25.816,00 23.248,00(devolvi dos)  
Total Custeio 59.900,00 59.900,00 0,00 
Saldo Total 100.000,00 100.000,00 0,00 
Data da Informação    

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Microcomputador pentium 4 3.0   mouse óptico, caixas de 
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MB AsusP5GPL. som 200W Gab. ATX 
Monitor 17” LG Flatron 

ez7730SH 
606sppb57496  

Estabilizador 500VA TSHARA EVS 60269918  
IX2-FL- Sistema de 
Fluorescência para 
microscópio IX71 Olympus 
(partes do equipamento) 

Olympus IX2-
FL BH2-RFL-T3 

2606094  

Microcomputador Core Duo 
E440 

  mouse óptico, caixas de 
son 200W Gab. ATX 

Monitor Philips 17´´  170S WE000647088698  
 

6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      X 
Geração de avanço/inovação experimental        X 
Geração de conhecimento passível de difusão       X  
Formação e capacitação de recursos humanos       X 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa        X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):  
1. Desenvolvimento de processo e protocolo relacionada ao processo de enriquecimento ex vivo da 
fração de células tronco hematopoiéticas. Como conseqüência estamos estudando métodos para 
tornar o processo mais amplo, para baratear o custo hospitalar, devido ao desenvolvimento de uma 
melhor recuperação hematopoiética e conseqüentemente do sistema imunológico de pacientes que 
necessitam de transplante de CTHs.Lembrando que os trabalho relacionados as tecnologia de 
manipulação e amplificação de células tronco hematopoéticas são escassos e fundamentais para o 
avanço na terapeutica, entendemos que este projeto inicial deveria ter sido renovado através do 
convênio de programa SUS FAPESC CNPq 2006, entretanto a continuidade do Projeto não foi 
aprovada. 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

II International Symposium in 
Advanced Therapies and Stem 
Cells, 

International Symposium in 
Advanced Therapies and Stem 
Cells Book, Setembro 2007, Rio 
de Janeiro 

Human ligament periondontal: a 
potential niche of 
ectomesenchymal cells. 

II International Symposium in 
Advanced Therapies and Stem 
Cells, 

International Symposium in 
Advanced Therapies and Stem 
Cells Book, Setembro 2007, Rio 
de Janeiro 

Differentiation of mesenchymal 
stem cells in neural 
phenotype:co-culture approach. 

II International Symposium in 
Advanced Therapies and Stem 
Cells, 

International Symposium in 
Advanced Therapies and Stem 
Cells Book, Setembro 2007, Rio 
de Janeiro 

Differentiation of mesenchymal 
stem cells in neural 
phenotype:co-culture approach. 

II International Symposium in 
Advanced Therapies and Stem 
Cells, 

International Symposium in 
Advanced Therapies and Stem 
Cells Book, Setembro 2007, Rio 
de Janeiro 

Effect of EGF anda FGF-2 in 
the potentiality of neural 
differentiation of mesenchymal 
stem cells. 

Keystone Symposia, Stem Cells  Keystone Symposia, Stem Cells 
(G4), 2006, Whistler, Canadá. 

Characterization of 
Hematopoietic Stem Cells 
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Março, 2006. (HSCs) and Mesenchymal 
Stem Cell (MSCs) from Human 
Umbilical Cord/Placenta. 

IV International Symposium on 
Extracellular Matrix 

IV International Symposium on 
Extracellular Matrix, 
SBBC/SIMEC, Maio, 2006, Rio 
de Janeiro. 

Molecular characterization of 
hematopoietic precursor cells 
obtained from newborn blood of 
umbilical cord and placenta 

IV International Symposium on 
Extracellular Matrix 

IV International Symposium on 
Extracellular Matrix, 
SBBC/SIMEC, Maio, 2006, Rio 
de Janeiro. 

In vitro differentiation of 
mesenchymal stem cells 
obtained from human placenta 
tissue to neuronal phenotype: 
co-culture approach 

IV International Symposium on 
Extracellular Matrix 

IV International Symposium on 
Extracellular Matrix, 
SBBC/SIMEC, Maio, 2006, Rio 
de Janeiro. 

Potential to express neural 
markers in mesenchymal stem 
cells obtained from human 
placenta. 

Simpósio Nacional Pesquisa 
Pré-Clinica e Clínica em 
Terapia Celular, 

Simpósio Nacional Pesquisa 
Pré-Clinica e Clínica em 
Terapia Celular, Fevereiro 
2006, Porto Alegre, RS.  

ISOLAMENTO DE CÉLULAS 
CD34+ DA 
PLACENTA/CORDÃO 
UMBILICAL: 
CARACTERIZAÇÃO in vitro 

Simpósio Nacional Pesquisa 
Pré-Clinica e Clínica em 
Terapia Celular, 

Simpósio Nacional Pesquisa 
Pré-Clinica e Clínica em 
Terapia Celular, Fevereiro 
2006, Porto Alegre, RS.  

CÉLULAS TRONCO 
MESENQUIMAIS OBTIDAS DE 
PLACENTA: 
CARACTERIZAÇÃO in vitro. 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias      x 
Otimização de processos de produção      x 
Possibilidades de obtenção de patentes     x  
Agregação de vantagens competitivas do setor      x  
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica      x 
Transferência tecnológica para o setor      x 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O desenvolvimento de processo e protocolo relacionado ao processo de enriquecimento ex vivo da 
fração de células tronco hematopoiéticas é um processo tecnológico. Com o aprimoramento deste 
Processo, que teria a continuação deste Projeto, pretendemos desenvolver um processo 
biotecnológico para amplificação maciça de células CD34+. Como conseqüência estamos 
estudando métodos para viabilizar a continuidade do Projeto. Tecnologicamente pretendemos 
desenvolver um novo produto que são as células CD34+ em grande escala através de sua 
manipulação por processo biotecnológico em sistema de cocultura com células mesenquimais de 
placenta. 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população      x 
Insumos para políticas públicas x       
Redução das desigualdades sociais  x      
Redução das importações       x 
Agregação de valor a produtos e processos       x 
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Geração de empregos x       
Desenvolvimento regional x       
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Tornar acessível e mais barato a utilização de células tronco hematopoiéticas pela presença de um 
banco local e através da divulgação do método em vários pontos do pais seria um objetivo. 
Consequentemente há a agregação de valor ao processo que são as células tronco. Lembrado que 
nos transplantes de medula óssea o SUS tem recorrido aos bancos internacionais e com um custo 
alto na importação das células tronco hematopoéticas compatíveis (aproximadamente 
U$$10.000,00). Pretendemos diminuir os custos de importação deste material com tecnologia 
nacional. Evidentemente este processo biotecnológico ira agregar um alto valor a manipulação de 
CTHs. 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor x      
Sustentabilidade das empresas do setor x      
Lançamento de novos produtos  x       
Redução dos custos de produção do setor x      
Melhoria da qualidade dos produtos x      
Criação de novos mercados x      
Redução de barreiras técnicas x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas x      
Redução do consumo energético x      
Redução da geração de resíduos x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde x      
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção x      
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços x      
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serv iços x      
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

      x 

Redução dos custos de atendimento       x 
Aumento da cobertura de serviços x      
Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção       x 
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      x 
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s  x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Oferecer aos pacientes uma maior chance de sucesso nos procedimentos de transplante de 
medula óssea, a um custo menor que o praticado atualmente. Pretendemos também diminuir o 
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tempo de procura de doadores compatíveis através da presença de um banco de células tronco 
hematopoiéticas. Acelerar a recuperação imunológica, diminuindo a quantidade de antibióticos, 
facilitando a adesão do paciente à tratamentos com enxertos de CTHs. 

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 
Em mamíferos, a hematopoese tem início no saco vitelínico durante o período embrionário. À medida 
que o embrião se desenvolve, a função de hematopoese passa primeiramente para o fígado fetal e, 
posteriormente, para a medula óssea, onde persiste por toda a vida do animal. A partir de alguns 
estudos, acredita-se que possa haver outras estruturas que produzam células-tronco no embrião, 
como a placenta, visto que o cordão umbilical possui células-tronco hematopoiéticas (CTHs). Desta 
forma, o objetivo deste trabalho foi padronizar um sistema de cultura de CTHs para posterior análise 
do seu potencial de auto-renovação e diferenciação in vitro. Investigamos se as células 
CD34+/CD45, obtidas do cordão umbilical (CU) e da circulação placentária, de humanos recém 
natos a termo, que expressam fatores de transcrição, de auto-renovação e de proliferação celular, 
tais como Runx1B, Bmi 1, Aml 1C e Aml 1A/B, podendo assim atuar na seleção de clones com maior 
eficiência de auto renovação em testes clonogênicos e baixa taxa de apoptose. A medula óssea 
contém populações celulares capazes de diferenciar-se em diferentes linhagens celulares incluindo 
adipócitos, osteócitos, condrócitos, miócitos, astrócitos. Estas células compõem o estroma medular. 
Observamos em sistemas de co-cultura de CTHs com uma população de células tronco 
mesenquimais (CTMs) obtidas da estrutura placentária, a formação de estruturas celulares de 
suporte, sugerindo a formação de um estroma (microambiente hematopoiético) capaz de suportar a 
proliferação de CTHs, a partir de culturas de placenta. O desenvolvimento desta tecnologia de co-
cultura não havia sido previsto inicialmente no Projeto, mas se mostrou o melhor método para a 
amplificação ex vivo de CTHs, com funcionalidade nos testes clonogênicos. Nas células CD34+ 
obtidas a partir da circulação placentária e do cordão umbilical, observamos a expressão de Runx1B, 
Bmi 1, Aml 1C e Aml 1A/B, sugerindo a existência de clones bastante primitivos e capazes de 
estabelecer a hematopoese a partir de um microambiente competente. Juntos estes resultados 
demonstram que:1) a placenta pode ser um sitio de produção contínua de CTHs; 2) é possível o 
isolamento de diferentes tipos de células tronco da placenta; 3) iniciamos o desenvolvimento de uma 
tecnologia para amplificação de CTHs e de CTMs in vitro; 4) a continuidade obvia deste projeto seria 
de estabelecer um processo de produção maciça de CTMs utilizando uma tecnologia de 
incorporação em matriz tridimensional similar a uma trabécula óssea. Entretanto não foi aprovada 
esta proposta para o Edital da Saúde 2006. 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 

Acreditamos que estes resultados deverão ter continuidade através de um edital específico para seu 
definitivo estabelecimento na Rede de Saúde Nacional, que é nosso objetivo final, incorporar esta 
nova tecnologia para atendimento da população. Estamos com um processo nas mãos muito 
importante para amplificação ex vivo de CTHs que atualmente são de grande importância nos 
processos terapêuticos de enxertos hematopoéticos. Acreditamos que rapidamente possamos 
estabelecer os métodos necessários para sua inclusão direta no sistema de saúde. Não temos tido a 
oportunidade de através de editais específicos para este fim pois não tivemos aprovada a 
continuidade deste Projeto. Acreditamos que em médio prazo, algo em torno de poucos anos já 
teremos domínio para amplificação ex vivo e treinamento de técnicos que possamos realizar estes 
processos junto aos bancos de sangue de cordão umbilical, pois temos feito contatos junto ao 
HEMOSC neste sentido, inclusive com a proposta de orientar ao nivel de mestrado os profissionais 
que trabalham na rotina clinica.  
Temos, apesar da falta de recursos para a continuidade da proposta, feito um esforço grande para 



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 
Gestão compartilhada em saúde  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 
 
 

                                                                       
   

 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-000   -   Fone: (48) 3215-1200 / Fax: (48) 3215 1200 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

estabelecer dentro a estrutura do HEMOSC e da UFSC em convenio com o Hospital Universitaria e 
possivelmente a Maternidade Carmela Dutra uma colaboração no sentido de amplificar nossos 
conhecimentos e desenvolver as metodologias necessárias para o estabelecimento definitivo da 
técnica. 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 22 de Fevereiro de 2008. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

 
Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14816/2005-4 FCTP: 0899/054 

Título do Projeto: Estudo do Fluxo de Pacientes com Demanda de Internação Psiquiátrica, na Região 
da 17a. Secretaria do Desenvolvimento Regional.  

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Márcio Vieira Angelo 

E-mail: angelomv@itj.viacabocom.com.br 

Município de Execução da Pesquisa: SDR: 

Instituição Executora: UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 6.174,00 

FAPESC: R$ 500,00 SES:  0,00 CNPq: R$ 5.674,00 

Tema/Linha Temática:  Atendimento aos portadores de transtornos mentais / Saúde Mental 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

X Gestão e planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM ( X ) NÂO(  ) Caso SIM, Justifique:  

 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

 
O objetivo geral proposto foi o de identificar o fluxo de pacientes com demanda de internação 
psiquiátrica da região correspondente à base geográfica da 17a. Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de Santa Catarina, mapeando a procedência dos pacientes, seus diagnósticos segundo a 
Codificação Internacional de Doenças (CID-10) e os locais das internações ocorridas. Isto foi 
realizado, cumprindo-se todos os objetivos específicos propostos, que foram listados, no projeto 
inicial, assim listados: foi montado um banco de dados quantitativo das internações psiquiátricas de 
pacientes catarinenses procedentes de Itajaí, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Balneário 
Camboriú, Navegantes, Penha, Piçarras, Luiz Alves e Ilhota, numa série histórica de 2000 a 2006 
destacando, para alguns exemplos específicos, o ano de 2003; foi identificada a inexistência oficial 
de ocorrência e de fluxo de transferências dos pacientes, para tratamento fora de domicílio, aos 
estados do Paraná e do Rio Grande do Sul; foram identificados os diagnósticos prevalentes dos 
pacientes por ocasião da internação e os locais preferenciais das internações; foi estudada a 
existência, nos órgãos competentes do SUS, de pleitos de internação para fora da região; foram 
identificadas as políticas locais, as regras e as condutas adotadas para o manejo do problema, pelos 
órgãos gestores e administrativos do SUS e foram avaliada a magnitude do problema, analisando-o 
segundo as diretrizes políticas federais, estaduais e municipais que regem o setor, visando subsidiar 
as prefeituras e órgãos estaduais. 
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

 
A taxa de sucesso foi de 100, uma vez que o trabalho cumpriu os objetivos e tem um potencial de 
utilidade muito grande para a Secretaria de Estado da Saúde, a 17ª. Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e as Secretarias Municipais de Saúde, no sentido de entender o problema do fluxo de 
pacientes levados para fora dos municípios a fim de se internarem em serviços psiquiátricos, para 
pensarem soluções locais viáveis e em consonância com os rumos da Reforma Sanitária brasileira. 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  ) NÃO( X ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃO( X ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 
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E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM X NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM X NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 

 SIM X NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
Os recursos relativos à segunda parcela, para nossa pesquisa, foram liberados logo após a 
prestação de contas da primeira, antes das liberações aos demais pesquisadores, as quais 
ocorreram em tempo uniforme, mais tarde. Sem que recebêssemos qualquer comunicação 
sobre a existência da liberação antecipada, houve uma dissonância que causou 
dificuldades para o gasto de parte da verba, cujo depósito não fora avisado, a qual foi 
devolvida. Apesar do incidente, não houve qualquer prejuízo na consecução e na qualidade 
final do trabalho. Sugere-se, para prevenir novas situações semelhantes, que a 
comunicação da FAPESC com os responsáveis pelos projetos seja melhorada, 
especialmente no tocante aos avisos de depósito das parcelas da ajuda financeira.  

 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 

aos objetivos originais? 

 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Márcio Vieira Angelo Mestre UNIVALI 

Alan Índio Serrano Doutor UNIVALI 

   

   

   

   

   

   

   

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( x ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
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 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 500,00 500.00  

Total Custeio 5.674,00 3.500,00  

Saldo Total 6.174,00 4.000,00 2.174,00 

Data da Informação  14/11/07 14/11/07 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 

permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 
 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

10 Livros Técnicos Área da Saúde  

 
 

6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental X      

Geração de conhecimento passível de difusão     X  

Formação e capacitação de recursos humanos      X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa    X   

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
As prefeituras municipais da região estudada estão lançando discussões sobre o tratamento 
psiquiátrico fora de domicílio; estão ocorrendo debates internos no sentido de melhorar o 
atendimento ambulatorial para evitar internações, de aprimorar a qualidade do pessoal e dos 
serviços; está sendo feito um projeto de criação de uma ala psiquiátrica em hospital geral no 
município de maior população da região estudada, que absorverá dados do estudo levantado na 
pesquisa em tela.  
 
 

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

1 CD 2008, SES / Florianópolis Estudo do Fluxo de Pacientes com Demanda 
de Internação Psiquiátrica, na Região da 17a. 
Secretaria do Desenvolvimento Regional. 

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais    X   

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos   X    

Desenvolvimento regional      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
A melhoria da qualidade de vida dos pacientes psiquiátricos e suas famílias, evitando 
transporte a outras cidades, o que inclui gastos, tempo e afastamentos do trabalho, é um 
dos resultados da aplicação de conclusões figuradas na pesquisa. O desenvolvimento 
regional, especialmente na área da saúde, assim como o aprimoramento das políticas 
públicas, incluindo a utilização de pessoal capacitado, encontram subsídios teóricos nos 
resultados da pesquisa.  
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
 

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas  X     

Redução do consumo energético  X     

Redução da geração de resíduos X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
A diminuição de viagens, diminuindo o uso das estradas, do combustível poluente e dos 
veículos automotores, especialmente das ambulâncias, assim como a utilização racional dos 
insumos, medicamentos e materiais de uso médico em nível local, têm discreto mas certeiro 
impacto ambiental.  
 

 
 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
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Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde     X  

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

    X  

Redução dos custos de atendimento     X  

Aumento da cobertura de serviços      X 

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção      X 

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      X 

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
A pesquisa apresenta formas práticas e viáveis de implementação de aspectos da política nacional 
de saúde mental que estavam, ainda, bastante longe da prática. A cobertura dos serviços pode ser 
racionalizada e, no município de maior população da região, ser ampliada, a partir dos resultados 
conseguidos. O aprimoramento dos processos de trabalho em saúde, a formação de recursos 
humanos a partir da idéia de diminuição do fluxo intermunicipal da forma como vem sendo feito, 
tem alto impacto sobre os sistemas locais de saúde.  
 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 
Avalia-se comparativamente a morbidade hospitalar psiquiátrica dos pacientes residentes na 

Região do Vale do Rio Itajaí-Açu,em Santa Catarina, na série histórica de 2000 a 2006. A região não 
conta com leitos locais. Aspectos do contexto social da saúde pública com o encaminhamento de 
pacientes à internação psiquiátrica fora de domicílio são articulados. Analisa-se a disponibilidade de 
serviços de saúde mental nos municípios estudados, incluindo APAE, CAPS, ambulatórios, 
comunidades terapêuticas para dependentes químicos e programas de redução de danos.  

A taxa regional de ingresso hospitalar por diagnóstico psiquiátrico é de uma internação para 
cada mil habitantes por ano. Observa-se uma tendência moderada a forte, de diminuir o número de 
internações. Esta tendência é mais clara no município de Itajaí, onde o programa local de saúde 
mental é novo, porém robusto, se comparado aos outros municípios. Evidenciou-se a importância da 
existência dos CAPS na prevenção de internações. As internações dão-se por transtornos do humor 
em 21% dos casos, por esquizofrenias e psicoses congêneres em 34%, e por dependências de 
substâncias psicoativas em 43%. Dentre as dependências, dois terços são por álcool e um terço por 
outras drogas. O volume de internações por outras drogas vem crescendo em ritmo alto. O de 
esquizofrenias vem diminuindo. A média de dias de internação é de 39 dias, um pouco maior do que 
a média estadual mas bem menor do que a nacional. O fluxo inter-regional demandando internação 
volta-se principalmente ao Instituto de Psiquiatria, a cerca de cem quilômetros, para onde vão 44% 
dos casos da região. Os demais se distribuem em hospitais gerais e em um hospital especializado 
contratado.  

A atenuação dos pólos atrativos fora de domicílio pode se dar pelo aprimoramento dos 
sistemas locais de saúde, implementando estudos sobre o fenômeno da porta giratória, montando 
programas nem hospitalocêntricos nem restritos só aos CAPS, abrindo-se a parcerias comunitárias, 
instituindo leitos locais, garantindo o seguimento de egressos, aperfeiçoando rotinas de 
comunicação, montando formação continuada sobre aspectos de saúde pública e de gestão, 
adotando a confecção de projetos terapêuticos multidisciplinares individuais para os pacientes de 
maior risco, estabelecendo filtros organizados e protocolos avançados de internação em hospital 
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geral visando diminuir os riscos de institucionalização, de abandono do tratamento e de uso 
irracional do sistema.  
 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

 
A média dos gastos anuais com internações psiquiátricas para pessoas residentes na 

Região da Foz do Rio Itajaí-Açu, na série histórica de 2000 a 2006 foi de R$36.397,15. Para os 
habitantes do município de Itajaí o SUS contabilizou uma média de gastos de R$144.470,49 por ano, 
ao longo do período estudado. Isto movimentou mais de um milhão de reais ao longo dos sete anos 
da amostra, apenas com habitantes de Itajaí. Para os moradores de Balneário Camboriú a média de 
gastos anuais foi de R$73.415,00. Para os de Camboriú foi de R$60.118,95.  

Ao sistema e aos seus funcionários cabe organizar os filtros, para que as alas psiquiátricas 
de hospitais gerais (1) não reproduzam o fenômeno da porta giratória e (2) não se tornem porta de 
entrada do sistema, onde chegam pessoas sem consulta prévia, sem diagnóstico e sem tratamento 
adequado. Se uma ala psiquiátrica de hospital geral tiver como objetivo principal o acolhimento a 
este conjunto da população que se mantém de fora do sistema, ela tenderá a inchar, dilatará o 
tempo médio de permanência no hospital e passará a reivindicar mais leitos, indefinidamente, 
correndo o risco de ser confundida com um asilo e não em uma estrutura hospitalar moderna. Daí a 
importância de integrar à formação dos funcionários o monitoramento das notificações de internação, 
assim como as noções de território de adscrição, dos filtros de Goldberg e Huxley e da lei de 
Roemer, como componentes fundantes do subsistema municipal de saúde mental. Para tanto, a 
equipe que trabalhará nos hospitais que receberão pacientes psiquiátricos não poderão ser 
divorciadas das equipes que trabalharão nos NASF, nos CAPS e nos ambulatórios.  
 
 

                 
 
 

Itajaí, Santa Catarina, 18 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                     Reitor da Universidade 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Contrato Nº.: 14815/2005-6 FCTP: 0918/059
Título do Projeto: Avaliação citogenética e molecular de neoplasias hematológicas – utilização da 
classificação proposta pela OMS
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Maria Cecília Menks Ribeiro
E-mail: menks@ccb.ufsc.br
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82

Instituição Co-Executora: CNPJ:

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ:
CNPJ:
CNPJ:

Prazo de Vigência do Projeto:  até 31 de dezembro de 2007
Apoio Financeiro: R$ 98.476,00
FAPESC: R$ 53.700,00 SES: 0,00 CNPq: R$ 44.776,00
Tema/Linha Temática: CONTROLE DE DOENÇAS INFECCIOSAS, NÃO INFECCIOSAS E OUTROS 
AGRAVOS À SAÚDE.

1 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção)
Básica

X Aplicada/Estratégia
Tecnológica

B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção)
Pesquisa Clínica

X Pesquisa de Laboratório
Pesquisa em Saúde Coletiva
Desenvolvimento Tecnológico

C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção)
X Processo saúde-doença

Gestão em planejamento em saúde
Regulação em saúde
Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços
Trabalho em saúde
Controle e participação social
Recursos humanos em saúde pública
Insumos
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Políticas públicas e saúde
Sistemas de pesquisa em saúde
Informação e comunicação em saúde
Bioética
Avaliação de tecnologia em saúde
Biossegurança
Biotecnologia
Economia em saúde

2 - EXECUÇÃO DO PROJETO
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados? 

SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique: 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique:

PADRONIZAR  E  IMPLEMENTAR  TÉCNICAS  DE  CITOLOGIA,  CITOGENÉTICA  E  BIOLOGIA 
MOLECULAR  PARA  AVALIAÇÃO  DE  TUMORES  HEMATOLÓGICOS  E  POLIMORFISMOS 
GENÉTICOS.

Foram coletas 93 amostras para análise, sendo  56 provenientes de pacientes com Leucemia ou 
Linfomas Agudos e LMC, e 38 de pacientes com SMD e outras hemopatias.

Adequados  os  procedimentos  de  coleta,  processamento  das  amostras  e  cultivo  celular.  Foram 
implantadas  405  culturas,  diversificando  na  mesma  amostra  as  condições  de  cultura  quanto  à 
duração  e  tratamento  com  colchicina.  As  culturas  realizadas  em  amostras  de  medula  óssea 
apresentaram maior  porcentagem de sucesso do que as amostras de sangue periférico.

Em 52 amostras obtivemos sucesso na análise citogenética, sendo que o sucesso nas amostras de 
neoplasias agudas foi de 66%, e nas SMD e outras hemopatias foi de 39%.

Ao  todo  foram  desenhadas  e  analisadas  individualmente  781  metáfases  em  banda  G.  Foram 
detectados diversos rearranjos cromossômicos específicos, utilizados para classificação da doença 
em grupos de prognóstico favorável, prognóstico intermediário e  prognóstico desfavorável. Além das 
alterações recorrentes outras nuances das alterações cariotípicas foram detectadas e seu significado 
está sendo interpretado em função da evolução do pacientes.

Paralelamente foi extraído DNA das amostras, e iniciada a avaliação dos polimorfismos genéticos, 
para  averiguar  se  os  mesmos  podem  influenciar  a  susceptibilidade  e/ou  evolução  da  doença. 
Iniciamos esta avaliação nos pacientes com leucemia aguda, sendo caracterizado o polimorfismo do 
gene CYP 1A1  num grupo de pacientes.

Além disso estamos explorando outras metodologias com intuito de verificar  se podem fornecer 
subsídios para caracterizar a agressividade da doença, como a frequência de apoptose espontânea 
e o número e tamanho das regiões organizadoras do nucléolo. No entanto pelo excesso de demanda 
pela avaliação citogenética clássica, não tivemos oportunidade de concluir esta análise ainda.

Padronização  da  técnica  de  FISH  para  detecção  de  rearranjos  em  células  metafásicas  e 
núcleos interfásicos.
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 A metodologia foi padronizada para a detecção do rearranjo t(15;17) e aplicada em 4 pacientes.

Padronização dos procedimentos para extração de RNA e transcrição reversa (cDNA) para 
detecção dos genes quiméricos. 

 Foram realizadas a extração de RNA e transcrição reversa com sucesso de 15 amostras, obtidas de 
pacientes com LPA e LMC. Estamos padronizando a amplificação com primers específicos buscando 
selecionar amostras adequadas para controle positivo dos transcritos anômalos e o nível de cut-off 
adequado.

Proporcionar um diagnóstico diferenciado para os pacientes atendidos no HU, contemplando 
as orientações da OMS.

 A avaliação foi disponibilizada em caráter experimental a todos os pacientes atendidos no período 
de janeiro de 2006 a dezembro de 2007  que tiveram demanda por este tipo de avaliação.

Contribuir  para  a  formação  de  profissionais  capacitados  a  realizar  e  interpretar  estas 
avaliações

No período de realização do projeto, contamos com a participação de profissionais clínicos do HU e 
alunos de graduação da UFSC (11). Os alunos que realizaram estágio no laboratório neste período 
tiveram  a  oportunidade  de  se  familiarizar  com  os  diferentes  procedimentos  e  etapas  das 
metodologias  utilizadas,  e  utilização  de  equipamentos  sofisticados.  O  trabalho  em  equipe  foi 
fundamental  para a interpretação do significado clínico da avaliação citogenética e o impacto da 
mesma nos procedimentos clínicos e orientação terapêutica.

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique:

LONGITUDINAL: 90%
Foi  implantada  infra-estrutura  que  possibilitou  a  continuidade  da  disponibilização  citogenética 
clássica (iniciada pelo nosso grupo em 2003), e a introdução de metodologias moleculares para 
avaliação de algumas das condições  (LPA e LMC).

No período de execução do projeto (2006-2007) foram coletadas 93 amostras, quase o dobro dos 
anos anteriores (2004-2005) demonstrando que a ampliação da oferta da análise citogenética.

Nestas amostras a detecção de alterações cromossômicas específicas possibilitou a caracterização 
das patologias com prognóstico favorável, intermediário e desfavorável, de acordo com a proposta 
da OMS. A evolução dos pacientes foi compatível com esta classificação. Estamos avaliando estes 
resultados no sentido de avaliar as alterações mais frequentes nesta amostragem, salientando-se a 
LPA (LMA-M3). 

Iniciamos a detecção por FISH da alteração característica da LPA (translocação 15;17) e estamos 
aguardando  a  chegada  da  sonda  para  iniciar  a  detecção  da  alteração  característica  da  LMC 
(translocação 9;22).

Paralelamente estamos padronizando a detecção destes rearranjos através da metodologia do RT-
PCR,  sendo purificado RNA das  amostras  e  realizada a  transcrição reversa.  Foi  padronizada a 
detecção do rearranjo da LMC (translocação 9;22), em uma linhagem de células com este rearranjo 
(controle positivo), e agora estamos iniciando os testes com as amostras dos pacientes. Ainda não 
obtivemos sucesso na amplificação  do cdna para detecção dos rearranjos da LPA (translocação 
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15;17),  estamos  selecionando  amostras  de  pacientes  com  esta  alteração  confirmada  pela 
citogenética para utilização como controle positivo. Uma vez que esta avaliação é extremamente 
sensível, esta padronização deve ser criteriosa.

Uma vez que priorizamos os procedimentos já validados a avaliação das RON, apoptose espontânea 
e polimorfismos genéticas  ainda estão em andamento.

Foram apresentados 2 trabalhos no 53º Congresso Brasileiro de Genética, apresentado e publicado 
artigo no  3º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, e elaboradas duas monografias de 
conclusão de curso por alunos do Curso de Ciências Biológicas da UFSC.

ETAPA 1: 80%

Foram coletadas  amostras  de  pacientes  para cultura  de  células  e  obtenção de metáfases  para 
avaliação citogenética clássica.
As células fixadas foram armazenadas para análise posterior das RON e frequência de apoptose
Foi extraído DNA das amostras enviadas. A implantação da metodologia RT-PCR foi retardada em 
função da aquisição da centrífuga refrigerada apenas com a segunda parcela dos recursos

ETAPA 2: 90%

Foram coletadas  amostras  de  pacientes  para cultura  de  células  e  obtenção de metáfases  para 
avaliação citogenética clássica.
As células fixadas foram armazenadas para análise posterior das RON e frequência de apoptose
Foi extraído DNA das amostras enviadas.
Foi avaliado o polimorfismo do gene CYP 1A1 num grupo de pacientes com LMA.
Viagem a SP para aprendizado da metodologia FISH
Monografia de conclusão de curso de aluno de graduação em Ciências Biológicas
Apresentação de trabalho no 3º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, e publicação de 
artigo nos anais do Congresso.

ETAPA 3: 90%

Foram coletadas  amostras  de  pacientes  para cultura  de  células  e  obtenção de metáfases  para 
avaliação citogenética clássica.
As células fixadas foram armazenadas para análise posterior das RON e frequência de apoptose
Foi extraído DNA das amostras enviadas.
A avaliação molecular está sendo realizada apenas parcialmente. Houve demora para a chegada e 
instalação do sistema de microscopia de fluorescência e filtros (adquiridos por importação direta), 
sendo que apenas em maio de 2007 este equipamento foi instalado.
Ainda estamos aguardando a entrega de parte do material de consumo para a realização desta 
avaliação.  A  nosso  pedido  foi  solicitado  retardo  para  entrega  das  sondas,  uma  vez  que  o 
equipamento de fluorescência  não estava instalado.  Estamos aguardando a disponibilização por 
parte  dos  fornecedores,  uma  vez  que  estes  reagentes  têm  prazo  de  validade  restrito  e  os 
fornecedores não mantém estoques.
Enviados trabalhos para o Congresso Brasileiro de Genética

ETAPA 4- 90%

Foram coletadas  amostras  de  pacientes  para cultura  de  células  e  obtenção de metáfases  para 
avaliação citogenética clássica.
As células fixadas foram armazenadas para análise posterior das RON e frequência de apoptose
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Foi extraído DNA das amostras enviadas.
A  avaliação  molecular  está  sendo  realizada  apenas  parcialmente.  Foram  padronizadas  as 
metodologias para extração de RNA e transcrição reversa (cDNA), e iniciada a padronização da 
amplificação dos transcritos quiméricos.
Apresentação de trabalhos no 53º Congresso Brasileiro de Genética
Monografia de conclusão de curso de aluno de graduação em Ciências Biológicas
Compilação  dos  diversos  resultados  obtidos  em cada  paciente,  agrupamento  da  casuística  em 
grupos etiológicos e informações sobre a evolução da doença.
A elaboração dos artigos e realização do workshop estão programadas para o primeiro semestre de 
2008, mas ainda não foram efetivadas.

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  x) NÃO()
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  x) NÃO()
Caso  SIM,  Indique  as  instituições  participantes  e  quais  são  os  indicadores  da 
cooperação  (análise  de  material,  publicações,  apresentações  em  eventos  científicos, 
entre outros):

Foi  realizada visita técnica ao Laboratório  de Análises do Hospital  Israelita  Albert  Einstein  (São 
Paulo- SP), em novembro de 2006, através da responsável, na ocasião, pelo setor de Genética (Drª. 
Cleide Borovik). Durante esta visita tivemos oportunidade de conhecer as instalações e logística para 
os  procedimentos  moleculares,  também  foram  trocados  protocolos  dos  procedimentos  e 
familiarização com a interpretação do procedimento FISH (hibridação in situ fluorescente).

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto: 
x SIM NÃO Atraso na contratação do Projeto

SIM NÃO  Atraso na indicação de bolsistas
SIM NÃO  Necessidade de reestruturação de metas

x SIM NÃO  Manutenção de equipamentos
x SIM NÃO  Aquisição de material de consumo

SIM NÃO  Atraso na liberação dos recursos
x SIM NÃO  Atraso na importação dos equipamentos
x SIM NÃO  Evasão do pessoal técnico

SIM NÃO  Reestruturação orçamentária
Outras: 
Mesmo antes da contratação do projeto a avaliação já estava sendo disponibilizada, após a 
contratação foi possível obter o material de consumo adequado para os procedimentos. A 
demanda  pela  avaliação  citogenética  é  contínua  e  intempestiva,  sendo  necessária  uma 
retaguarda para receber e processar as amostras. Pela composição da equipe é difícil manter 
a continuidade desta oferta sem um apoio técnico efetivo e contínuo. A demanda por esta 
avaliação  foi  maior  que  nos  anos  anteriores,  sendo  necessário  um  número  maior  de 
microscópios para agilizar a análise, e a manutenção periódica dos mesmos. Houve atraso no 
prazo para entrega dos equipamentos adquiridos  por importação direta. Há dificuldade para 
obtenção de insumos específicos para a metodologia de FISH, uma vez que o mercado ainda 
é bastante restrito, não havendo disponibilidade para pronta-entrega e os prazos não serem 
cumpridos pelos fornecedores.

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos?
SIM( x )  NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 

relação aos objetivos originais?

Os participantes da proposta inicial eram em grande parte alunos de graduação que na ocasião 
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da contratação já haviam concluído o curso ( Aline Nuernberg, Fernanda Luisa Basei, Edgard 
Zacchi).  Novos  alunos  se  integraram ao  projeto.  Esta  rotatividade  é  improdutiva  porque  o 
treinamento necessário para o desenvolvimento das atividades propostas é longo, e quando 
estão capacitados se desligam da proposta pela conclusão do curso.
O médico hematologista  Arlei  Marcelo  Defacci  se  desligou da instituição (HU-UFSC),  e  se 
incorporaram outras profissionais.

Equipe Participante da Pesquisa
Nome Titulação Instituição de Vínculo 

Empregatício
MARIA  CECÍLIA  MENKS 
RIBEIRO

PÓS-DOUTRADO UFSC

ILÍADA RAINHA DE SOUZA DOUTORADO UFSC
JOANITA ANGELA GONZADA 
DEL MORAL

MESTRADO UFSC

MARIA  CLÁUDIA  SANTOS 
SILVA

PÓS-DOUTORADO UFSC

LUCAS   ALEXANDRE 
PEDROLLO SOLIMAN

BIÓLOGO UFSC

ANA CAROLINA RIBAS MÉDICA  ESPECIALISTA  EM 
HEMATOLOGIA

HU-UFSC

GIOVANNA  STEFANELLO 
DURIGON

MÉDICA  ESPECIALISTA  EM 
HEMATOLOGIA

HU-UFSC

ADEMAR  NIENKOETER 
CARPES

MÉDICO RESIDENTE HU-UFSC

GUSTAVO GÓES COSTA ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

HELOISA  HELENA 
ZACCARON MILIOLI

ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

JÉSSIKA  DO  ROCIO 
MASCENA

ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

ELIS AMARAL ROSA ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

ELAINE MITIE NAKAMURA ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

CLARA CORAT ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

ELISA LARA GALITZKI ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

EDUARDO  BARROSO  DE 
SOUZA

ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

CAROLINA ESTER FOPPA ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

ANA PAULA DETZ ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
FARMÁCIA

UFSC

GABRIELA ECCO ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC

CINTIA CALLEGARI COELHO ALUNO  GRADUAÇÃO  - 
BIOLOGIA

UFSC
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(X  ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes:

DAEX- UFSC-  Pró-extensão 2006- 3 bolsas de extensão para alunos de graduação
DAEX-  UFSC-   Pró-extensão  2007-  R$  3.000,00,  e  1  bolsa  de  extensão  para  alunos  de 
graduação.
DIREÇÃO GERAL HU-UFSC: 2 bolsistas de graduação nos anos de 2006 e 2007

3 - EXECUÇÃO FINANCEIRA
Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo

Total Capital 53.700,00 53.687,19 12,81
Total Custeio 44.776,00 44.744,20 21,80
Saldo Total 98.476,00 98.431,39 34,61
Data da Informação 21/02/2008 21/02/2008 21/02/2008

5 -  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAL  PERMANENTE  (listar  os  equipamentos  e  materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.):

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Freezer vertical- Eletrolux FE26 60500609
Centrífuga - Fanem EXCELSA II NAD-32258 Rotor  para tubos de 15 

ml
Micro Centrífuga- Eppendorf
SEM ROTOR

5415 D 0020426 Adaptador tubo minispin

Rotor FA-45-24-11 angulo fixo
EPPENDORF

HX 0128-00615 03697

Micropipeta FINNPIPETTE 4500110 J23343
Micropipeta FINNPIPETTE 4500080 T54613
Micropipeta FINNPIPETTE 4500010 U80955
Micropipeta FINNPIPETTE 4500120 V65803
Micropipeta EPPENDORF HX 128-00135 1338357
Micropipeta EPPENDORF HX 128-00135 4020976
Micropipeta EPPENDORF HX 128-00129 1117947
Micropipeta EPPENDORF HX 128-00143 4767846
Sistema  de  iluminação 
fluorescente Olympus

U-LH 100 HG 6C25504 CAIXA PARA LÂMPADA 
DE MERCÚRIO 100 W, 
FONTE  DE 
ALIMENTAÇÃO  BH-2-
RFL-T3,  LÂMPADA  DE 
MERCÚRIO  100W, 
FILTRO  DE 
DENSIDADE  NEUTRA 
6%  TRANSMISSÃO/U-
25ND6,  FILTRO  DE 
DENSIDADE  NEUTRA 
25% TRANSMISSÃO/U-
25ND25,  ADAPTADOR 
PARA VÍDEO CÂMARA 
0,5

Sistema  de  captura  de QCOLOR3C 32-0044C
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imagem- Q-imaging (Olympus)
Filtros  para  microscópio  de 
fluorescência- Olympus

U-MWU2 330-
385 420 400 

6299000

Filtros  para  microscópio  de 
fluorescência- Olympus

U-MWG2 510-
550 590 570 

5654800

Filtros  para  microscópio  de 
fluorescência- Olympus

filtro triplo (U-
DM-DA/FI/TX2)

C 89277

1 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para  cada  um  dos  quesitos  abaixo,  dando  notas  de  1(nenhuma  contribuição)  a  5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto. 

A - CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5
Geração de Novos conhecimentos x
Geração de avanço/inovação experimental x
Geração de conhecimento passível de difusão x
Formação e capacitação de recursos humanos x
Formação de novos grupos e centros de pesquisa x
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):

A avaliação citogenética para diagnóstico de neoplasias hematológicas  possibilita a adequação 
necessária para a utilização da proposta da OMS para classificação destas neoplasias. Através 
desta proposta foi possível sua utilização sistemática ( em caráter experimental) de forma pioneira 
no Hospital Universitário da UFSC, o que permitiu caracterizar a natureza da demanda para esta 
avaliação  na  população  atendida,  estabelecer   as  alterações  mais  recorrentes,  e  também 
acompanhar a evolução dos pacientes avaliados.

Nesta amostra encontramos uma alteração bastante rara, e estamos realizando análises adicionais 
para submeter à publicação como case report. A identificação de novas alterações fornece pistas 
importantes para a identificação de genes envolvidos no processo neoplásico, possibilitando uma 
maior  amplitude na  caracterização  dos  mecanismos celulares  associados  a  este  processo e  o 
desenvolvimento  de  terapêuticas  alvo-específicas  que  vem  revolucionando  o  tratamento  de 
diversas condições neoplásicas.

O conjunto destas informações está sendo organizado e deve resultar em publicações científicas 
correlacionando os achados citogenéticos, com a epidemiologia, imunofenótipo e evolução clínica.

A avaliação molecular  é  mais  pontual  e oferece maior  sensibilidade,  sendo recomendada para 
controle  do  tratamento.  Esta  avaliação  foi  realizada  em  pacientes  selecionados,  e  estamos 
padronizando duas metodologias. A primeira delas a metodologia de FISH,  e a segunda de RT-
PCR, especificamente para duas condições LPA (LMA-M3) e LMC. Estamos selecionando casos 
positivos  para  utilizarmos  como  padrão  (controle  positivo)  e  ajustarmos  o  cut-off  de  leitura,  e 
correlacionando a frequencia de células anômalas com a evolução da doença. Esta metodologia 
quando  padronizada  subsidiará  a  detecção  da  doença  residual  mínima,  razão  pela  qual  a 
padronização deve ser minuciosa.

A avaliação citogenética é uma metodologia complexa e detalhada, existindo poucos profissionais 
qualificados no mercado. Através da proposta oportunizamos a capacitação profissional e científica 
dos alunos participantes, sendo realizadas monografias  de conclusão de curso.
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A proposta agregou profissionais  de diversas formações,  criando um embrião de um grupo de 
pesquisa  na instituição que pode ter desdobramentos bastante positivos no futuro.

No período de realização do projeto foram realizadas 2 monografias por alunos de graduação da 
UFSC,  apresentados 2 trabalhos em congressos nacionais (Congresso Brasileiro de Genética) e 
publicado  1  artigo  completo  nos  anais  do  Congresso  Brasileiro  de  Extensão  Universitário.   A 
avaliação panorâmica destes resultados está sendo processada e sendo organizada em artigos 
científicos específicos.

Os impactos científicos não se limitaram a proposta,  uma vez que os equipamentos adquiridos 
(sistema de fluorescência e fotodocumentação) estão sendo disponibilizados para pesquisadores 
do CCB e CCS- UFSC, potenciando a produtividade científica da instituição.

Publicações Data/Local da Publicação Título
TCC DEZEMBRO  2007/ 

FLORIANÓPOLIS-SC
AVALIAÇÃO  CITOGENÉTICA 
DE  LEUCEMIAS  MIELÓIDES 
AGUDAS  EM  PACIENTES 
ATENDIDOS  NO  HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO -UFSC

TCC FEVEREIRO  2007/ 
FLORIANÓPOLIS-SC

POLIMORFISMO  GENÉTICO 
DO  GENE  CYP1A1  EM 
PORTADORES  DE 
HEMOPATIAS

ARTIGO  NOS  ANAIS  DO  3º 
CONGRESSO  BRASILEIRO 
DE  EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
 ISBN 85-328-0366-0

FLORIANÓPOLIS-SC 
OUTUBRO 2006

DIAGNÓSTICO 
CITOGENÉTICO  DE 
NEOPLASIAS 
HEMATOLÓGICAS  NOS 
PACIENTES  ATENDIDOS  NO 
HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO 
DA UFSC

RESUMO  ANAIS  DO  53º 
CONGRESSO  BRASILEIRO 
DE GENÉTICA

ÁGUA DE LINDÓIA-SP
SETEMBRO 2007

RELATO  DE  CASO: 
TRANSLOCAÇÃO  (10;17)  EM 
LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA 
SEM DIFERENCIAÇÃO

RESUMO  ANAIS  DO  53º 
CONGRESSO  BRASILEIRO 
DE GENÉTICA

ÁGUA DE LINDÓIA-SP
SETEMBRO 2007

ESTUDO CITOGENÉTICO EM 
PORTADORES DE LEUCEMIA 
MIELÓIDE  AGUDA 
ATENDIDOS  NO  HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO- UFSC

Artigo científico Em elaboração ESTUDO CITOGENÉTICO EM 
PORTADORES DE LEUCEMIA 
AGUDA  e  LEUCEMIA 
MIELÓIDE  CRONICA 
ATENDIDOS  NO  HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO- UFSC

Artigo científico Em elaboração ESTUDO CITOGENÉTICO EM 
PORTADORES  DE 
SÍNDROME 
MIELODISPLÁSICA  E 
MIELOPROLIFERATIVA 
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ATENDIDOS  NO  HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO- UFSC

Artigo científico Em elaboração RELATO  DE  CASO: 
TRANSLOCAÇÃO  (10;17)  EM 
LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA 
SEM DIFERENCIAÇÃO

Artigo científico Em elaboração Perfil  epidemiológico  dos 
pacientes  com  leucemia  e 
hematologia  atendidos  no 
Hospital Universitário da UFSC

Artigo científico Em elaboração Correlação  entre  a  avaliação 
citogenética  e 
imunofenotipagem  nos 
portadores de Leucemia Aguda 
atendidos  no  Hospital 
Universitário da UFSC

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5
Geração de novas tecnologias x
Otimização de processos de produção x
Possibilidades de obtenção de patentes x
Agregação de vantagens competitivas do setor x
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica x
Transferência tecnológica para o setor x
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):

A proposta teve como prioridade a disponibilização de metodologias já validadas e que ainda não 
são difundidas em nosso meio pela necessidade de adequação da infra-estrutura e capacitação 
profissional, não apresentando portando um caráter inovador, mas buscando atender uma demanda 
reprimida por avaliações mais específicas, efetivando as conquistas científicas.

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5
Melhoria da qualidade de vida da população X
Insumos para políticas públicas X
Redução das desigualdades sociais X
Redução das importações X
Agregação de valor a produtos e processos X
Geração de empregos X
Desenvolvimento regional X
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):

As leucemias constituem uma categoria particular de neoplasias e apresentam ampla distribuição 
populacional, ocorrendo em todas as faixas etárias. Esta denominação engloba uma ampla gama 
de  doenças,  algumas  com  curso  extremamente  agressivo  que  acarretam  óbito  em  poucas 
semanas, e outras crônicas que tem evolução lenta. A LMA é uma das formas mais agressivas da 
doença, sendo que menos de 1/3 dos adultos com esta condição são curados pelos tratamentos 
atuais.

O  estudo  citogenético  pré-tratamento  é  considerado  pela  OMS  um indicador  independente  de 
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prognóstico, sendo fundamental esta avaliação para orientação terapêutica.

A  disponibilização  desta  metodologia  para  os  portadores  destas  neoplasias  ainda  é  incipiente, 
sendo em geral  limitado a serviços especializados e clínicas particulares,  de forma que muitas 
pessoas que poderiam se beneficiar desta conquista científica não tem acesso. 

Os pacientes atendidos no HU-UFSC, exclusivamente através do SUS, tiveram acesso à avaliação 
citogenética,  de  forma  experimental,  integrada  ao  atendimento  de  rotina.  Este  diagnóstico 
diferenciado  possibilitou  abordagem  terapêutica  adequada,  acarretando  assim  melhoria  na 
qualidade de vida destas pessoas. Além do diagnóstico também foram realizadas avaliações para 
controle  terapêutico,  no  sentido  de  acompanhar  a  efetividade  do  tratamento,  e  prevenção  de 
recidivas.

Esta  avaliação  sistemática  possibilitou  estimar  a  demanda  existente,  e  os  tipos  de  patologia 
detectados, informações fundamentais para estimar o suporte terapêutico e laboratorial necessário, 
para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes.

A  capacitação  profissional  obtida  pelos  alunos  participantes  do  projeto  é  importante  para  a 
disseminação da metodologia e ampliação da oferta  a contingentes expressivos da população, 
potenciando a plena cidadania dos pacientes. 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5
Criação de novas empresas no setor X
Sustentabilidade das empresas do setor X
Lançamento de novos produtos X
Redução dos custos de produção do setor X
Melhoria da qualidade dos produtos X
Criação de novos mercados X
Redução de barreiras técnicas X
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5
Racionalização do uso de matérias primas X
Redução do consumo energético X
Redução da geração de resíduos X
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde X
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção X
Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços X
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços X
Redução  da  morbi-mortalidade  relacionada  ao  agravo 
estudado

X

Redução dos custos de atendimento X
Aumento da cobertura de serviços X
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção X
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X
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Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias X
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):
Há uma grande defasagem no Sistema Único de Saúde em relação aos testes genéticos. 
Embora estes venham se tornando fundamentais para o diagnóstico de um número crescente de 
condições, a regulamentação para realização dos mesmos é inexistente.

Esta disponibilização é dependente da infra-estrutura adequada e capacitação profissional. Sendo 
restrita a poucos centros e laboratório particulares, principalmente no eixo- Rio-São Paulo, havendo 
uma lacuna nas demais regiões do país e principalmente para os pacientes atendidos através do 
SUS.

A proposta possibilitou disponibilizar um atendimento diferenciado aos pacientes atendidos no HU-
UFSC

Os resultados da avaliação citogenética clássica foram disponibilizados aos clínicos responsáveis e 
subsidiaram a orientação terapêutica dos pacientes, adequando as recomendações da OMS para 
classificação das leucemias. A sistematização desta disponibilização no Hospital Universitário da 
UFSC  teve  uma  repercussão  positiva  na  qualidade  do  atendimento  prestado  à  população, 
influenciando o sucesso do tratamento.

A orientação terapêutica adequada possibilita uma redução dos custos uma vez que o tratamento 
envolve  medicamentos  de  alto  custo,  e  também  uma  melhor  efetividade  do  tratamento, 
possibilitando uma redução da morbi-mortalidade.

Esta  incorporação  de  novas  tecnologias  propícia  à  aplicação  dos  protocolos  terapêuticos 
adequados, representando uma evolução importante no tratamento da doença.

1 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa,  contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 
2.500 caracteres).

A  classificação  dos  tumores  hematológicos  é  de  grande  importância  para  o  tratamento  e  o 
prognóstico da doença . Nos últimos anos diversos critérios e metodologias foram introduzidos para 
esta classificação, permitindo a detecção de categorias mais homogêneas da doença. Recentemente 
a  OMS em conjunto  com a Sociedade de Hematologia  e  Associação  Européia  de  Hematologia 
publicaram  uma  nova  classificação  para  neoplasias  hematopoiéticas  e  linfóides.  Os  maiores 
obstáculos para a disponibilização deste tipo de avaliação referem-se à infra-estrutura laboratorial e 
capacitação profissional.

Através deste projeto foi possível adequar a infra-estrutura laboratorial e aquisição de insumos para 
disponibilizar  a   avaliação  citogenética  clássica  e  molecular  em  caráter  experimental   para  os 
pacientes atendidos no HU-UFSC.

A participação de clínicos e  alunos no desenvolvimento do projeto  foi  importante   tanto  para a 
capacitação profissional, no aprendizado das diferentes etapas das metodologias laboratoriais, como 
para a interpretação dos resultados e sua relação com a evolução clínica dos pacientes.

No  período  de  execução  da  proposta  foram  avaliadas  93  amostras,  obtidas  de  82  pacientes 
atendidos  pelo  serviço  de  Hematologia  do  Hospital  Universitário  da  UFSC.  Na maior  parte  dos 
pacientes  foi  realizada  a  avaliação  pré-tratamento.  Nos  pacientes  que  apresentaram alterações 
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informativas,  a  avaliação  teve  continuidade  periodicamente,  visando  acompanhar  a  evolução  e 
efetividade do tratamento.

Das  93  amostras  70  foram  obtidas  de  medula  óssea  e  23  de  sangue  periférico,  sendo  43 
provenientes de indivíduos do sexo feminino, representando 40 pacientes, e 50 amostras colhidas de 
pacientes do sexo masculino, representando 42 pacientes. A idade dos pacientes variou de 12 a 90 
anos, sendo a idade média 45,71 anos. Esta amostragem difere da estimativa do INCA da incidência 
de  leucemias  em  Florianópolis,  que  estima  a  ocorrência  de  menos  de  15  casos  por  ano 
(www.inca.gov.br). Também representou um aumento da demanda em relação aos anos anteriores.

Paralelamente  iniciamos a  utilização  de  técnicas  moleculares  para  a  detecção  da  LPA e  LMC, 
patologias  onde  a  informação  citogenética  é  determinante  para  a  orientação  terapêutica.  A 
implementação desta metodologia proporciona maior agilidade e sensibilidade para a detecção dos 
rearranjos específicos.

Além disso estamos avaliando outros parâmetros que podem contribuir para o prognóstico, como a 
frequência de apoptose espontânea e o número e tamanho das regiões organizadoras do nucléolo, e 
os polimorfismos genéticos.

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres).

Há uma grande defasagem entre os procedimentos que estão sendo validados como informativos 
para diagnóstico e prognóstico de diversas condições clínicas e suas disponibilização para a 
população, especialmente os pacientes atendidos pelo SUS.

Esta equação não é fácil de resolver, uma vez que é necessária a implantação de infra-estrutura e 
capacitação profissional adequadas, e a regulamentação para a disponibilização dos mesmos.

A experiência obtida por nossa equipe, disponibilizando em caráter experimental esta avaliação 
busca democratizar o acesso a esta avaliação, possibilitando usufruir do conhecimento adquirido e 
validado mundialmente.

Entre os pacientes atendidos, 35 tiveram diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda, sendo que 12 
apresentaram alterações recorrentes, 15 alterações complexas e/ou instáveis, 1 apresentou uma 
translocação rara,  e em 7  não foram obtidas metáfases para análise. Nesta subcategoria 23% dos 
pacientes tiveram diagnóstico de LPA. Diversos estudos apontam para uma maior incidência desta 
forma de leucemia entre latinos, o que se confirmou na nossa amostragem. 

Nos pacientes com alterações recorrentes a sobrevida foi de 69,20%, enquanto nos pacientes com 
alterações complexa e/ou instáveis foi 23% e nos pacientes sem metáfases não houve sobrevida.

As alterações cromossômicas fornecem informações importantes sobre o processo neoplásico, 
orientando a busca de novos alvos terapêuticos, como já obtido na LPA e LMC.
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________________________/SC, ____ de ___________________ de 200__.

_________________________________ _____________________________
Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14814/2005-8 FCTP: 0908/053 

Título do Projeto: Caracterização biológica e epidemiológica do foco de Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA) no município de Piçarras, Santa Catarina 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Mário Steindel  

E-mail: ccb1@mst@ccb.ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis e Piçarras 

Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02 

Centro de Saúde Osório Domingos Correa CNPJ: 83.102.335/0001-48 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 2 anos (Mar/05 a Fev/07)  

Apoio Financeiro: R$ 62.730,00 

FAPESC: R$ 12.000,00 SES:R$ 16.830,00 CNPq: R$ 33.900,00 

Tema/Linha Temática: Controle de doenças infecciosas, não-infecciosas e outros agravos à saúde 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

X Básica 

 Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

X Pesquisa de Laboratório 

 Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

X Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  

 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

1) Determinar a extensão do foco de transmissão de LTA no município de Piçarras; 

2) Estudar a fauna de flebotomíneos existentes na região; 

3) Determinar a prevalência da infecção em humanos e cães, através de inquéritos intradérmico e 
sorológico; 

4) Isolar e caracterizar o agente etiológico de casos autóctones; 

5) Treinar os profissionais de saúde da região, promovendo melhorias no diagnóstico e tratamento;  

6) Promover um trabalho educativo com a população local; 

7) Propor estratégias de monitoramento e controle da transmissão. 

Todos os objetivos foram alcançados. 

 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

A taxa percentual de sucesso foi 100%, pois todos os objetivos propostos foram alcançados no 
período de vigência do projeto.  
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( X ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( X ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

1) UNIVALI: foi responsável pelo atendimento e acompanhamento dos pacientes diagnosticados com 
LTA e participou diretamente na execução do inquérito intradérmico em escolares, gerando um 
trabalho de conclusão de curso  de dois alunos do Curso de Graduação em Medicina, assim como 
quatro trabalhos apresentados em eventos científicos.      
2) Centro de Saúde Osório Domingos Correa: disponibilizou recurso humano e infra-estrutura 
(veículos, material áudio visual) para a realização do inquérito intradérmico em escolares, coleta de 
flebotomíneos e palestras educativas para a comunidade.  
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E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM X NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

Demora no fornecimento do antígeno de Montenegro por parte do Ministério da Saúde, 
atrasando o período de realização do inquérito intradérmico em escolares do Município.  
 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(X) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
 aos objetivos originais? 

A enfermeira Rita de Cássia Teixeira Rangel, dirigente da Secretaria de Saúde e Bem Estar 
Social do município de Piçarras, solicitou exoneração do cargo no segundo ano de vigência do 
projeto, sendo substituída pelo médico Dr. Vinícius Machado Caniato.    
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Mário Steindel Doutor UFSC 

Edmundo C. Grisard Doutor UFSC 

Carlos Brisola Marcondes Doutor UFSC 

Ize Aguir Bittencourt Estudante de Biologia UFSC 

Iriane Eger Mestre Univali 

André Luiz Rossetto Especialista (Dermatologista)  Univali 

Rafael Freitas Simon Estudante de Medicina Univali 

Rafael Oku Fernandes Estudante de Medicina Univali 

Rita de Cássia Teixeira Rangel Enfermeira Secretaria Municipal de Saúde 

Vinícius Machado Caniato Médico Secretaria Municipal de Saúde 

Ivanda Terezinha Senger de 
Macedo 

Enfermeira Secretaria Municipal de Saúde 

André Luiz Lavewig Técnico em Vigilância Sanitária Secretaria Municipal de Saúde 

Marise da Silva Mattos  Doutora (Medica) Fiocruz 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 
Gestão compartilhada em saúde  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 
 
 

                                                                       
   

 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-000   -   Fone: (48) 3215-1200 / Fax: (48) 3215 1200 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 28.830,00   

Total Custeio 33.900,00   

Saldo Total 62.730,00   

Data da Informação 20/02/2008   

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

12 Baterias  6V/12AH   

03 Carregadores CC1201   

12 Armadilhas p/ captura de 
insetos 

   

01 Micropipeta mecânica visor 
digital, volume variável 100 a 

1000 l com ejetor automático 
de ponteiras 

LM-1000   

01 Micropipeta mecânica visor 
digital, volume variável 20 a 

200 l com ejetor automático 
de ponteiras 

LM-200   

03 Micropipetas mecânicas 
visor digital, volume variável 2 

a 20 l com ejetor automático 
de ponteiras 

LM-20   

01 Dispensador manual 0,05 a 
50 ml para uso com seringas 
volumétricas (Combtips) 

Minilab-201   

01 centrífuga de bancada 
microprocessada, velocidade 
máxima para 800 ml (4x 200 
ml), 220V 

350R   

03 formas 80x80 reta alumínio 
para captura de flebotomíneos 

   

01 Freezer eletrolux FE26 203L BR220   

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      x 

Geração de avanço/inovação experimental X      

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos      X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): O presente trabalho caracterizou, pela primeira vez, uma 
região de baixa endemicidade para LTA no Estado de Santa Catarina. Além disso, o estudo da 
fauna de flebotomíneos revelou pela primeira vez a infecção natural da espécie Nyssomyia neivai 
por Leishmania brazilienisis no território brasileiro. Os resultados obtidos foram divulgados, além do 
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meio científico, para a comunidade local através de palestras nas escolas e centros comunitários. 
Durante o desenvolvimento do projeto, os agentes de saúde foram envolvidos no trabalho junto à 
comunidade e receberam treinamento para reconhecer casos suspeitos de LTA, bem como 
aprenderam a aplicar e avaliar o teste intradérmico de Montenegro. Além disso, houve o 
envolvimento de médico e enfermeiras do ambulatório de atendimento comunitário da Univali, que 
além de prestar o serviço de atendimento e tratamento aos pacientes portadores de LTA, também 
vêm participando de pesquisas clínicas e epidemiológicas relacionadas a esta doença na região.  
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

BITTENCOURT IA; SCHOLL D; 
STOCO PH; EGER I; 
ROSSETTO AL; SPECHT CM; 
GARCIA LC; MATTOS MS; 
GRISARD EC; STEINDEL M.  

Nov/2007 – Trabalho 
apresentado na forma de pôster 
e publicado nos anais da XXIII 
Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira de Protozoologia, 
Caxambu (MG), p. 122 

Human Cutaneous 
Leishmaniasis in Santa 
Catarina State is caused by 
Leishmania braziliensis and 
Leishmania amazonensis as 
demonstrated by PCR-RFLP 
and southern blot analysis. 

ROSSETTO AL; EGER-
MANGRICH I; FAYAD L; 
MACHADO DSB; SPECHT CM; 
VILLELA PH; MORAES MA; 
STEINDEL M; GRISARD EC; 
SCHOLL D; MORA JM; 
MATTOS MS; QUINTELLA L.  

Mar/2006 – Trabalho 
apresentado em forma de 
pôster no XLII Congresso da 
Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical em Teresina 
(PI). Resumo publicado na 
Revista da Sociedade Brasileira 
de Medicina Tropical, v. 39. p. 
134, 2006.  

Leishmaniose Tegumentar 
Americana: estudo clínico e 
epidemiológico de 50 casos 
autóctones no Vale do Itajaí, 
SC. 

ROSSETTO AL; EGER-
MANGRICH I; STEINDEL M; 
QUINTELLA LP; MATTOS MS.   

Set/2006 – Trabalho 
apresentado em forma de 
pôster na 61º Congresso da 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, Curitiba (PR). 
Resumo publicado nos Anais 
Brasileiros de Dermatologia, v. 
81. p. S112-S113, 2006. 

Descrição do perfil clínico e 
epidemiológico de nova área 
endêmica de leishmaniose 
tegumentar americana no sul 
do país. 

Rafael Freitas Simon e Rafael 
Oku Fernandes 

Nov/2006 – Trabalho de 
Conclusão de Curso 
apresentado no curso de 
Medicina da Univali, 42 p. 

Inquérito Intradérmico para 
Leishmaniose Tegumentar 
Americana no município de 
Piçarras, Santa Catarina. 

 Mar/2008 – Trabalho aceito 
para apresentação em forma de 

pôster no 44 Congresso da 
Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical a ser 
realizado em Porto Alegre em 
março de 2008. O resumo será 
publicado na Revista da 
Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical.  

Inquérito intradérmico para 
Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA) no município 
de Piçarras, Santa Catarina. 

MARCONDES CB; 
BITTENCOURT IA; Stoco PH; 
Eger I; GRISARD EC; 

Artigo aceito para publicação 
na revista Transactions of the 
Royal Society of Tropical 

First report of natural infection 
of Nyssomyia neivai (Pinto, 
1926) (Diptera: Psychodidae, 
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STEINDEL M.  Medicine and Hygiene, 2008. Phlebotominae) by Leishmania 
(Viannia) sp. in Brazil. 

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias x      

Otimização de processos de produção x      

Possibilidades de obtenção de patentes x      

Agregação de vantagens competitivas do setor x      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica x      

Transferência tecnológica para o setor x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Não se aplica 
 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população     x  

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): A partir do treinamento realizado com os profissionais 
de saúde houve uma redução no tempo para o diagnóstico e início do tratamento e melhora no 
acompanhamento pós-tratamento dos portadores de LTA.  
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor x      

Sustentabilidade das empresas do setor x      

Lançamento de novos produtos x      

Redução dos custos de produção do setor x      

Melhoria da qualidade dos produtos x      

Criação de novos mercados x      

Redução de barreiras técnicas x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Não se aplica 

 

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas x      

Redução do consumo energético x      

Redução da geração de resíduos x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Não se aplica 

 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde     x  

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção     x  
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Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços     x  

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços     x  

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

    x  

Redução dos custos de atendimento   x    

Aumento da cobertura de serviços     x  

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção x    x  

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos     x  

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Com o desenvolvimento do presente projeto foi possivel realizar o treinamento dos profissionais de 
saúde para padronização e unificação do fluxo de informações e atenção ao paciente. Também 
através do trabalho educativo realizado espera-se um maior envolvimento da comunidade nas 
ações de controle, bem como no reconhecimento de lesões suspeitas da doença e a busca precoce 
de ajuda nos centros de saúde. 
 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

O desenvolvimento do presente projeto permitiu avaliar a situação epidemiológica da LTA no 
município de Piçarras. O inquérito intradérmico foi realizado em 583 (29,8%) alunos matriculados no 
ensino fundamental do município, cujos pais assinaram o TCLI. A amostra estudada representou 
5,34% do total de habitantes do município (10.908 hab., Censo 2000). Os bairros selecionados foram 
Nossa Senhora da Paz, São Brás, Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio e Centro, cuja 
escolha foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal em função da presença de casos 
humanos e/ou características epidemiológicas compatíveis com a transmissão da LTA. A escola do 
centro foi incluída por acolher alunos residentes em diversos bairros e localidades. A reação foi 
positiva em 15,6% (91/583) dos estudantes, com discreta predominância do gênero masculino 
(54,9%), cuja enduração média foi de 7,2 mm (5 a 24 mm). Entre os 35 cães examinados, 17,1% 
foram positivos no teste de Montenegro, e um apresentou lesões ativas, cujo diagnóstico de LTA foi 
confirmado. Entretanto, não foi possível correlacionar a presença de cães com maior transmissão de 
Leishmania, visto que 80,2% (n=73) dos escolares reatores e 71,5% (n=352) dos não reatores 
declararam possuir cães. Três bairros concentraram cerca de 70% do total de casos positivos: Nossa 
Senhora da Paz (38,4%; n=35/91), Santo Antônio (16,4%; n=15/91) e Nossa Senhora da Conceição 
(14,2%; n=13/91). A coleta de flebotomíneos foi realizada nos bairros Nossa Senhora da Conceição, 
Santo Antônio, Centro e BR-101 km 102 através de armadilhas do tipo CDC dispostas próximas às 
residências. Entre os 2.269 insetos coletados, 620 eram fêmeas de Nyssomyia neivai, as quais 
foram separadas em 61 pools, contendo aproximadamente 10 fêmeas/pool. Através de PCR, 8 pools 
(13,1%) foram positivos, cuja infecção por Leishmania braziliensis foi confirmada por Southern blot. 
Dos 18 casos humanos autóctones, em 17 foi identificado a L. braziliensis e em 1 caso foi 
identificado L. amazonensis como agente etiológico. A presença de flebotomíneos em área 
peridomiciliar, associado a alta prevalência de testes intradérmicos positivos em humanos e cães, 
sugerem que Ny. neivai seja o provável vetor da LTA no litoral de Santa Catarina. Embora o número 
de insetos capturados tenha aumentado significativamente (85 em 2000 x 2.269 em 2006), a 
prevalência de reatores foi semelhante ao estudo anterior realizado em 1999 (17%). A manutenção 
da taxa de positividade, a apresentação de formas subclínicas ou assintomáticas dos reatores, 
sugere a exposição à picadas infectantes, com baixa carga parasitária, caracterizando o município 
de Piçarras como uma área de transmissão estável e de baixa endemicidade. A descrição das 
características eco-epidemilógicas da LTA no município de Piçarras será objeto de um artigo 
científico em preparação.   Desta forma, ao longo de dois anos de execução, o projeto em pauta 
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conseguiu cumprir todos os objetivos propostos.  
 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

Fundamentalmente buscou-se mostrar a expansão do foco de LTA e mapear as principais áreas de 
risco com base em estudos do inquérito intradérmico e entomológico. Em curto e médio prazos, 
estes dados serão de grande utilidade a Vigilância em Saúde para direcionar as ações relativas a 
busca ativa de casos novos na população e de educação ambiental junto as comunidades visando 
diminuir o risco de transmissão da doença. Em função do treinamento realizado com os profissionais 
de saúde espera-se maior agilidade no encaminhamento dos pacientes aos centros de referência 
para diagnóstico parasitológico e tratamento de LTA, uma vez que o teste intradérmico já será 
realizado nos centros de saúde. Além disso, o trabalho de conscientização dos profissionais de 
saúde tornará o sistema de notificação mais ágil e preciso.  
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 20 de Fevereiro de 2008. 
 
 
 
 

Mário Steindel                                             Lúcio José Botelho 
Beneficiário (a) da Pesquisa                                          Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14792/2005-3 FCTP: 0913/057 
Título do Projeto: Leite Materno em Banco de Leite Humano: Qualidade e Segurança Alimentar 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Mercedes Gabriela Ratto Reiter  
E-mail: mercedes@furb.br 
Município de Execução da Pesquisa: Blumenau 
Instituição Executora: FURB CNPJ: 82.662.958/0001-02 
 
Instituição Co-Executora: Banco de Leite Humano. Secretaria 
de Saúde de Blumenau. 

CNPJ: 83.108.357/0001-15 

 
Instituição(ões) Participante(s): Universidad Cardenal Herrera - 
CEU 

CNPJ: Estrangeira 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 2004 - 2007 
Apoio Financeiro: R$ 87.829,16 
FAPESC: R$ 12.829,16 SES: 0,00 CNPq: R$ 75.000,00 
Tema/Linha Temática: Saúde materno-infantil 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
 X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
X Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
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 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO(X) Caso SIM, Justifique:  
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

Os objetivos propostos foram: 

Geral: Avaliar a qualidade do leite materno em Banco de Leite Humano (BLH) 

Específicos:  

� Revisão e atualização bibliográfica; 

� Pesquisar patógenos em nível de “espécie” através de equipamento específico, em amostras 

de leite cru, pasteurizado e no descongelado no lactário (a ser servido na UTI pediátrica); 

� Verificar a presença de Bifidobacterium e Lactobacillus no leite cru, pasteurizado e no 

descongelado no lactário (a ser servido na UTI pediátrica); 

� Determinar características nutricionais do leite, como proteínas, gorduras, carboidratos e 

cinzas no leite cru, pasteurizado e no descongelado no lactário (a ser servido na UTI 

pediátrica); 

� Determinar ferro por espectrofotometria no leite do lactário, a ser servido na UTI pediátrica;  

� Verificar a eficiência da pasteurização no BLH por contagem de microrganismos mesófilos e 

psicrófilos no leite cru e no pasteurizado; 

� Determinar a acidez Dornic, pH e crematócrito das amostras de leite cruas, pasteurizadas e 

nas descongeladas no lactário; 

� Elaborar relatório final, artigos e divulgar o trabalho em eventos da área. 

 

Todos os objetivos, com exceção da determinação de ferro, foram realizados com sucesso. A 

determinação de ferro será feita este semestre em função da dificuldade de aquisição dos kits para a 

análise. 

Quanto à divulgação dos resultados, foram divididos por área e alguns serão enviados a revistas e 
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outros serão apresentados no 1ro Congresso Sul-Brasileiro de Aleitamento Materno e Bancos de 

Leite Humano que será realizado em Blumenau em Março deste ano.  

Também houve além dos objetivos propostos, Trabalhos de Iniciação Científica com bolsa, Trabalho 

de Intercambio com Espanha, Bolsa Prêmio Mérito Universitário e Dissertação de Mestrado. 

Este evento é fruto dos trabalhos de pesquisa realizados nesta Universidade em parceria com o BLH 

de Blumenau e a Universidade Cardenal Herrera-CEU, graças aos apoios financeiros recebidos da 

FAPESC. 

 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

 
Pelo trabalho realizado, pode-se afirmar que a taxa de sucesso foi de 98%. 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(X) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(X) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

 Banco de Leite Humano de Blumenau – Colaboração com as amostras; 

 Universidad Cardenal Herrera-CEU – Colaboração com discussão e avaliações dos dados. 
Colaboração com kits bioquímicos não disponíveis no Brasil. Universidade receptora dos 
alunos de Intercâmbio;  

 Fundação Hospitalar de Blumenau. Hospital Santo Antônio. – Amostras do lactário. 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM X NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM  NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM X NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

X SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 
 SIM X NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
Não houve maiores dificuldades, apenas o kit para determinação de ferro que não foi 
encontrado no mercado brasileiro.  
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

 SIM(X) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
 aos objetivos originais? 

Houve participação de mais acadêmicos do que previsto inicialmente. Acredito que o motivo 
seja o grande interesse despertado nos acadêmicos. Assim também pessoal do BLH de 
Blumenau. 
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Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Mercedes Gabriela R. Reiter Farmacêutica. Bioquímica. 
Mestre. Doutora. 

Universidade Regional de 
Blumenau - FURB 

Elisabeth Kuehn de Souza Enfermeira. Especialista. BLH. Prefeitura Municipal de 
Blumenau 

Maria Goreti Dassoler Farmacêutica. Bioquímica. BLH. Prefeitura Municipal de 
Blumenau 

Tarcísio Lins Arcoverde Médico. Pediatra. Mestre. FURB 
Morgana Kretzschmar Farmacêutica. Bioquímica. 

Mestre. 
FURB 

Maria Carmen López Veterinária. Doutora Universidad Cardenal Herrera-
CEU 

Dolores Silvestre Bioquímica. Doutora Universidad Cardenal Herrera-
CEU 

Ulisses Imianovsky Biólogo. Mestrando UFSC 
Harriet Volkmann Bióloga. Mestranda UFSC 
Cristiane Kirsten Formanda em Ciências 

Biológicas 
FURB 

Djonice Beatriz Doege Estudante Ciências Biológicas FURB 
Cristiane Schüller Müller Estudante Ciências Biológicas FURB 
Karina Tonon Estudante Nutrição FURB 
Gisele Kleinschmidt Estudante Nutrição FURB 
Tanira Ilana da Silva Estudante Nutrição FURB 
Hemilio Xafranski Estudante Ciências Biológicas FURB 
Eduardo Lana Estudante Ciências Biológicas FURB 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(X) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
Bolsas de iniciação científica dos Programas PIBIC/CNPq; PIBIC/FURB e PIPe 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 75.000,00 75.000,00 0,0 
Total Custeio 12.829,16 12.829,16 0,0 
Saldo Total 87.829,16 87.829,16 0,0 
Data da Informação    

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Bio-Mérieux  MiniVidas  Estabilizador 
Bio-Mérieux MiniApi  Estabilizador 
Bio-Mérieux Desitometre Densimat  Pipeta eletrônica 
Nova Ética  Estufa para cultura refrigerada   - 
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Callmex Espectrofotômetro Ultravioleta 
Digital Microprocessado 

  - 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos                              1      X 
Geração de avanço/inovação experimental                2      X 
Geração de conhecimento passível de difusão          3     X  
Formação e capacitação de recursos humanos         4     X  
Formação de novos grupos e centros de pesquisa   5 X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

1 - Resultados não esperados, tema de discussão na busca de soluções. Ainda trabalhando no 
assunto; 

2 - Utilização novos métodos de análise e outras formas de pesquisa na avaliação; 

3 - Após discussão (citada item 1) os resultados poderão ser divulgados via Rede Nacional de 
Bancos de Leite Humano; 

4 - Em relação aos acadêmicos, gerou a possibilidade de capacitação técnica-científica dos 
mesmos; 

5 -  Não se aplica, o grupo está formado e consolidado, podendo aceitar novos integrantes 

 
 

Publicações Data/Local da 
Publicação 

Título 

Verificação de S. aureus em Leite 
Materno proveniente de BLH 
Resultados parciais da avaliação de 
bactérias probióticas em leite 
humano proveniente de Banco de 
Leite Humano 
Identificação de portadores de 
Salmonella spp., Staphylococcus 
aureus e verificação de Escherichia 
coli como indicadores de higiene em 
manipuladores de leite materno do 
BLH de Blumenau, SC 
Qualidade Físico-Química do Leite 
Materno proveniente do Banco de 
Leite Humano de Blumenau 

MIPE – Mostra Integrada de 
Pesquisa e Extensão 

Novembro / 2007 
Universidade Regional de 
Blumenau - FURB.  

Verificação de indicadores 
microbiológicos de higiene em leite 
materno 

Encaminhado para 1o 
Congresso Sul-Brasileiro de 
Aleitamento Materno e 
BLH’s 

Março / 2008 
Serão trabalhos na 
integra. 

 
Pesquisa de Staphylococcus sp em 
Leite Humano 
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Elaboração de artigos para 
revistas/periódicos 

 Verificação de Bactérias Probióticas 
em Leite Materno Provenientes de 
Banco de Leite Humano. 
Todos os anteriores, apresentados 
no MIPE, serão transformados em 
artigos 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias X      
Otimização de processos de produção X      
Possibilidades de obtenção de patentes X      
Agregação de vantagens competitivas do setor X      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica     X  
Transferência tecnológica para o setor     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

Os itens selecionados estão relacionados com os novos métodos de análise utilizados. A aplicação 
destes no BLH depende de aprovação institucional e posterior aquisição de kits. 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população   1      X 
Insumos para políticas públicas                         X      
Redução das desigualdades sociais X      
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos    2     X  
Geração de empregos                                          X      
Desenvolvimento regional                                  3     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

1 - Pela melhoria da qualidade do leite humano oferecido aos bebês  

2 - Pelo aumento da segurança na utilização do leite humano pasteurizado 

4 - Diminuição da mortalidade neonatal 
 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor X      
Lançamento de novos produtos X      
Redução dos custos de produção do setor     1     X  
Melhoria da qualidade dos produtos                 2      X 
Criação de novos mercados X      
Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

1 - Pela redução das perdas de leite humano 

2 – Melhoria da qualidade do leite humano oferecido aos bebês 
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E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas X      
Redução do consumo energético X      
Redução da geração de resíduos X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde 1     X  
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção X      
Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      2      X 
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços X      
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado                                                                                       3 

     X 

Redução dos custos de atendimento                                        4     X  
Aumento da cobertura de serviços X      
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção X      
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

1 – O processamento do leite humano é uma estratégia Nacional e a melhoria do processo pode se 
refletir em todo o pais. 

2 – Os resultados estão em análise /discussão para posterior incorporação na rotina do serviço. 

3 – A melhoria da qualidade do leite humano processado reduz a mortalidade de prematuros 

4 – A melhoria do leite humano oferecido aos prematuros reduz o tempo de internação hospitalar 

 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área temática, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

A área temática do projeto é Saúde materno-infantil sendo a população alvo os bebês tanto das 
UTI’s neonatais quanto aqueles que o necessitem. Uma alimentação adequada fornece um 
crescimento saudável. Nos primeiros meses de vida o leite materno é um alimento que apresenta 
todas as características nutricionais necessárias e balanceadas, além de vantagens imunológicas e 
psicológicas, reduzindo a mortalidade infantil.Os Bancos de Leite Humano (BLH) representam uma 
solução de eficácia comprovada para o problema dos lactentes que não dispõe de aleitamento ao 
peito e dependem prioritariamente de leite humano e/ou colostro para sua nutrição.A qualidade dos 
produtos processados, estocados e distribuídos pelos BLH deve ser fruto de um esforço constante 
em todas as etapas até a distribuição.Para continuar a colaboração com a comunidade, este trabalho 
coopera com as UTI´s neonatais da região atendidas pelo BLH de Blumenau.Avaliou-se a qualidade 
do leite humano do BLH, pesquisando patógenos em nível de espécie através de equipamento 
específico, em leite cru, pasteurizado e no servido no lactário, verificando também a presença de 
Bifidobacterium e Lactobacillus. Foram determinadas proteínas, gorduras, carboidratos, pH, Acidez 
Dornic e verificada a eficiência da pasteurização no BLH. Foram pesquisados S.aureus, coliformes 
totais, fecais e E.coli, contagem total de bactérias mesófilas e psicrófilas aeróbias, conforme 
APHA(1992), Lactobacillus pela AFNOR(1978),Bifidobacterium segundo Hanson/Yolken(1999), 
Streptococcus lactis e Lactobacillus pelo Método Oficial Francês(1978).As espécies foram 
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identificadas pelo Mini-Api. Acidez em graus Dornic e crematócrito foram determinados segundo a 
FIOCRUZ(2003).A determinação de lipídeos  pelo método Gerber Van-Gulik e a medição de pH, 
segundo as normas analíticas do IAL(1985).As determinações de proteínas pelo método Kjeldahl e 
glicídios redutores em lactose pelo método Fehling segundo AOAC(1997).Este projeto auxilia a 
população infantil que faz uso do SUS, ao possibilitar uma melhor qualidade do leite humano 
ingerido, melhorando–lhes a qualidade de vida, com a ingestão de um leite materno mais 
homogêneo nutricionalmente e microbiologicamente seguro.Os problemas detectados graças aos 
resultados das análises microbiológicas, correlacionando-os com os do BLH, estão sendo discutidos 
na busca das causas e de soluções.Foram identificados situações de coleta do leite humano que 
merecem uma atenção especial e serão foco de novas pesquisas. 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

O Brasil tem a maior rede de Bancos de Leite Humano do mundo. São 186 unidades distribuídas em 
todo País. Serve de modelo para toda América Latina e alguns países Africanos de língua 
Portuguesa. 

Os Bancos de Leite Humano a partir de agora denominados BLH são responsáveis pela coleta, 
transporte, armazenamento, processamento, distribuição e controle de qualidade do leite humano 
ordenhado doado por mulheres voluntárias com excedente de produção láctea. 

O leite humano pasteurizado é utilizado na alimentação de recém nascidos prematuros internados 
nas unidades de terapia intensiva e cuidados intermediários dos hospitais. Da qualidade deste leite 
depende a sobrevivência destes bebês. Apos ser extraído das mamas o leite não pode ser 
melhorado, mas a sua qualidade depende principalmente de um controle da temperatura adequada a 
cada fase do seu processamento e armazenamento. Testes que comprovem a qualidade desse 
trabalho ou a sua deficiência são cruciais para a melhoria do processo. A rede de bancos de leite 
humano sendo mantida pelo SUS, busca estratégias de baixo custo, mas de grande resultado 
prático, fato que poderá ser fruto desta pesquisa, que mostrou algumas áreas que poderão ser 
melhoradas com a continuidade do projeto. 

 
                 
 

Blumenau/SC, 19 de fevereiro de 2008. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                                 Reitor 
         Profa. Dra. Mercedes G.R. Reiter                   Prof. Dr. Eduardo Deschamps 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº.: 14599/2005-8 FCTP: 0909/050 
Título do Projeto: Sistema de Informação para Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Paulo Maurício Selig  
E-mail: selig@deps.ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: 
Instituição Executora:UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 
 CNPJ: 
 CNPJ: 
Prazo de Vigência do Projeto:  
Apoio Financeiro: R$ 24.138,00 
FAPESC: R$ 19.638,00 SES: R$ 4.500,00 CNPq: 0,00 
Tema/Linha Temática: 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
 Aplicada/Estratégia 
X Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
X Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa  (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
X Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
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 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO  
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  
 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 
1. Utilizar Tecnologia da Informação (TI) no desenvolvimento de um sistema de 

informação para gestão de RSS;  
2. Disponibilizar aos órgãos de gestão pública, uma ferramenta de gerência integrada 

de RSS, fundamentada na tomada de decisão, visando otimizar a distribuição de 
recursos financeiros entre os estados e municípios do país;  

3. Possibilitar aos órgãos públicos de gestão ambiental uma estrutura de fácil 
fiscalização do sistema de gerenciamento de RSS;  

4. Possibilitar aos estabelecimentos de saúde o atendimento as resoluções 283/01 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e RDC 33/03 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), quanto a exigência de confecção e implementação 
dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), 
possibilitando a coleta e atualização das informações de gerenciamento dos RSS 
produzidos pelos mesmos; 

5. Divulgar as políticas de gestão ambiental para RSS, assim como, as técnicas de 
sistemas de informações para geri-las. 

 
 
As dificuldades de liberação de orçamento e tramites de comunicação impactaram 
diretamente na conclusão do 5º objetivo. Prejudicado assim o acesso ao conteúdo gerado 
pelo sistema 
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C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos 
alcançados/propostos) em relação ao cronograma da p roposta (valor 0 a 100), 
Justifique: 

 
O projeto atingiu 90% dos seus objetivos iniciais. Tal diferença foi causada principalmente 
pelos impactos de liberação e contratação dos recursos. 
 
 
 

 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ? SIM(  ) NÃO( X) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃ O( X) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos 
científicos, entre outros): 

 
 
 
 
 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM X NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 
 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 
X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
X SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 
X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
 
 
 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM( X) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que  representou tal alteração 
em relação  aos objetivos originais? 

 
As alterações da equipe foram ocasionadas principalmente em função do atraso no 
inicio da contratação. Alguns pesquisadores concluíram seus estudos e seus vínculos 
com a Universidade foram finalizados. 
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Equipe Participante da Pesquisa 
Nome Titulação Instituição de Vínculo 

Empregatício 
Paulo Maurício Selig Dr UFSC 
Gregório Varvakis Rados PhD UFSC 
Vera Luci de Almeida M.eng Bolsista UFSC (Doutorando) 
Fabiana Raupp M. eng Bolsista UFSC (Mestrado) 
André Coelho Donadel M. eng Bolsista UFSC (Mestrado) 
Danielle Mello -- Bolsista de Graduação 
 

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M(  ) NÂO( X ) Caso SIM, 
indique as fontes: 

 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos 
Liberados 

Recursos 
Gastos 

Saldo 

Total Capital 17.305,00 11.495,05 5.809,95 
Total Custeio 6.833,00 0,00 6.833,00 
Saldo Total 24.138,00  12.642,95 
Data da Informação     

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, 
etc.): 
MARCA MODELO SÉRIE  ACESSÓRIOS 

AMD Proc AMD ATHLON 64 Bits 3200 -- -- 
Genérica Mem DDR 512MB 400 PC3200  -- -- 
ASUS PL Mãe Asus k8v-mx S/V/R Athon 64 -- -- 
Samsung HD 160Gb 7200RPM   
Coletek Gabinete 4 baias com usb lateral   
genérico Gravador de DVD 4120   
genérico Teclado genérico ABNT ps2   
genérico Mouse ótico    
Waytec Monitor 17” LCD   
Lexmark Impressora E230 LASER   
Acer Notebook 3002LCI   

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto 

do projeto para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma 
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contribuição) a 5(alta contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao 
projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos     X  
Geração de avanço/inovação experimental     X  
Geração de conhecimento passível de difusão      X 
Formação e capacitação de recursos humanos    X   
Formação de novos grupos e centros de pesquisa    X    
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Os principais impactos alcançados sobre o aspecto científico, estão retratados sobre a 
esfera da criação e geração de novos conhecimentos para gestão de Resíduos de 
Serviços de Saúde. Entre eles pode-se destacar: 
 
- Uso da Tecnologia da Informação (TI) no desenvolvimento de um sistema de informação 
para gestão de RSS. 
- O desenvolvimento de uma metodologia de gestão de resíduos fundamentada na 
eficiência de processo, organização e redução dos impactos causados pela disposição 
incorreta dos mesmos. 
 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo em Congresso 2005/ Congresso de Custos 
- Itapema - SC.  

Custeio Baseado em 
Atividades para 
Organizações Hospitalares: 

Artigo em Congresso 2004 / International 
Conference on Industrial 
Engineering and Operation 
Management – Florianópolis 
- SC 

Metodologia para elaboração 
de um plano de 
gerenciamento de resíduos 
de serviço de saúde 

Banca de Avaliação 2005/ Universidade Federal 
de Santa Catarina 

Análise crítica da legislação 
atual sobre resíduos de 
serviços de saúde do ponto 
de vista do meio ambiente, 
saúde e segurança do 
trabalho. 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2  3 4 5 
Geração de novas tecnologias      X 
Otimização de processos de produção     X  
Possibilidades de obtenção de patentes X      
Agregação de vantagens competitivas do setor    X   
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica     X  
Transferência tecnológica para o setor     X  
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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O impacto inovativo desenvolvido pelo projeto é caracterizado pela criação de um sistema 
de informação para gestão de resíduos sólidos de Serviços de Saúde. Tal sistema faz uso 
de avançadas tecnologias de gestão informacional para possibilitar o incremento na 
eficiência de processo e apoio a tomada de decisões estratégicas para gestão do setor 
publico. 
 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2  3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população     X  
Insumos para políticas públicas    X   
Redução das desigualdades sociais X      
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos X      
Geração de empregos X      
Desenvolvimento regional X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Os impactos relacionados à questão social e econômica são refletidos principalmente pelo 
uso do sistema para gestão dos resíduos de Serviço de Saúde. O uso da ferramenta 
permite uma melhor gestão dos RSS e possibilita a redução dos custos de 
tratamento/processamento dos mesmos. Alem disto possibilita um aprimoramento na 
disposição final de resíduos, o qual incorre em redução dos riscos de contaminação com 
tais rejeitos impactando diretamente na qualidade de vida para sociedade e a redução de 
danos ao meio-ambiente. 
 
 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2  3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor X      
Lançamento de novos produtos X      
Redução dos custos de produção do setor X      
Melhoria da qualidade dos produtos X      
Criação de novos mercados X      
Redução de barreiras técnicas X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas      X 
Redução do consumo energético     X  
Redução da geração de resíduos      X 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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Os impactos sobre o aspecto ambiental são refletidos principalmente pela redução na 
geração dos RSS e pela melhor disposição dos resíduos obrigatoriamente precisam ser 
gerados. 
 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2  3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  
Saúde 

    X  

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção  X       
Apropriação/incorporação dos resultados pelos 
serviços 

    X  

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos 
serviços 

     X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

X      

Redução dos custos de atendimento     X  
Aumento da cobertura de serviços X      
Incorporação de tecnologias e novos processos de 
atenção 

    X  

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s     X  
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Por se tratar de um sistema de informação a ferramenta gerada pela cria os alicerces para 
apoio a tomada de decisão estratégica por parte da gestão pública.  
 

 
7 – CONCLUSÕES:  Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os 

resultados obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta 
inicial (2.000 a 2.500 caracteres). 

 
Cada etapa concluída no projeto resultou em um artefato que sinalizou a conclusão da 
mesma. 
Sendo assim pode-se elicitar os seguintes indicadores de execução das etapas de 
desenvolvimento do projeto de acordo com o estabelecido no cronograma:  
 
Etapa 1: Documentação referente ao mapeamento de requisitos –  
Etapa 2: Metodologia desenvolvida para gestão de resíduos de serviços de saúde  
Etapa 3: Modelagem em linguagem UML da estrutura conceitual do sistema  
Etapa 4: Disponibilização dos serviços de interface do sistema  
Etapa 5: Disponibilização dos serviços de aplicação do sistema  
Etapa 6: Disponibilização dos serviços de dados do sistema. 
 Etapa 7: Tutoriais de uso da ferramenta  
Etapa 8: Testes para validação do sistema  
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Etapa 9: Documentação do sistema envolvido  
Etapa 10: Divulgação do sistema  
Etapa 11: Relatório final do Projeto  
 
Além destes o projeto, desenvolveu pesquisas acadêmicas que resultaram nas publicações 
listadas abaixo: 
 
 - Qualificação de Doutorado (EGC/UFSC) da Pesquisadora Vera Luci de Almeida - Gestão 
do Conhecimento para o Monitoramento de Resíduos de Serviços de Saúde –  
- Artigo no Congresso Internacional de Custos intitulado  Custeio Baseado em Atividades 
para Organizações Hospitalares 
- Artigo na International Conference on Industrial Engineering and Operation Management – 
Florianópolis – SC intitulado Metodologia para elaboração de um plano de gerenciamento 
de resíduos de serviço de saúde 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor 
público de saúde e quais são as perspectivas de apl icação no SUS (500 a 1.500 
caracteres). 

 
A presente pesquisa buscou fundamentalmente disponibilizar aos gestores públicos um 
Sistema de Informação para Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde, que oferece os 
subsídios básicos para os estabelecimentos de saúde, municípios e estados de cumprir a 
legislação vigente, possibilitando aos agentes de saúde meios de controle do 
gerenciamento dos seus RSS; aos municípios, fundamentação para solicitação de recursos 
para gerenciar externamente os resíduos destes estabelecimentos, principalmente quanto a 
destinação final; e aos órgãos financiadores, apoio técnico para a tomada de decisão, 
baseada em informações disponíveis, através de tecnologia de informação, possibilitando 
que os recursos financeiros possam sem empregados efetivamente na melhoria do 
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, visando a proteção da saúde e do meio 
ambiente. Na perspectiva de aplicação no SUS espera-se, que o  Sistema de Informações 
para a Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde traga contribuição científica e 
tecnológica, assim como a sua validação implique em impactos positivos no campo social 
como ambiental à toda a comunidade, que direta ou indiretamente sofrem os impactos dos 
resíduos produzidos pelos estabelecimentos de saúde. 
 
 

 
                 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 200__. 
 
 
 

_________________________________  
 _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14598/2005-0 FCTP: 0902/055 

Título do Projeto: PROQUALY - Família de Equipamentos para Avaliação da Qualidade de 
Equipamentos Médico-Assistenciais 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Raimes Moraes 

E-mail: raimes@eel.ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: 

Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto:  

Apoio Financeiro: R$ 54.800,00 

FAPESC: R$ 18.800,00 SES:R$ 36.000,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
 Aplicada/Estratégia 
x Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
x Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
x Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( x ) Caso SIM, Justifique:  
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
Objetivos Propostos: 

 

Desenvolvimento de instrumentação (hardware e software) para a realização de testes de desempenho de 

equipamentos médico-assistenciais, incorporando inovações tecnológicas. Estes instrumentos devem apresentar 

custo e características adequados à realidade brasileira. Dentro do período de vigência deste edital, serão 

desenvolvidos: - equipamento para ensaio de desempenho de desfibriladores e cardioversores; - equipamento 

para ensaio de desempenho de ventiladores pulmonares; 

 
Objetivos Alcançados: 

 
Desenvolvimento de equipamento para ensaio de desempenho de desfibriladores/cardioversores e equipamento 

para ensaio de desempenho de ventiladores pulmonares. 

 
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

 
98. 

 

Os desenvolvimentos propostos foram implementados. A forma de liberação dos recursos impossibilitou seu 

uso na contratação de serviços para certificar os equipamentos desenvolvidos em laboratórios credenciados. A 

razão deveu-se à necessidade de agendamento com grande antecedência em laboratórios certificados. Os 

equipamentos desenvolvidos foram calibrados em laboratórios da UFSC com equipamentos rastreados.  

 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( x) NÃO( ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃO( x ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

 
Laboratório de Engenharia Biomédica da Universidade Católica de Pelotas. 

 
Kolm D, Tavares MC, Moraes R (2006) Analisador de Desfibriladores e Cardioversores baseado em 

Microcomputador com Comunicação Bluetooth, XX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, São 

Pedro/SP,  22 a 26 de outubro de 2006, p. 1236-1239. 
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E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
x SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM x NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM x NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM x NÃO  Manutenção de equipamentos 
x SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 
x SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM x NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
x SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM x NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
Greve na receita federal atrasou a importação de componentes eletrônicos. 

 
Forma de liberação do recurso. Alterações do projeto podem ocorrer em função de características não 

satisfatórias observadas durante a  avaliação de componentes eletrônicos e tecnologias. Assim, 

ocorreram dificuldades para se adquirir alguns componentes ao longo da implementação do projeto, 

pois os recursos não se encontravam sempre disponíveis. Não fomos informados da liberação da 

segunda etapa dos recursos, o que impossibilitou sua utilização na contratação de serviços para 

calibração dos equipamentos desenvolvidos em laboratórios credenciados.  

 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

 SIM( x ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação  aos objetivos originais? 

 

Em decorrência da demora na contratação do projeto, houve alteração da equipe. 

 

O aluno de mestrado André Sotero Bacelar desvinculou-se do projeto, pois conseguiu colocação 

em empresa privada. No entanto, o mesmo foi substituído pela participação de outros dois alunos do curso 

de mestrado em Engenharia Elétrica desta universidade: Daniel Marinho e Silva e Mário Anderson de 

Oliveira. 

 

               Em função da implementação de projetos contemplados em outras agências de fomento nas 

quais o Prof. Dr. Fernando Mendes de Azevedo era coordenador, este não pode atuar formalmente como 

consultor. Tais atividades foram exercidas pelo Prof. Dr. Maurício C. Tavares da Universidade Católica 

de Pelotas. 

 
            As alterações acima apontadas não comprometeram os objetivos, pois o aluno que se desligou foi 

substituído por outros, e o Prof. Dr. Maurício C. Tavares atuou como consultor na execução do projeto 

para que o mesmo fosse desenvolvido com o nível de qualidade desejado. 

 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Raimes Moraes Doutor UFSC 

Maurício C. Tavares Doutor UCPel 

Daniel Kolm Engenheiro Eletricista Aluno pós-graduação UFSC 

Daniel Marinho e Silva Engenheiro Eletricista Aluno pós-graduação UFSC 

Mário Anderson de Oliveira Engenheiro Eletricista Aluno pós-graduação UFSC 
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM( x ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 

O projeto obteve bolsas por intermédio do Projeto CNPq 507363/2004-3 

 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 15.000,00 13176,89 1823,11 
Total Custeio 39.800,00 32417,34 7382,66 
Saldo Total 54.800,00 45594,23 9205,77 
Data da Informação 30/09/2005  04/09/2007 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Computador Cia do Hardware Pentium 4/ 3GHz Sem nro. Teclado+mouse+cx. de 

som+HD120GB+Gravador 

DVD LG + Estabilizador 

Enermax 300VA (NS: 

GL1010723456)+Monitor 

LG Flatron EZ T730SH (NS: 

512SPCAA3115) 

Computador Cia do Hardware Pentium 4/ 3GHz Sem nro. Teclado+mouse+cx. de 

som+HD120GB+Gravador 

DVD LG+Estabilizador 

Enermax 300VA (NS: 

GL1010723464)+Monitor 

LG Flatron EZ T730SH (NS: 

512SPFXA3515) 

OsciloscópioDigital 150 MHz 

Agilent 

DS03152A CN45006089  

Livro Ventilação Pulmonar 

Mecânica em Pediatria e 

Neonatologia 

   

Livro Linux for Embedded and 

Real Time Applications 
   

Livro Internet Embedded    
Livro Beginning Databases with 

PostgreSQL 

   

Livro Biosignal and Biomedical 

Image Processing: Matl 
   

Livro Instrumentation Reference 

Book 

   

Livro Advanced Methods and 

Tools For 

   

Livro Fisioterapia Respiratória 

Ped. 
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Livro Tecnologia Arm  

Livro Tecnologia Arm 

Microcontrolado. 

   

Livro Fisiopatologia Pulmonar 

Moder. 

   

6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      x 
Geração de avanço/inovação experimental     x  
Geração de conhecimento passível de difusão      x 
Formação e capacitação de recursos humanos      x 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa     x  
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
           A divulgação parcial do trabalho foi realizada em publicação no XX Congresso Brasileiro de 

Engenharia Biomédica. 

           Maior detalhamento dos desenvolvimentos realizados encontram-se nas dissertações de mestrados dos 

alunos participantes disponíveis na biblioteca central da Universidade Federal de Santa Catarina. Estes 

desenvolvimentos envolveram diversas tecnologias e componentes recentemente lançados no mercado, 

permitindo medições de grandezas com maior exatidão. 

          As dissertações publicadas contêm os princípios  de funcionamento dos equipamentos, os 

procedimentos de ensaios, os sensores e tecnologias utilizadas, constituindo importante material para difusão 

destes sistemas e práticas. Procedimentos de ensaios de desfibriladores, cardioversores, ventiladores 

pulmonares e outros foram desenvolvidos pelo Laboratório de Avaliação Técnica (LAT) do Instituto de 

Engenharia Biomédica (IEB) da UFSC a partir do estudo das normas brasileiras e internacionais. Os 

aplicativos implementados nos computadores orientam os operadores para executar adequadamente os ensaios, 

baseado nos procedimentos desenvolvidos ao longo dos anos pelo LAT. 

              Para o educador, é difícil não expressar o entusiasmo com as competências desenvolvidas e a 

maturidade profissional alcançada pelos alunos envolvidos no projeto. Esta maturidade foi, em grande parte, 

desenvolvida no processo de validação dos sistemas quando foi necessária a análise crítica dos resultados 

obtidos.   

            A participação do Prof. Dr. Maurício C. Tavares (UCPel) possibilitou a troca de experiências, 

permitindo difundir as preocupações relacionadas ao desempenho de EMAs nas instituições de saúde, podendo 

vir a se constituir em linha de trabalho naquele núcleo de pesquisa. 
 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

XX Congresso Brasileiro de 

Engenharia Biomédica.  

Anais. 22 a 26 de outubro de 2006, 

São Pedro/SP.  

Analisador de Desfibriladores e 

Cardioversores baseado em 

Microcomputador com 

Comunicação Bluetooth 

Dissertação de Mestrado, Daniel 

Kolm, Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

2006 - Florianópolis  Sistema microcomputadorizado 

para ensaio de desempenho de 

desfibriladores incorporando 

tecnologia bluetooth  

Dissertação de Mestrado, Daniel 2007 - Florianópolis Sistema para Ensaio de 
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Marinho e Silva, Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

Desempenho de Ventiladores 

Pulmonares  

 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias      x 
Otimização de processos de produção     x  
Possibilidades de obtenção de patentes     x  
Agregação de vantagens competitivas do setor      x 
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica      x 
Transferência tecnológica para o setor      x 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

Os sistemas comerciais para avaliação de funcionalidade de equipamentos médico-assistenciais 

(EMAs) são, normalmente, baseados em processadores digitais, contendo impressora e visor de cristal líquido 

para apresentação das medidas que estão sendo realizadas. Estas informações são, geralmente, impressas para 

o acompanhamento da vida útil de EMAs. Por vezes, estes equipamentos permitem que dados sejam 

transferidos por meio de porta serial a um computador externo.  

Nos sistemas desenvolvidos neste projeto, os sinais gerados pelo equipamento sob teste são 

amostrados por um módulo eletrônico de baixo custo e transmitidos a microcomputador que realiza o 

processamento destes sinais. Aplicativo em execução no microcomputador orienta os passos para do 

procedimento de ensaio e calcula os parâmetros que caracterizam o desempenho do EMA. Estes parâmetros 

são armazenados em banco de dados integrado ao aplicativo que calcula os parâmetros de desempenho, de 

modo a permitir o acompanhamento da vida útil do equipamento, como também, constituir fonte de 

informação para licitações. Este banco de dados foi desenvolvido para apresentar uma estrutura adequada à 

realidade brasileira, sendo parte integrante do equipamento. Como os microcomputadores PC-compatíveis 

estão, geralmente, presentes nos laboratórios de engenharia clínica (muitas vezes sub-utilizados), esta 

abordagem desonera o produto. Esta é uma característica inovadora importante nos produtos propostos. Além 

disto, bancos de dados SQL são utilizados para organizar as informações dos equipamentos avaliados.  Tendo 

sido o equipamento cadastrado, todos os ensaios realizados (incluindo informações qualitativas, formas de 

ondas e dados quantitativos) são armazenados sob este cadastro, de modo que alterações de desempenho entre 

ensaios do equipamento poderão ser prontamente detectadas. Os relatórios gerados pelo aplicativo resumem 

todas estas informações. Técnicas para a calibração dos sensores foram também desenvolvidas.   

Tendo sido agora encerrado estes desenvolvimentos, o escritório de propriedade intelectual da UFSC 

será consultado para que seja avaliada a possibilidade de patente. 

 
 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população      x 
Insumos para políticas públicas      x 
Redução das desigualdades sociais x      
Redução das importações      x 
Agregação de valor a produtos e processos      x 
Geração de empregos      x 
Desenvolvimento regional     x  
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Os desenvolvimentos propostos incorporam tecnologias recentemente disponibilizadas no mercado, 

assegurando características superiores a produtos similares e que atendem às normas brasileiras, possibilitando 

reduzir importações deste tipo de equipamento. A meta destes desenvolvimentos é propiciar uma melhor 

prestação de serviços de saúde à população a partir dos ensaios de desempenho de EMAs que assistem os 

pacientes. 
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Este objetivo será alcançado a partir da disponibilidade destes desenvolvimentos no mercado, bem como por 

medidas de gestão que venham a exigir a avaliação periódica do desempenho de EMAs, assegurando a 

adequada assistência aos pacientes. 

 

Dados obtidos a partir destas avaliações periódicas deverão suprir o gestor com informações para otimização 

de custos, como por exemplo, quando o número de falhas de dado equipamento, em certo período, torna-o 

mais oneroso do que a aquisição de um novo.  

 

Informações sobre a taxa de falhas de dados modelos de EMAs em vários hospitais ao longo dos anos (contida 

no banco de dados) podem ser utilizadas para subsidiar procedimentos de licitação, visando melhor investir os 

recursos públicos. 

 
 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor      x 
Sustentabilidade das empresas do setor      x 
Lançamento de novos produtos      x 
Redução dos custos de produção do setor      x 
Melhoria da qualidade dos produtos      x 
Criação de novos mercados      x 
Redução de barreiras técnicas      x 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Todos os aspectos salientados nesta seção podem ser atingidos a partir do repasse destes desenvolvimentos 

para empresa do setor, voltando a observar que estes incorporam as mais recentes tecnologias disponibilizadas 

no mercado (componentes eletrônicos, sensores, Bluetooth, SQL). Existe o potencial de que tais produtos 

sejam exportados para os demais países da América Latina, criando novos mercados, haja vista que os mesmos 

apresentam problemas similares. 

 

Tendo agora encerrado estes desenvolvimentos, irá se buscar  transferir os mesmos para empresas do setor que 

possam se interessar na sua produção.  

 
 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas x      
Redução do consumo energético x      
Redução da geração de resíduos x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      x 
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção x      
Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      x 
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      x 
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo      x 
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estudado 
Redução dos custos de atendimento      x 
Aumento da cobertura de serviços x      
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção x      
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos x      
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      x 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

Atualmente, poucos hospitais brasileiros avaliam, com a periodicidade exigida pelas normas, o 

desempenho dos equipamentos médico-assistenciais (EMAs) que possuem. Assim, muitos EMAs utilizados no 

Brasil (por exemplo, desfibriladores e ventiladores pulmonares) podem não executar as suas funções como 

esperado, resultando em um menor salvamento de vidas. Acredita-se que este quadro seja revertido a partir dos 

programas Hospitais Sentinelas e Qualisus 

(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/hsentinela/justificativa.htm). 

Avalia-se que um dos obstáculos para a implementação destes programas é a dependência tecnológica 

do país nesta área. Os equipamentos para avaliação de EMAs são importados, apresentando custos elevados.  

Para que sejam estabelecidos serviços de avaliação de EMAs a preços compatíveis com a realidade 

nacional, considera-se de importância estratégica a sua produção no país.  

Este projeto visou o desenvolvimento de tecnologia para que tais produtos possam ser 

disponibilizados no mercado nacional, contribuindo para a implementação das atuais políticas públicas de 

forma a assegurar uma melhor prestação de serviços de saúde à população.  

             A partir da disponibilização destes no mercado e da implementação de programas de avaliação 

periódica de EMAs, espera-se melhorar a qualidade dos serviços para a população (reduzindo mortalidade), 

obter subsídios para uma melhor gestão de EMAs, possibilitando assim, reduzir os custos do setor. 

 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 
Introdução 

 

Este projeto abordou o desenvolvimento de produtos visando gerar conhecimento para que sistemas 

para a avaliação de desempenho de equipamentos médico-assistenciais (EMAs) possam ser produzidos no 

mercado nacional, contribuindo para a implementação de políticas públicas que assegurem uma melhor 

prestação de serviços de saúde à população.  

 
Metas  

 

 Desenvolvimento de instrumentação (hardware e software) para a realização de testes de desempenho 

de EMAs que sejam adequados à realidade brasileira.  

 

Metas Específicas 
 

- Desenvolvimento de equipamento para ensaio de desempenho: 

 

- de desfibriladores e cardioversores; 

- de desempenho de ventiladores pulmonares. 

 
Metodologia 
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 Para atingir os objetivos propostos, foram desenvolvidos estudos dos princípios de funcionamento dos 

equipamentos a serem avaliados, de fisiologia humana, de normas técnicas, de metrologia, de ferramentas de 

processamento digital e de ferramentas de programação.  

Realizados estes estudos, projetou-se e construiu-se o módulo eletrônico para a digitalização de sinais 

e comunicação com o microcomputador. Desenvolveu-se o software para o microcomputador apresentar formas 

de ondas digitalizadas em sua tela. Posteriormente, foi projetado e construído módulo eletrônico de 

condicionamento de sinais gerados pelo EMA. Os passos seguintes compreenderam o processamento destes 

sinais para o cálculo de parâmetros de desempenho especificados pela norma, banco de dados para o 

armazenamento dos sinais e menu de ajuda para orientar o usuário sobre os passos exigidos pelas normas para a 

execução do ensaio de análise de desempenho dos EMAs. Calibração dos sensores utilizados no módulo de 

condicionamento foi realizada. 

 

Resultados 
 

Os desenvolvimentos propostos foram implementados com êxito. 

Os sinais gerados pelo EMA sob teste são amostrados por módulo de condicionamento, amostrados  e 

transmitidos via rádio freqüência para microcomputador pelo módulo de digitalização. Aplicativo em execução 

no microcomputador calcula os parâmetros que caracterizam o desempenho do EMA. Estes parâmetros são 

armazenados em banco de dados integrado ao aplicativo que processa os parâmetros de desempenho, 

permitindo o acompanhamento da vida útil do equipamento, como também, constituir fonte de informação para 

licitações. Tendo sido o equipamento cadastrado no banco de dados, todos os ensaios realizados são 

armazenados sob este cadastro, de modo que alterações de desempenho entre ensaios do equipamento poderão 

ser prontamente detectadas.  

 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

 
 
1) Os EMAs adquiridos pelo hospital atendem as normas brasileiras? Os EMAs que o hospital possui 

funcionam adequadamente, auxiliando a recuperação do paciente?  

 

Através de Laboratórios de Engenharia Clínica devidamente equipados com os equipamentos desenvolvidos 

neste trabalho, os EMAs devem ser periodicamente avaliados. 

 

Quando adquiridos, o desempenho dos EMAs deve ser analisado. Em caso de funcionamento inadequado, sua 

troca deve ser solicitada. Deve-se salientar que embora a certificação dos equipamentos seja exigida, não 

existem garantias de que dado equipamento adquirido esteja funcionando adequadamente. 

 

Durante a vida útil do EMA, este deve ser periodicamente avaliado para que seja identificado se seu desgaste 

natural não comprometeu o seu desempenho, o que pode acarretar prejuízos a saúde do paciente. A não 

efetividade do equipamento pode aumentar o tempo de internação do paciente, aumentando os custos para o 

SUS. Pode inclusive estar comprometendo ainda mais a saúde do paciente, como por exemplo, aplicando 

pressão acima da recomendada aos pulmões. 

 

 

2) Qual a taxa de defeitos que os EMAs apresentam ao longo de sua vida útil?  

 

Com uma base de dados atualizada a cada ensaio pelo sistema desenvolvido e a troca de informações entre 

hospitais geridos pelo SUS, pode-se identificar EMAs cujos custos de manutenção sejam relativamente altos, 

permitindo justificar a aquisição de EMAs mais robustos, reduzindo os custos para a instituição de saúde. 
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Floriaópolis/SC,  31  de  janeiro  de 2008. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          _________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14597/2005-1 FCTP: 0874/051 

Título do Projeto: Influência da qualidade das amostras de escarro no rendimento da reação em 
cadeia da polimerase (PCR) para o diagnóstico da tuberculose pulmonar. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Rosemeri Maurici da Silva 

E-mail: rosemaurici@hotmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: UNISUL CNPJ: 86.445.293/0001-36 

 

Instituição Co-Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição(ões) Participante(s):Hospital Nereu Ramos CNPJ: 82951245001211 

  

  

Prazo de Vigência do Projeto: 2005-2007 

Apoio Financeiro: R$ 28.900,00 

FAPESC: R$ 10.000,00 SES: R$ 18.900,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: Controle de doenças infecciosas, não infecciosas e outros agravos à saúde. 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

 Aplicada/Estratégia 

X Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

X Pesquisa de Laboratório 

 Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

X Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  

Não houve alteração dos objetivos propostos e/ou aprovados. 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

O objetivo proposto foi o de avaliar a influência da qualidade das amostras de escarro no 
rendimento da reação em cadeia da polimerase para o diagnóstico laboratorial da tuberculose 
pulmonar, o qual foi plenamente alcançado. 
Ao final do trabalho pode-se determinar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo 
positivo, valor preditivo negativo e acurácia da reação em cadeia da polimerase para o 
diagnóstico da tuberculose pulmonar, em amostras de escarro com qualidade adequada ou 
não e comparar os dois rendimentos. 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

A taxa percentual de sucesso foi de 100%.  
O objetivo proposto foi alcançado dentro do tempo programado da pesquisa. 
Foram estabelecidos critérios de qualidade da amostra, a técnica de coleta de escarro foi 
otimizada, o diagnóstico laboratorial foi agilizado com o uso da técnica de PCR, além de 
disponibilizá-la aos pacientes do SUS, foi estimada a prevalência de micobactérias não-
tuberculosas e feita a sua correlação com dados clínicos, radiológicos, laboratoriais e 
soropositividade ao HIV. 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( X ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( X ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

Universidade Federal de Santa Catarina: análise do material, confecção do banco de dados, 
análise dos resultados, cooperação na confecção de artigos e divulgação dos resultados. 
Hospital Nereu Ramos: coleta do material. 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM X NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

Nenhuma outra dificuldade identificada. 
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F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(X) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
 aos objetivos originais? 

A colaboradora Mara Cristina Scheffer, farmacêutica bioquímica do Hospital Universitário 
da Universidade Federal de Santa Catarina, por motivo de desligamento das suas 
atividades na referida Instituição deixou de participar do projeto. 
Tal fato não apresentou repercussão nos objetivos, visto que foi devidamente 
substituída por outra pesquisadora. 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Rosemeri Maurici da Silva Médica, Doutora em 
Medicina/Pneumologia 

Unisul e Universidade Federal 
de Santa Catarina 

Maria Luiza Bazzo Farmacêutica/Bioquímica, 
Doutora em Microbiologia 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Mariana Chagas Farmacêutica/Bioquímica 
Mestranda em Farmácia 

Secretaria de Estado da Saúde 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

O projeto não recebeu recursos financeiros de outras fontes. 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 23.000,00 22.939,60 60,40 

Total Custeio 5.900,00 5.869,83 30,17 

Saldo Total 28.900,00 28.809,43 90,57 

Data da Informação 05/09/2007 05/09/2007 05/09/2007 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Centrífuga Mini-fugue Minispin  230V 50-0 Hz 
com rotor 

Número de 
Série: 26457 

Não tem acessórios. 

Refrigerador Continental RC 30/300 L 
BR 

        - Não tem acessórios 

Inalador ultra-sônico Inalasonic 1,6 MHz / 0,2 e 
1,2 ml/min 

56015775 Uma traquéia de 
plástico e duas 
máscaras plásticas para 
inalação   

Microcomputador Celeron 2.13 256 Mb, HD 40 
Gb, GCD 52x, 
Gabinete 4 
baias  

- Monitor 15’’ PW, mouse 
e estabilizador. 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos     X  
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Geração de avanço/inovação experimental     X  

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos X      

Formação de novos grupos e centros de pesquisa     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A geração de novos conhecimentos é justificada pelo fato de que o rendimento da técnica de PCR 
para o diagnóstico da tuberculose pulmonar é um assunto amplamente discutido na literatura, e que 
apresenta algumas lacunas do conhecimento. Uma destas lacunas caracteriza-se exatamente nas 
causas da diminuição do rendimento da técnica, dentre as quais a qualidade das amostras 
utilizadas. Os resultados alcançados apresentam uma nova avaliação sobre o tema e uma proposta 
de otimização de realização do exame. Os motivos acima elencados justificam também o impacto 
na geração de avanço/inovação experimental, visto que aprimora a qualidade e o rendimento do 
exame diagnóstico em discussão. 
O conhecimento passível de difusão está justificado no encaminhamento de quatro artigos 
científicos para periódicos de grande circulação nacional e internacional. 
As novas questões oriundas deste trabalho de pesquisa alavancam o desenvolvimento dos Grupos 
de Pesquisa envolvidos no projeto, bem como estimulam a formação de novos grupos para estudar 
o referido tema. 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo Científico 2006/Revista Arquivos 
Catarinenses de Medicina 

Impacto da orientação na 
coleta de escarro sobre a 
qualidade da amostra obtida. 

Artigo Científico Submetido – em processo de 
avaliação – The International 
Journal of Tuberculosis and 
Lug diseases 

Rendimento da PCR no 
diagnóstico de tuberculose 
pulmonar em pacientes 
positivos e negativos ao HIV 

Artigo Científico Submetido – em processo de 
avaliação – The International 
Journal of Tuberculosis and 
Lung Diseases  

Influência da qualidade da 
amostra de escarro no 
rendimento da PCR para o 
diagnóstico da tuberculose 
pulmonar. 

Artigo Científico Submetido – em processo de 
avaliação – Revista Pulmão 
RJ 

Rendimento da PCR para o 
diagnóstico da tuberculose 
pulmonar. 

Trabalho de Conclusão de 
Curso 

2006 – Aluna Letícia Falqueto 
do Curso de Medicina da 
Universidade do Sul de Santa 
Catarina 

Impacto da orientação na 
coleta de escarro sobre a 
qualidade da amostra obtida. 

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias     X  

Otimização de processos de produção      X 

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A determinação de um ponto de corte ideal na qualidade das amostras de escarro que são 
submetidas à PCR gera uma nova tecnologia para o setor, otimizando os processos de 
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produção, refletidos pelo aumento do rendimento diagnóstico no que tange sensibilidade, 
especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia.  
Esta proposta de utilização somente de amostras que cumpram os critérios mínimos de 
qualidade e sua divulgação no meio científico transfere para o setor a adequação de uma 
tecnologia já utilizada no sentido de melhorar o seu custo-efetividade. Além disto, os 
resultados da pesquisa e a metodologia aplicada mostram que é possível a padronização 
das condutas laboratoriais de acordo com as características de cada serviço, possibilitando 
que se desenvolva uma linha de pesquisa que avalie cientificamente as metodologias em 
cada serviço com padronização local e ou regional. Conseqüente haverá melhoria do 
conhecimento das características da nossa população, uma vez que os valores de corte 
normalmente são estabelecidos por instituições internacionais ou por métodos 
experimentais rigidamente controlados sem levar em conta as características de cada 
população e a grande variabilidade observada na rotina. 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população     X  

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais   X    

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos     X  

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional   X    

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A técnica de PCR não é utilizada rotineiramente nos Serviços de Saúde.  
Este projeto possibilitou a sua realização para pacientes do SUS, contribuindo para a 
redução das desigualdades sociais. 
O diagnóstico precoce, que não depende da técnica de cultura da micobactéria confere 
agilidade no processo diagnóstico e conseqüentemente uma melhoria na qualidade de vida 
desta população específica, que se traduz pelo início mais precoce do tratamento, reduzindo 
as possibilidades de deterioração clínica e de seqüelas, além da detecção precoce de 
doentes com potencial de contaminação, influenciando positivamente na cadeia de 
transmissão da doença. 
O processo de diagnóstico agrega valor no sentido de que sua otimização reduz os gastos e 
amplia a possibilidade diagnóstica da técnica. 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor     X  

Melhoria da qualidade dos produtos     X  

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A seleção de amostras de boa qualidade para submetê-las à PCR para agilizar o diagnóstico 
da tuberculose apresenta uma redução nos custos, devido ao aumento de seu rendimento. 
Evita ainda a necessidade de realização de culturas e o tempo de permanência hospitalar. 
A melhora na qualidade do diagnóstico fica explícita nos números que demonstram o 
aumento do rendimento da técnica utilizada. 
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E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas      X 

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Submetendo somente amostras dentro de critérios de qualidade, o uso de matéria-prima 
para o diagnóstico é reduzido, bem como o uso de exames complementares adicionais. 

 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde    X   

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção    X   

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços     X  

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

    X  

Redução dos custos de atendimento   X    

Aumento da cobertura de serviços     X  

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção     X  

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos     X  

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O uso da técnica de PCR para o diagnóstico da tuberculose pulmonar pode ser incorporado 
ao algoritmo diagnóstico da tuberculose pulmonar, principalmente nos casos em que é 
necessário o uso de cultura da micobactéria (pacientes soropositivos ao HIV e pacientes 
com baciloscopia negativa e forte suspeita da doença). 
A agilidade no diagnóstico e o conhecimento exato do potencial da técnica melhora a 
qualidade dos serviços, tanto em nível diagnóstico como em nível terapêutico. 
A seleção de amostras de boa qualidade para submetê-las à PCR para o diagnóstico da 
tuberculose apresenta uma redução nos custos, devido ao aumento de seu rendimento. 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

Resumo 
 

Introdução: A tuberculose pulmonar continua sendo um importante problema de saúde pública, 
principalmente nos países em desenvolvimento. O diagnóstico precoce e a instituição de tratamento 
adequado são fatores fundamentais para a redução da morbimortalidade, bem como para a 
prevenção de seqüelas. Indivíduos que apresentam o quadro paucibacilar da doença obtém o 
diagnóstico através da cultura, cujo resultado leva, em média, 3 a 6 semanas. Técnicas alternativas 
e mais rápidas são necessárias para o melhor controle da doença, destacando-se a reação em 
cadeia da polimerase (PCR). O rendimento desta técnica depende da qualidade das amostras 
encaminhadas, portanto, a determinação desta influência sobre o rendimento da técnica e definição 
dos critérios de aceitabilidade da amostra, objetivando melhorar a acurácia, são altamente 
desejáveis. 
Objetivo: Avaliar a influência da qualidade das amostras de escarro no rendimento da PCR para o 
diagnóstico da tuberculose pulmonar. 
Métodos: Durante o período de um ano foram avaliados consecutivamente todos os pacientes 
portadores de tuberculose pulmonar, acima de 18 anos, sem uso de tuberculostáticos ou em uso por 
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no máximo 7 dias, no Hospital Nereu Ramos – Florianópolis – SC. Os indivíduos concordaram em 
participar através da assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram coletadas 
amostras de escarro, as quais foram encaminhadas para processamento em no máximo duas horas. 
Todas as amostras foram submetidas à baciloscopia e cultura para micobactérias, PCR, 
determinação da celularidade total e diferencial e avaliação da viabilidade celular. Foram 
consideradas amostras de boa qualidade aquelas com mais de 40% de células viáveis e menos de 
25% de células escamosas. Foi realizada também a tipificação das micobactérias. Foram calculadas 
a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia da técnica 
de PCR, tomando-se como padrão áureo o resultado da baciloscopia e cultura, para amostras com 
boa qualidade, qualidade ruim e amostras totais. Foram ainda avaliados 12 controles sem 
tuberculose pulmonar.             
Resultados: Foram avaliados consecutivamente 72 casos e 12 controles, com média de idade de 
40,64 anos (DP±12,8), sendo 66(78,6%) caucasianos e 70(83,3%) do gênero masculino. Dos 
indivíduos avaliados, 34(40,5%) eram positivos ao vírus da imunodeficiência humana. O rendimento 
da PCR para o diagnóstico da tuberculose pulmonar, considerando todas as amostras, independente 
da sua qualidade, demonstrou uma sensibilidade de 55,6%, especificidade de 41,7%, valor preditivo 
positivo de 85,1%, valor preditivo negativo de 13,5% e acurácia de 53,6%. 
Nas amostras consideradas de boa qualidade (33), o rendimento da PCR demonstrou uma 
sensibilidade de 72,4%, especificidade de 50%, valor preditivo positivo de 91,3%, valor preditivo 
negativo de 20% e acurácia de 69,7%. 
Nas amostras consideradas de qualidade ruim (51), o rendimento da PCR demonstrou uma 
sensibilidade de 44,2%, especificidade de 37,5%, valor preditivo positivo de 79,2%, valor preditivo 
negativo de 11,1% e acurácia de 43,1%. 
Conclusão: A seleção de amostras de boa qualidade resultou em uma melhora do rendimento da 
PCR para o diagnóstico da tuberculose pulmonar, principalmente na sensibilidade e valor preditivo 
positivo.  
Descritores: tuberculose, PCR, qualidade das amostras. 
 
Comparação com a proposta inicial 
A proposta inicial tinha como objetivo primordial a avaliação do rendimento da técnica de PCR para o 
diagnóstico da tuberculose pulmonar de acordo com a qualidade de amostras de escarro. A hipótese 
inicial era de que a qualidade do material utilizado influenciaria os resultados obtidos, fato este que 
foi confirmado pelos resultados alcançados. A determinação de um critério de qualidade das 
amostras que resultasse em um maior rendimento do diagnóstico também foi realizado. Portanto, os 
resultados finais refletem a proposta inicial da pesquisa, bem como configuram o alcance integral 
dos objetivos propostos. 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

A questão fundamental da pesquisa foi avaliar se a qualidade das amostras de escarro influenciavam 
no rendimento da técnica de PCR para o diagnóstico da tuberculose pulmonar e definir os critérios 
de qualidade que traduzissem o melhor rendimento da mesma. 
Observou-se que de fato a qualidade das amostras influencia sobremaneira o rendimento 
diagnóstico da PCR e que o uso de amostras com viabilidade celular maior do que 40% e presença 
de células epiteliais escamosas menor do que 25% conferem o maior rendimento à técnica em 
estudo. 
A otimização do exame diagnóstico permite reduzir os seus custos e ao mesmo tempo ampliar sua 
capacidade diagnóstica, o que para o SUS é altamente desejável. 
Permite ainda a incorporação da técnica na rotina de atendimento aos pacientes com suspeita de 
tuberculose pulmonar precedendo o uso de técnicas invasivas como a broncofibroscopia. 
Em última análise, apresenta o potencial de redução de gastos e de permanência hospitalar dos 
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pacientes. 
Outros estudos com a aplicação rotineira da técnica fazem-se necessários no sentido de avaliar a 
agilidade diagnóstica e redução dos custos. 
Também outros estudos são necessários para avaliação de outros fatores que poderiam ser 
controlados para aumentar ainda mais a capacidade diagnóstica. 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 13 de fevereiro de 2008. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Rosemeri Maurici da Silva 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO  

 
CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  

PESQUISA PARA O SUS 
 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   
 

Contrato Nº:  16.192/05-6 FCTP: 000903/051 
Título do Projeto: ORGANIZAÇÕES QUE APRENDEM SAÚDE - UM MODO DE 
GERENCIAR A MUDANÇA DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE: p esquisa-ação 
em município de pequeno e médio porte 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): RUTH TEREZINHA KEHRIG  
E-mail: ruthkehrig@uol.com.br   
Município1 de Execução da Pesquisa: Água Doce 
Município2 de Execução da Pesquisa: Concórdia 

SDR1: JOAÇABA 
SDR2: CONCÓRDIA 

Instituição Executora: UNOESC CNPJ:  84.592.369/0004-73 
 
Instituições Co-Executoras: 
- Secretaria Municipal da Saúde de Água Doce 
- Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia  

 
CNPJ: 82.939.398/0001-90 
CNPJ: 83.024.257/0001-00 

 
Instituição(ões) Participante(s):   
Município1 de Execução da Pesquisa:  
- Conselho Municipal de Saúde de Água Doce 

 
CNPJ: isento 

Município2 de Execução da Pesquisa:  
- Conselho Municipal de Saúde de Concórdia 

 
CNPJ: isento 

Prazo de Vigência do Projeto:   
Início – 09/01/2006  e  Término – 31/12/2007  
Apoio Financeiro:  Total recebido – R$ 24.363,04 
FAPESC:  SES:  CNPq:  
Tema/Linha Temática: Gestão descentralizada do SUS 
- Articulação e integração da gestão e qualificação do SUS 
 
 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa  
 Básica 
 X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante  
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
 X Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
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C - Classificação do Resultado da Pesquisa   
 Processo saúde-doença 
 X Gestão e planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou  aprovados?  

 SIM (   ) NÂO( X  ) Caso SIM, Justifique:  
 
 
 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alc ançados? Justifique: 
 

B1 - Os objetivos geral e específicos propostos  no projeto aprovado constam a seguir. 
Objetivo geral: Desenvolver, através de pesquisa-ação em um município catarinense de pequeno 
porte e outro de médio porte, um modelo de gestão da mudança em saúde de acordo com os 
princípios e diretrizes do SUS – Sistema Único de Saúde, apoiando-se na proposição da 
aprendizagem organizacional.  
Objetivos específicos: 

1) Descrever as práticas instituídas de planejamento e gestão de saúde no município. 
2) Construir um processo de planejamento e gestão estratégica de saúde, orientado para a 

aprendizagem da mudança implicada, com participação da equipe de trabalhadores na saúde 
e sociedade civil organizada. 

3) Desenvolver um modelo de aprendizagem organizacional em saúde para orientar a própria 
gestão municipal de saúde, desencadeando processos e infra-estrutura construtores da 
aprendizagem organizacional em saúde. 

4) Aplicar o modelo de aprendizagem organizacional em saúde desenvolvido para alinhamento 
da execução dos princípios e diretrizes do SUS, destacando o espaço das estratégias 
emergentes no monitoramento do sistema de gestão. 

5) Avaliar o processo de gestão da organização que aprende saúde implementado. 
6) Desenvolver um protótipo de aprendizagem organizacional em saúde para direcionar sua 

gestão no município de pequeno e médio porte, aplicável nas regiões do Oeste e 
potencialmente em todo o Estado de Santa Catarina. 

 
 

B2 – Objetivos alcançados 
O objetivo geral foi realizado, tendo sido devidamente alcançados os objetivos específicos de 
números um a três, e, parcialmente, os objetivos específicos quatro, cinco e seis.  
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B3 – Justificativa 
A execução do projeto sofreu diversos problemas de solução de continuidade no seu último 
semestre, ficando comprometidos os objetivos programados para o momento final da pesquisa, quais 
sejam: aplicar o modelo desenvolvido, avaliar o processo de gestão implementado e desenvolver um 
protótipo tomando por base a experiência da pesquisa. 
 

 
 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto  (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Obteve-se 70% de taxa percentual de sucesso do projeto, pois a metade dos objetivos específicos foi 
integralmente realizada, e a outra metade apenas parcialmente.  
Como também, o cronograma proposto somente em suas etapas finais teve sua execução 
seriamente comprometida. Isso deveu-se à impossibilidade operacional de a coordenação da 
pesquisa poder cumprir a programação, haja vista a falta de recursos de custeio sequer para 
deslocar-se aos municípios, uma vez que a contrapartida da instituição executora também não se 
cumpriu. Somente foi possível dar prosseguimento à pesquisa graças ao interesse e contribuição 
pessoal das pesquisadoras e das secretarias municipais da saúde onde se realizaram os trabalhos. 
Assim é que, por exemplo, até o momento existe pendência de autorização do pagamento de 
fotocópias junto à Central de Cópias da Unoesc, que como as demais despesas de custeio do último 
semestre, foram deixadas por conta da boa-vontade pessoal da coordenação da pesquisa. 
 

 
 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões) ?  SIM ( x ) NÃO(   ) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM ( x ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e q uais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apres entações em eventos científicos, 
entre outros): 

SMS de Água Doce – abertura incondicional do processo gestor às finalidades da pesquisa e apoio 
material à sua execução. 
 
CMS de Água Doce – abertura incondicional do processo gestor às finalidades da pesquisa. 
 
SMS de Concórdia – abertura parcial do processo gestor às finalidades da pesquisa e apoio material 
à sua execução. 
 
CMS de Concórdia – abertura parcial do processo gestor às finalidades da pesquisa. 
 

 
 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 X SIM  NÃO  Atraso na contratação do Projeto 
 SIM  X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 
 X SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 
 SIM  X NÃO  Manutenção de equipamentos 
 X SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 
 X SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
 SIM  X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 X SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 
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Outras:  
Demissão do coordenador da pesquisa junto à institu ição de vínculo empregatício, e o 
conseqüente não cumprimento da contrapartida pela i nstituição de execução do projeto 
(ver contrato de solução de continuidade em anexo).  
 
 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisado res/técnicos? 

 SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
aos objetivos originais? 
 Com a demissão do funcionário de apoio técnico programado, a realização das ações deu-se 
sem qualquer apoio técnico e de secretaria do processo, sobrecarregando sobremaneira a 
coordenação da pesquisa individualmente. 
 

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Ruth Terezinha Kehrig Doutor em Saúde Pública UNOESC / ASSESC 
Andréa Macagnan Especialista em Gestão  SMS de Água Doce 
Isabel Cristina Guedes Piccoli Mestre em Saúde Coletiva SMS de Concórdia 
   

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SI M(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

  -  
 

 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo  

(devolvido) 
Total Capital 14.000,00 14.000,00 0 
Total Custeio 10.363,04 10.354,73 8,31 
Saldo Total 24.363,04 24.354,73 8,31  
Data da Informação 23/06/08 23/06/08 23/06/08 

 
 

5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Micro computador Apple iMac 17” 1.83GHz 

512MB 160GB 
 SuperDrive/ATI 

Radeon X 1600 – 
128MB/AP/BT  

Projetor Sony  VPL-CX21  Estojo e cabos 
Câmera digital Sony Cybershot DSC-

T100 
 Carregador e bateria 
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6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

 
A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos   X     
Geração de avanço/inovação experimental  X      
Geração de conhecimento passível de difusão      X  
Formação e capacitação de recursos humanos      X  
Formação de novos grupos e centros de pesquisa    X     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A relevância do modelo gestor proposto pela pesquisa – organizações que aprendem saúde – deve-
se à sua originalidade em termos de geração de nova aplicação de conhecimento.  A simples 
publicação dos resultados da pesquisa torna sua aplicação passível de difusão e uso na formação e 
capacitação dos recursos humanos de saúde. Houve formação de um novo grupo de pesquisa com 
a participação das pesquisadoras de campo. 
 
 
Publicações Data/Local da 

Publicação 
Título (aproximativo) 

projeto de redação 
de artigo 

2010 
- 

Organizações que aprendem saúde: afinidades propositivas 
extraídas de Peter Senge, Paulo Freire e  Ricardo Bruno 
Mendes Gonçalves para uma via pedagógica na gestão de 
saúde. 

projeto de redação 
de artigo 

2009 
- 

O processo de construção de um modelo emergente de 
gestão – organizações que aprendem saúde: similitudes e 
diferenças entre município de pequeno e médio porte 
expressas em pesquisa-ação realizada no interior de Santa 
Catarina. 

projeto de redação 
de artigo 

2009 
- 

Potencialidades de transformar uma secretaria municipal de 
saúde do meio-oeste de SC em organização que aprende: o 
caso de Água Doce. 

projeto de redação 
de artigo 

2009 
- 

Carências para transformar uma secretaria municipal de 
saúde do meio-oeste de SC em organização que aprende: o 
caso de Concórdia. 
 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias X      
Otimização de processos de produção    X    
Possibilidades de obtenção de patentes   X      
Agregação de vantagens competitivas do setor   X       
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica     X   
Transferência tecnológica para o setor   X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O modelo proposto tem potencial a testar em termos de otimização dos processos de produção no 
fazer saúde por conta dos municípios brasileiros no SUS. Propõe-se objetivamente a introdução 
desse novo método de gestão tecnológica no SUS – as organizações que aprendem saúde. 
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C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população   X     
Insumos para políticas públicas        X  
Redução das desigualdades sociais   X      
Redução das importações   X      
Agregação de valor a produtos e processos     X   
Geração de empregos   X      
Desenvolvimento regional      X   
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O modelo de gestão proposto hipoteticamente aumenta o potencial de ações de promoção da saúde 
e conseqüente melhoria da qualidade de vida da população dos municípios envolvidos. Trata-se de 
importante insumo tecnológico para a gestão de políticas públicas de saúde. E, hipoteticamente tem 
um importante potencial de agregação de valor aos produtos e processos do fazer saúde no SUS, 
gerando benefícios ao respectivo desenvolvimento regional. 
 
 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor   X      
Lançamento de novos produtos   X      
Redução dos custos de produção do setor   X      
Melhoria da qualidade dos produtos   X      
Criação de novos mercados   X      
Redução de barreiras técnicas   X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):  -  
 
 
E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas X      
Redução do consumo energético   X      
Redução da geração de resíduos   X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): -  
 

 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de  Saúde    X   
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção     X   
Apropriação/incorporação dos resultados pelos servi ços      X  
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serv iços       X 
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

 
  X 

     

Redução dos custos de atendimento   X      
Aumento da cobertura de serviços   X      
Incorporação de tecnologias e novos processos de at enção   X      
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos   X      
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologia s   X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A proposição das organizações que aprendem saúde constitui-se em instrumental tecnológico para 
subsidiar o aperfeiçoamento da política municipal de saúde no âmbito da sua gestão municipal. 
Coloca-se como contribuição para os processos de auto-avaliação do modelo de atenção de saúde 
por seus sujeitos inseridos nas secretarias de saúde dos municípios. 
Houve apropriação dos resultados pelos sujeitos dos municípios participantes do processo de 
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pesquisa e tem potencial a testar para sua incorporação por outros serviços de saúde. 
A melhoria do processos processos de gestão, organização e qualidade dos serviços foi 
concomitante às ações realizadas até onde foi possível avaliar. 
 
 

7 –  CONCLUSÕES 
 A partir da instituição de um processo participativo de gestão em saúde nos municípios 
pesquisados, foi construída uma proposição de modelo gerencial para orientar a mudança necessária 
nos sistemas e serviços de saúde em município de pequeno e médio porte, cujo desenho e 
desenvolvimento realizaram-se através do próprio processo de pesquisa. 

A experiência de abertura e construção de um processo de mudança das práticas gerenciais 
de uma secretaria municipal de saúde ancorada em um processo de consultoria, no caso efetivada 
mediante a pesquisa-ação, evidenciou sobremaneira o papel altamente estratégico de liderança(s) do 
próprio local para a coordenação dos trabalhos junto com a coordenação da pesquisa. Nesse sentido 
revelou-se determinante dos resultados do processo de mudança promovido pela ação de pesquisa, 
a postura do gestor municipal de saúde. Tanto a democratização da prática gestora como o seu apoio 
à autonomia das chefias intermediárias e das próprias equipes, articuladas entre si na perspectiva da 
viabilização do seu planejamento, revelaram-se indispensáveis ao êxito de projeto dessa natureza.  
           O saber expresso enquanto referência das falas e propostas dos profissionais de saúde 
contém a possibilidade de materializar-se em prática de saúde mediante a sua aprendizagem em 
equipe. O saber operatório se expressa nas práticas de saúde como resultado do aprendizado 
organizacional, que constrói uma visão compartilhada e uma prática coerente em termos de saberes 
e fazeres cotidianos do quehacer nas unidades de saúde. 

A continuidade dos estudos torna-se imperiosa no contexto abordado, indicando a 
necessidade de avaliar o processo de gestão estratégica em saúde desenvolvido e testar o modelo 
proposto para complementar e aperfeiçoar o seu desenho, viabilizando-se assim a elaboração e 
desenvolvimento de um protótipo de mapas estratégicos de saúde para direcionar a gestão de saúde 
em município de pequeno e médio porte, potencialmente aplicável no estado de Santa Catarina e nos 
municípios brasileiros em condições similares. 

À guisa de conclusão destaca-se que assim como a mudança do modelo de atenção à saúde 
tem um significativo conteúdo educativo, a efetividade da gerência na transformação organizacional 
tende a se processar pelo aprendizado, sustentando-se na via pedagógica, ao  assumir o caráter 
educativo de seu conteúdo. Esta é uma hipótese teórica: a educação é a via privilegiada  para 
gerenciar a mudança do modelo de atenção à saúde. Assim se fundamenta a abordagem propositiva 
de organizações que aprendem saúde. Este é  um campo a construir. Daí a importância e 
oportunidade da criação de laboratórios de estudo e pesquisa-ação sobre organizações em 
aprendizagem que se implementam nos movimentos de mudança do modelo de atenção à saúde. 

Seriam Laboratórios de Aprendizado voltados à organização dos sistemas municipais de 
saúde, em projetos de cooperação entre universidades e serviços de saúde, que possam ser 
aprimorados em articulações com o Conselho Estadual de Saúde e a Comissão Intergestores 
Bipartite. Se se espera dos municípios a efetivação dos princípios e diretrizes do SUS, a sua 
transformação organizacional é condição para se efetivar a mudança do modelo de atenção traduzido 
nos serviços prestados. Além da necessidade de estudos empíricos, pelas características do 
propósito colocado, existe um indicativo de pesquisa-ação, como forma de fundamentar a produção 
teórica sobre a mudança estratégica na saúde. Nos desdobramentos de laboratórios de pesquisa 
propõe-se criar oportunidades de expandir as produções da teoria organizacional, com ênfase na 
temática da gestão da mudança estratégica, em suas potencialidades de aplicação na atenção à 
saúde coletiva.  

No componente também tecnológico de organização da condução e gerência dos processos 
de trabalho em saúde, de forma inspirada na pedagogia da esperança (Freire 2001) e no saber 
operante (Mendes-Gonçalves 1994), os resultados da pesquisa propõe um pensar sobre a 
formatação dos saberes educativos operantes das práticas gerenciais de mudança do modelo de 
atenção à saúde.  
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Como hipótese de continuidade dos estudos sugerimos que cada uma das dimensões 
constitutivas dos modelos de atenção à saúde, articuladas num eixo político, organizacional e 
tecnológico, tem um saber operante próprio. Novos saberes são necessários nessa composição, 
pautados na reflexão crítica sobre a prática, com reconhecimento da identidade cultural, enfim, todos 
saberes necessários à prática educativa na perspectiva de quem aprende. 

Se na saúde somos vanguarda nos fundamentos pedagógicos da prática profissional, vamos 
explicitar nossa inserção nesse espaço de aprendizado coletivo. Temos a contribuir com nossa 
experiência. E sendo ajudados, aprofundar a reflexão sobre as nossas vivências, limitações, 
necessidades e contribuições. 
 

 
 
Qual é a questão fundamental que esta pesquisa busc ou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no S US (500 a 1.500 caracteres). 
 

          A partir da compreensão sobre como se configura a dimensão organizacional da mudança do 
modelo de atenção à saúde em seu componente gerencial, a pesquisa buscou responder ao gestor 
público de saúde a seguinte questão fundamental:    
– Como se configura a potencialidade da via pedagógica na prática de gestão dos serviços de 
saúde?  
        Como perspectivas de aplicação dos resultados da pesquisa no SUS tem-se: 

– instrumentaliza conceitualmente a coordenação da condução dos processos de trabalho em 
saúde; 

– explicita importantes potencialidades da dimensão organizacional para contribuir com a 
construção da mudança entendida como ética e socialmente necessária no atual modelo de 
atenção do SUS; 

– traduz a contribuição do modelo de gestão da learning organization para as secretarias 
municipais de saúde, através da decodificação das disciplinas e arquitetura do aprendizado 
organizacional para a gestão local de saúde; 

– potencialmente toda secretaria municipal de saúde poderia aplicar a proposta das 
organizações que aprendem saúde, desde que interessadas em aprender a construir e 
efetivar a mudança do modelo de atenção segundo os princípios e diretrizes do SUS. 

 
Observação:  O Relatório Técnico circunstanciado da pesquisa foi entregue no setor de  

protocolo da FAPESC aos 16/06/2008. 
                 
 
 
 
 

Florianópolis, 25 de junho de 2008. 
 
 
 
_________________________________   _____________________________ 

          Beneficiária da Pesquisa                                                             Reitor 
           Ruth Terezinha Kehrig              UNOESC  
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14817/2005-2 FCTP: 0907/057 

Título do Projeto: O Impacto da Adoção de Práticas Inovadoras de Gestão no Contexto do Sistema 
Único de Saúde: Estudo de Caso da Gestão Fundacional do CEPON  

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Terezinha Regina Giordani Serrano  

E-mail: serrano@saude.sc.gov.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis SDR:   

Instituição Executora: CEPON CNPJ: 73534885/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 7.200,00 

FAPESC: R$ 0,00 SES: R$ 1.200,00  CNPq: 6.000,00 

Tema/Linha Temática:  
 

 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

X Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 
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 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM () NÂO( x ) Caso SIM, Justifique:  

 
 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

 

✓ Investigar o impacto da adoção de práticas inovadoras de gestão no CEPON no contexto do 
SUS - alcançado; 

✓ Avaliar as possibilidades, limites e tendências das práticas inovadoras de gestão 
desenvolvidas no CEPON, quanto à eficiência, eficácia e efetividade para consolidação do 
SUS – alcançado parcialmente; 

✓ Identificar indicadores de impacto da adoção de práticas inovadoras de gestão no CEPON à 
luz dos princípios do SUS e da otimização dos recursos organizacionais - alcançado; 

✓ Colaborar com a elaboração de estratégias e práticas de gestão mais eficazes para 
consolidação do SUS - alcançado; 

✓ Subsididar os gestores do SUS quanto às experiências de práticas inovadoras que busque a 
eficácia, eficiência e efetividade do sistema com vistas à qualificação dos serviços de saúde 
- alcançado. 

 

 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

 

Etapa 1 -  Levantamento Bibliográfico. Proposta: 2 meses, Executado: 6 meses  - 100% 

Etapa 2 – Estudo documental. Proposta 1 mês, Executado: 6 meses – 100% 

Etapa 3 – Levantamento de indicadores e visita técnica. Proposta: 2 meses, Executado: 4 meses. 
Visita técnica não foi realizada, pois o levantamento foi realizado via internet. – 100% 

Etapa 4 – Critérios para seleção de indicadores. Proposta: 1 mês, Executado: 1 mês Não foram 
definidos critérios para seleção de indicadores, mas houve discussão teórica sobre os conceitos dos 
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princípios do SUS. A partir disso, depreendemos os indicadores para análise de cada princípio e 
proposição de indicadores para monitoramento e avaliação futura. – 100% 

Etapa 5 – Definição de indicadores para análise de impacto. Proposta: 2 meses, Executado: 2 
meses. – 100% 

Etapa 6 – Levantamento de dados e informações do período anterior e posterior a adoção de 
práticas inovadoras de gestão. Proposta: 3 meses, Executado: 6 meses.  Dados e informações do 
período anterior a adoção de práticas inovadoras de gestão não estavam disponíveis na 
organização. Neste sentido, o levantamento de dados foi realizado no período de 10 anos de 
vigência (1994-2004) do convênio entre Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina e 
Fundação de Apoio ao HEMOSC e CEPON.  – 100% 

Etapa 7 – Sistematização de dados coletados. Proposta: 2 meses, Executado: 2 meses – 100% 

Etapa 8 – Elaboração do Relatório de Pesquisa – Proposta: 2 meses, em execução – 50% 

Etapa 9 – Seminário para socialização do resultado da pesquisa – Proposta: 1 mês. Após a 
conclusão do Relatório. 100% 
 

 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM()  NÃO( x ) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM ( x )   NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 
 

 
A verba financiada não possibilitou o intercâmbio com outras instituições localizadas fora do 
Estado, não tendo, portanto, havido as viagens previstas. Isto, contudo, não alterou a 
qualidade dos resultados, porque os contatos foram feitos de outras formas.  
 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM X NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM X NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO  Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO  Aquisição de material de consumo 

 SIM X NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação  aos objetivos originais? 
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Equipe Participante da Pesquisa 
 

Nome  Titulação  Instituição de Vínculo 
Empregatício  

 Cristhine Reis Medeiros  Assistente Social, especialista em 
Gestão Hospitalar e em Educação 

SES/CEPON 

 Maria Luiza Felippe Baltazar  Assistente Social, especialista em 
Gerência da Qualidade no Serviço 
Público 

SES/CEPON 

Mônica Seixas de Oliveira Mello 

 

 Administradora, especialista em 
Gestão de Recursos Humanos 

SES/CEPON 

 Sandra Maria Faraco Neves  Pedagoga, especialização em 
Administração de Recursos 
Humanos e em Qualidade e 
Produtividade 

SES/CEPON 

 Terezinha Regina Giordani 
Serrano 

 Administradora de Empresa com 
especialização em Administração 
Hospitalar, Mestrado em Saúde 
Pública na área de Planejamento 
em Saúde. 

SES/CEPON 

  

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 1.200,00  1.200,00   

Total Custeio 6.000,00  6.000,00  591,10 

Saldo Total 7.200,00  7.200,00  591,10 

Data da Informação  30/5/2007 30/5/2007 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 

permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 
 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

10 Livros Técnicos 0001 - 

   - 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 
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Geração de avanço/inovação experimental      X 

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos      X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Definição, análise e proposição de indicadores de desempenho à luz dos princípios do SUS, bem 
como em relação aos aspectos de eficiência, eficácia e efetividade em relação às práticas 
inovadoras de gestão. A pesquisa tem o dom de providenciar novos debates em torno da relação 
entre o público e o privado e em especial das fundações e das organizações sociais (OS E OCIPS) 
que poderão se encaixar nas novas formas de gestão dos serviços de saúde. O tema, portanto, é 
atualíssimo e está no cerne das preocupações do Ministério da Saúde e das Secretarias, quanto ao 
papel dos órgãos gestores enquanto prestadores de serviço ou coordenadores e fiscalizadores de 
um sistema mais amplo.  
 

 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
A pesquisa trouxe inovações na área da administração em saúde, criando uma modelagem 
do processo de avaliação de desempenho, em relação aos princípios do SUS, a partir de um 
olhar inovador de uma experiência de gestão. 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos    X   

Geração de empregos  X     

Desenvolvimento regional     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
A pesquisa mostra de forma prática como o SUS pode melhorar as suas práticas de gestão 
sem perder os seus compromissos filosóficos e constitucionais. Traz subsídios técnicos e 
propicia indicadores para a gestão do SUS. 
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      
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Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 

 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

X      

Redução dos custos de atendimento    X   

Aumento da cobertura de serviços    X   

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção    X   

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias  X     

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
A pesquisa cria perspectivas de adoção de modelo de avaliação de desempenho à luz dos 
princípios do SUS. Ao olhar para uma experiência prática de gestão, cujo foco é a qualidade 
do atendimento, a pesquisa identifica que o modelo fundacional, sob a tutela pública, não é 
impeditivo para o alcance dos objetivos próprios do SUS.  
 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em forma de estudo de caso, que se debruçou sobre 
uma experiência inovadora em gestão de serviços de saúde, ocorrida no Centro de Pesquisas 
Oncológicas de Santa Catarina – CEPON – uma instituição pública de assistência oncológica. 
O período analisado correspondeu ao tempo de duração de um contrato de gestão, entre 1994 
e 2004, num total de dez anos. O contrato de gestão foi firmado entre o governo do Estado, 
através da Secretaria de Estado da Saúde e uma fundação privada, a Fundação de Apoio ao 
HEMOSC e ao CEPON – FAHECE – que apoiou a administração da instituição estudada. A 
pesquisa concluiu que a administração compartilhada foi exitosa, pois ao longo de sua 
vigência os princípios filosóficos e administrativos do Sistema Único de Saúde – SUS – foram 
preservados. Houve um crescimento e um desenvolvimento organizacional, bem como 
ocorreu uma ampliação dos serviços públicos, gratuitos e de qualidade à população. A 
análise dos documentos que juridicamente deram corpo a esta forma de administração 
compartilhada revelou fragilidades jurídicas importantes, que foram estudadas à luz do direito 
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administrativo. Contudo, apesar da pouca consistência do documento não foram 
identificados graves problemas na condução da gestão. Identificou-se que, na prática, um 
grupo de servidores teve um intenso envolvimento no sentido de fortalecer o sistema público 
de saúde através da instituição, independentemente do instrumentos jurídico. Portanto, a 
forma de gestão estudada tinha dois apoios, um jurídico – e frágil – e outro motivacional – 
forte e criador de adesão e de inovação. Constatou-se que a agilidade da fundação ao prover 
a instituição com os insumos necessários para a estrutura física, a assistência, o ensino e a 
pesquisa, foi um fator muito positivo da experiência. Isto gera uma meditação sobre a 
necessidade de flexibilizar as estruturas públicas para não haver comprometimento da 
qualidade e da expansão do serviço. A experiência estudada foi positiva, no entanto ela indica 
a necessidade de haver um maior detalhamento e um maior aprofundamento quanto ao uso 
de indicadores de avaliação e de monitoramento, utilizáveis nas relações entre instituições 
públicas e privadas.  
 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

 
A questão fundamental, exemplificada pelo caso estudado, trata da relação entre o Estado   
e uma fundação  de apoio, focando as perguntas: 
1. É possível administrar uma instituição pública em parceria com uma fundação de apoio? 
2. Há conflitos decorrentes desta parceria, que possam impedir a concretização dos 

princípios do SUS? 
3. Em que aspectos este modelo de gestão, através de fundações de apoio, faz o processo 

de instalação do sistema de saúde avançar? 
4. Quais os aspectos jurídicos relevantes a serem considerados, caso se tente replicar 

estas relações? 
5. Como preservar as garantias constitucionais, na área da saúde, ao se montar contratos 

de gestão? 
6. Uma vez que o Estado tem a obrigação de garantir a assistência, o ato de delegar ações 

a uma fundação implica que ele esteja se desobrigando ou ele estaria apenas inovando 
a forma de atingir melhor a população, através das formas inovadoras representadas 
pelas parcerias?  

7. O que o SUS pode aproveitar, doravante, da experiência da FAHECE, ocorrida em 
Santa Catarina? 

 

 
Florianópolis, Santa Catarina, 20 de fevereiro de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

Terezinha R. G. Serrano 
Beneficiária da Pesquisa 

Carmen E. B. Zanotto 
Diretora Geral / SES 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 16194/2005-2 FCTP: 0876/054 
Título do Projeto: Tubarão Município/Saudável: diagnóstico das condições de saúde da população do 
município de Tubarão, SC. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Zuleica Maria Patrício Karnopp  
E-mail: zucamp@hotmail.com 
Município de Execução da Pesquisa: Tubarão SDR: 
Instituição Executora: UNISUL CNPJ: 86.445.293/0001-36 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição(ões) Participante(s): Secretaria de Saúde do 
Município de Tubarão 

CNPJ: 107.876.170-72 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 
Apoio Financeiro: R$ 29.235,00  
FAPESC: R$ 10.235,00 SES: R$ 19.000,00 CNPq: 0,00 
INTERSETORIALIDADE E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Magnitude, dinâmica dos agravos e eventos; Organização e avaliação de programas, políticas e 

serviços; Avaliação, desenvolvimento e aplicação de tecnologias. 

 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
X Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
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 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
x Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM ( X ) NÂO( ) Caso SIM, Justifique:  

A alteração ocorreu pelo acréscimo de um objetivo específico. 

No período de fase exploratória da pesquisa, foi constatado que o desenvolvimento de estudos 

descritivos de caracterização da cidade eram insuficientes para referenciar e permitir a 

contextualização do tema da pesquisa, limitando a perspectiva de análise dos dados resultantes do 

processo.  

Essa constatação exigiu a inclusão de mais um objetivo específico, que por sua vez, gerou 

ampliação dos aspectos metodológicos do estudo, fato este que levou à formação de uma equipe de 

pesquisadores, específica para este tipo de levantamento de dados.  

O objetivo específico acrescido, “Identificar características históricas, epidemiológicas e 

socioambientais da cidade”, requereu busca de documentos e literatura especial, que posteriormente 

foram trabalhadas com a técnica de análise documental.  

Diante dessas circunstâncias, o projeto foi desenvolvido por três equipes específicas de 

pesquisadores, assim denominadas: Equipe de Grupos Focais, Equipe de Questionários e Equipe de 

Documentação. 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

 
O projeto original tinha como objetivo geral: Realizar o diagnóstico das condições de saúde e de 

estilo de vida referidos pela população do município de Tubarão, SC, e incorporar as perspectivas 

dos seus habitantes com relação ao meio onde vivem.  
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Para alcançar este objetivo geral foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar características referidas de estilo de vida relacionadas à saúde em grupos 

populacionais de idosos, adultos, adolescentes e pais de crianças.  

2. Identificar as condições de saúde referidas por grupos populacionais de idosos, adultos, 

adolescentes e pais de crianças. 

3. Identificar a percepção de grupos populacionais do município de Tubarão - idosos, adultos, 

adolescentes, pais de crianças, pessoas com necessidades especiais e experts em diversas áreas - 

sobre aspectos saudáveis da cidade e aqueles que necessitam melhorias. 

Todos os objetivos específicos foram realizados.   
 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

Considerando em especial a essência do objetivo geral e os objetivos específicos propostos, mais 

aquele acrescentado, todos os objetivos têm valor 100. Mas, se focalizarmos as metas nos seus 

aspectos quantitativos e as finalidades do estudo no cronograma, determina-se valores diferentes 

para os objetivos específicos:  

  
a) Objetivos 1 e 2 = 80 
 
No projeto original, os grupos populacionais de idosos, adultos, adolescentes e pais de crianças de 2 

a 9 anos de idade a serem estudados foram concebidos de forma independente, o que gerou a 

necessidade de cálculos de amostras independentes para cada grupo. 

As grandes alterações ocorridas no desenvolvimento do projeto de pesquisa, especialmente por 

conta da permanência de apenas dois autores do projeto original; da instabilidade gerada por este 

fato, demandando a necessidade de reiniciar processos de inclusão e de capacitação de pessoas; 

da pouca disponibilidade de pesquisadores e alunos com experiência na unidade temática e 

metodológica do projeto e, ainda, pela constatação, no decorrer do processo, de que os recursos 

financeiros disponibilizados para custeio não seriam suficientes para remunerar o que havia sido 

prometido aos colaboradores, tendo em vista o número elevado de domicílios previstos na proposta 

original. Isto levou a nova equipe de pesquisadores a tomar algumas decisões importantes. 

Neste sentido, se fez premente um novo estudo, que gerou a mudança na forma do cálculo da 

amostra necessária para atender os objetivos específicos 1 e 2.  

Decidiu-se para fins de cálculo do tamanho da amostra, incluir os grupos populacionais como um 

grupo único, adotando-se os seguintes parâmetros:  
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Z (Erro tipo I expresso em valores de Z) = 1,96 

P (Prevalência dos eventos desconhecida – valor máximo) = 50% 

Q (Complemento da prevalência 1-P) = 0,5 

e (Erro de amostragem) = 5% 

N (Total da população nos grupos de interesse) = 69.175 indivíduos 

DEFF (Fator de correção em função do delineamento do estudo) = 40% 

Estimativa de perdas = 10% 

Estes parâmetros geraram um número final da amostra de 588 indivíduos.  

Todavia, cuidados foram tomados para que no processo de seleção da amostra, fosse mantida a 

proporcionalidade de indivíduos entre os grupos. Assim, a amostra final foi constituída por 20,8% de 

pais de crianças de 2 a 9 anos de idade, 23,6% de adolescentes, 31,3% de adultos e 24,3% de 

idosos. 

 
b) Objetivo 3 = 85 

Este objetivo específico tinha como estratégia, para coleta de dados, a técnica de Grupo Focal.  

Houve muitas dificuldades para montar os grupos previstos tendo em vista os critérios de inclusão 

estabelecidos na seleção dos participantes. Isso acabou gerando desgastes na equipe de trabalho, 

especialmente pelo insucesso de formar o grupo de “pais de crianças”. Após análise dos dados, 

considerou-se que essa população havia sido contemplada parcialmente tendo em vista que nos 

grupos anteriores havia participantes que se caracterizavam como “pais de crianças”. Esses pais, 

mesmo que indiretamente, responderam sobre aspectos saudáveis e não saudáveis para crianças. 

Também porque há dados correspondentes à questão do Grupo Focal, originados da aplicação de 

questionário junto a essa população de pais. 

Quanto ao Grupo dos Experts, os pesquisadores consideraram que seria mais coerente manter o 

diagnóstico baseado somente em referências e percepções vindas da população. Nesse sentido, 

aquele grupo foi substituído pelo grupo de conselheiros do Conselho Municipal de Saúde. 

A análise dos dados mostra que os problemas que ocorreram não impediram que se respondesse à 

pergunta da pesquisa, porém não garantiu valor 100 para o sucesso do projeto. 

 
 
D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( X ) NÃO(  ) 

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( X ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

 
Houve participação da Secretaria de Saúde do Município de Tubarão, desde a primeira fase de 
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operacionalização da Pesquisa. Naquela oportunidade (segundo semestre de 2005), profissionais de 

seu quadro de funcionários, que desenvolviam ações em programas de saúde no Município, 

trouxeram o apoio do Secretário da Saúde, colocaram os serviços da Secretaria à disposição e se 

prontificaram a colaborar no decorrer das atividades do Projeto. 

 
Posteriormente, a colaboração de profissionais da Secretaria da Saúde continuou – 2006 e 2007 - no 

processo de coleta de dados, especialmente no processo de identificação de grupos sociais 

cadastrados na região e como mediadores junto à população pesquisada nos domicílios. Nesta 

modalidade, a contribuição maior foi dos agentes de saúde. 

 
Considera-se que a interação com a Secretaria da Saúde de Tubarão ainda se faça bastante 

presente na organização e execução do evento que se pretende promover para a 

apresentação/discussão do Relatório da Pesquisa, em especial aqueles aspectos levantados pela 

população e que dizem respeito às melhorias para tornar a cidade mais saudável. 

 
 
 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM   Atraso na contratação do Projeto 
 SIM    Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM    Necessidade de reestruturação de metas 
   NÃO  Manutenção de equipamentos 
   NÃO  Aquisição de material de consumo 
 SIM    Atraso na liberação dos recursos 
   NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM    Evasão do pessoal técnico 
 SIM    Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
 
 
 
 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

 SIM (X) NÂO (  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

 

Dezembro de 2004 - Pesquisadores  (Autores do Projeto) 

Claudia Roberta de Castro Moreno (coordenadora da pesquisa) - Docente no Curso de 

Mestrado em Saúde Coletiva da Unisul  

Zuleica Maria Patrício Karnopp – (vice coordenadora da pesquisa) - Docente no Curso de 
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Mestrado em Saúde Coletiva da Unisul. 

Marcos Vinicius da Silva – Docente no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Unisul e 

Prof. Associado da Faculdade de Medicina da PUC-SP; Doutor em Medicina pela USP 

Davi Rumel - Docente no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Unisul; Diretor-Adjunto na 

Anvisa - Ministério da Saúde. 

Maristela Sisson - Docente no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Unisul e  

Coordenadora do Programa Docente-Assistencial da UFSC. 

Onilda Santos da Silva - Docente nos Cursos de graduação em Medicina e Biologia e no 

Curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Unisul. 

 

2005 - Pesquisadores incorporados ao Projeto  

Jefferson Traebert - Docente no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva e no Curso de 

Graduação em Odontologia da Unisul. 

Josimari Telino de Lacerda- Docente no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva e no Curso 

de Graduação em Odontologia da Unisul. 

Dayani Galatto - Docente no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva e no Curso de Graduação 

em Farmácia da Unisul. 

Glaycon Michels - Docente no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva e no Curso de 

Graduação em Medicina da Unisul. 

Flavio Magajewski - Docente no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva e no Curso de 
Graduação em Medicina da Unisul. 
 
Valdir Luiz Schwengber - Docente no Curso de Graduação em História e docente colaborador 

no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva  da Unisul. 

Ivete Maria Ribeiro – Docente no Curso de Graduação em Enfermagem e docente colaborador 

com cargo administrativo no Curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Unisul. 

Elonir Gomes   – docente no Curso de Graduação em Enfermagem da Unisul e Enfermeira no 

setor de saúde pública da Secretaria de Saúde do Município de Tubarão  

 

2005-2006 - Pesquisadores afastados do Projeto  

Onilda Santos da Silva – Dificuldade de conciliar com outros projetos de pesquisa de sua 

autoria (fevereiro/2005) 

Josimari Telino de Lacerda - Demitida pela Instituição (dezembro/2005) 

Marcos Vinicius da Silva - Demitido pela Instituição (junho/2006) 

Claudia Roberta de Castro Moreno – Demitida pela Instituição (fevereiro./2006) 
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Davi Rumel – Demitido pela Instituição (Setembro/2006) 

Glaycon Michels – Dificuldade para disponibilizar horário para a Pesquisa em Tubarão 

(junho/2006) 

Flavio Magajewski - Dificuldade para disponibilizar horário para a Pesquisa em Tubarão 

(junho/2006) 

 

Técnico Colaborador na execução do Projeto: Silvane Cauz, Secretária do Curso de 

Mestrado em Saúde Coletiva. 

 

A leitura desse conjunto de listas de nomes deixa explícito o movimento de entradas e saídas 

de pesquisadores que formaram a equipe que trabalhou na execução do Projeto. 

Chama-se atenção que, da relação de autores do Projeto, somente dois permaneceram, as 

Profas. Zuleica Maria Patrício Karnopp e Maristela Chittó Sisson. 

Por conta da instabilidade gerada, foi preciso, por várias vezes, reiniciar processos de inclusão 

e de capacitação de pessoas. Esse processo gerou muito estresse e maior gasto de tempo com 

ações dirigidas para além dos objetivos do Projeto. 

A dificuldade maior foi em razão de não se contar, na instituição, com pesquisadores e alunos 

que tivessem experiência com a unidade temática e metodológica do Projeto. 

Em razão dessa realidade, e da complexidade da proposta do Projeto, a inclusão dos novos 

pesquisadores foi realizada com o máximo cuidado, de forma a manter a fidelidade com os 

objetivos, com o referencial teórico e metodológico e com o cronograma do Projeto. 

Apesar das dificuldades e da pressão do tempo, aquele caráter de instabilidade que se formou 

no ambiente da pesquisa no primeiro ano foi transformado em movimentos construtivos. Para 

tanto, o grupo de pesquisadores trabalhou de forma sistematizada, através de reuniões com 

formatos de oficinas de trabalho, em sub-grupos e em grande grupo, além dos encontros  para 

as demais atividades programadas. 

 
 
 
Equipe FINAL Participante da Pesquisa    

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Zuleica Maria Patrício Karnopp Doutor Unisul 
Jefferson Traebert Doutor Unisul 
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Maristela Chittó Sisson Doutor Unisul 
Valdir Luiz Schwengber Doutor Unisul 
Dayani  Galatto Doutor Unisul 
Ivete Maria Ribeiro Mestre Unisul 
Elonir Gomes Mestre Unisul e SMS Tubarão 
 

 G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM (  ) NÂO ( x  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
Somente a contra-partida da Instituição – Unisul -  em relação a: hora pesquisa para docentes 

pesquisadores; uso de telefone e demais serviços e apoio administrativo do Curso de Mestrado 

em Saúde Coletiva 

 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 13.450,00 12.815,00 635,00 
Total Custeio 15.785,00 15.785,00      - 
Saldo Total 29.235,00 28.600,00 635,00 
Data da Informação Novembro/2007   

 
 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

ITEM MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Microcomputador  
 

Intel PIV 
 3.2 Ghz HT/ Placa Mãe 
Asus P4S800D-X S/R / 
Memória 512MB DDR/ HD 
serial ATA120GB, 
7200RPM/ Drive 1.44 
Gforce Fx52Co 128MB 

 Teclado, caixas de 
som, mouse óptico, 
placa de vídeo Gforce 
FX 5200 128MB, placa 
de Fax Modem 56K 

Monitor 
 

LG, 17” 730SH, tela plana   

Estabilizador  300 VA   
Impressora 
multifuncional 
 

HP 1510   

Projetor Multimídia  
 

 EPSON PowerLite S3   

Notebook  
 
 

Toshiba, Mod. M55S-351/ 
Processador Intel Pentium 
M 740 Centrino 1.8 GHZ/ 
Memória 512MB SDRAM/ 
HD 120GB-5400 RPM/Tela 
14” Widescreen 

 Drive gravador/ leitor 
de CD.DVD/ Microsoft 
Windows XP 
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6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 
Geração de novos conhecimentos      X 
Geração de avanço/inovação experimental X      
Geração de conhecimento passível de difusão        X 
Formação e capacitação de recursos humanos        X 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa      X  
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):  
O projeto da pesquisa possui caráter de “Projeto Agregador” e seus resultados mostram que o 

processo de trabalho desenvolvido para alcançar os objetivos propostos atendeu plenamente às 

perspectivas de impacto científico. O “Projeto Agregador” tem em seu perfil as seguintes 

características: a) promover o estudo de temas que fortaleçam áreas de concentração e que 

atendam a mais de uma linha de pesquisa; b) ter objetivos específicos que possam ser 

desenvolvidos por sub-grupos de docentes; c) contar com abordagens metodológicas 

diferentes/complementares; d) promover o envolvimento de outros setores além da Universidade; e) 

ser de interesse público em conjunto com órgãos de fomento; f) desenvolver trabalho 

interdisciplinar; g) otimizar espaço físico e recursos materiais e financeiros; h) ter a perspectiva de 

várias publicações envolvendo um maior número de docentes. (Patrício et al, 1996) 

Os conhecimentos novos gerados com a pesquisa são caracterizados como conhecimentos de 

conteúdo temático (teórico e aplicado) e conteúdo metodológico, o que pode ser percebido na 

relação de artigos que estão sendo elaborados. Esses conhecimentos serão amplamente 

divulgados, na universidade e nos serviços de saúde pública do Município de Tubarão, de maneira 

que possam ser utilizados para o desenvolvimento de outros estudos dessa natureza e para 

subsidiar profissionais e gestores interessados na promoção da saúde, segundo a proposta da 

Política Nacional de Promoção da Saúde (Brasil, 2006).  

Esta pesquisa vem contribuir para a consolidação das concepções das políticas de promoção da 

saúde em especial na sua proposta de desenvolver processos promotores de qualidade de vida 

caracterizados como “movimento de cidades/municípios saudáveis”.  

A expressão Cidade/Município Saudável é, desde a década de 80, traduzida como “a cidade que 

está continuamente desenvolvendo políticas públicas e criando ambientes tanto físico quanto social 

que possibilitem às pessoas se apoiarem mutuamente no sentido de atingirem seu potencial 

máximo e melhorarem sua qualidade de vida” (Awofeso, 2003). 

Cidades Saudáveis é o nome que se dá a um projeto de desenvolvimento social, que tem a saúde e 



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 
Gestão compartilhada em saúde  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 
 
 

                                                                       
   

 
 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-000   -   Fone: (48) 3215-1200 / Fax: (48) 3215 1200 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

10

suas múltiplas determinações como centro de atenções. É também um movimento de luta por um 

estilo de desenvolvimento sustentável, que satisfaça as necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade das futuras de satisfazer suas próprias necessidades (Westphal, 2000 

apud Guimarães, 1999).  

Considerando o conceito histórico, a concepção de cidades saudáveis está ligada ao ideário da 

nova Saúde Pública, em outras palavras, da ‘produção social da saúde’; surgiu como evolução 

natural do movimento internacional de Promoção de Saúde, apoiado pela OMS, que 

resumidamente a define como aquela na qual as políticas públicas são favoráveis à saúde 

(Westphal 2000, apud Ashton et al, 1986). 

Na América Latina a introdução desse conceito deu-se a partir da Conferência de Bogotá em 1992.  

A exemplo de projetos e redes de cidades desenvolvidos na Europa e Canadá, a implementação de 

uma contínua avaliação das condições de vida da população parece ser o primeiro passo para o 

estabelecimento de ações programáticas em saúde que contemplem tais características.  

Neste sentido, o diagnóstico do porte que a pesquisa em Tubarão/SC proporcionou e que na sua 

realização envolveu a participação dos moradores da cidade e do poder público municipal, traz em 

seu bojo o compromisso conjunto de implementação de uma cidade mais saudável, aportando às 

políticas públicas os elementos apontados pela sociedade como fundamentais no seu processo. 

Ressalte-se que a pesquisa contribui com seu referencial metodológico para a realização de outros 

estudos sobre condições de saúde e estilos de vida dos cidadãos de Tubarão, bem como para 

estudos dessa natureza em outros municípios.  

O desenvolvimento de metodologia interdisciplinar de pesquisa, para a concretização dos princípios 

das políticas de promoção à saúde, focalizou especialmente estratégias de Cidade/Município 

Saudável em Santa Catarina. Destaca-se: a elaboração e validação de instrumentos para coleta de 

dados de abordagem qualitativa e quantitativa, com base nas categorias do Referencial citado; a 

produção de dados até então nunca levantados e que representam subsídios para incrementar 

políticas e ações locais de promoção à saúde. 

A formação e capacitação de recursos humanos foi um processo contínuo, haja vista a mobilização 

de atores nesse projeto. As atividades de capacitação ocorreram em grande grupo e em pequenos 

grupos, de maneira formal e informal, com base nos aspectos temáticos e metodológicos do 

projeto. Participaram desse processo alunos de graduação das áreas de Saúde e Ciências 

Humanas e Sociais, e docentes de diferentes disciplinas e profissionais de serviços públicos de 

Tubarão.  
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Foram capacitados 22 alunos para levantamento de dados de caráter qualitativo e quantitativo junto 

a grupos e indivíduos em diferentes locais e domicílios de diversos bairros da cidade. Também 

foram capacitados 5 (cinco) professores que efetivamente se integraram aos dois pesquisadores 

remanescentes, autores do projeto.  

Pelo caráter Projeto Agregador, suas atividades contribuíram para a integração de docentes, 

formação de grupos de trabalho, aperfeiçoamento de docentes em aspectos temáticos e 

metodológicos e consolidação de linhas de pesquisa na área da saúde coletiva, especialmente nas 

temáticas “promoção da saúde” e “municípios saudáveis”, o que já está se refletindo nas práticas 

da docência e na produção de artigos científicos.  

Em razão dessa natureza do projeto, naturalmente, no decorrer do tempo, foi se formado 

pesquisadores que hoje têm capacidade para desenvolver outras pesquisas e ações que envolvam 

essa temática e a abordagem metodológica utilizada. Essa conquista já se expressa pela 

publicação de um artigo, em periódico indexado, sobre atividades da fase exploratória da pesquisa 

(Rumel et al, 2005) e pela consolidação do Grupo de Pesquisa, Educação e Práticas em Saúde 

Coletiva – Unisul.  

Além disso, há a perspectiva de continuidade e abertura para outros fóruns de estudo dessa 

natureza. Para tanto, seguindo princípios éticos da pesquisa e expectativas dos pesquisadores, 

pretende-se promover um seminário para apresentação dos resultados junto á população 

participante e às representações (não nominais) dos setores que foram referidos. Esses atores 

poderão estar inseridos na proposta das políticas de promoção da saúde/implantação do SUS, bem 

como caracterizarem-se como lideranças e representantes de associações NG ligadas ao tema 

ambiente-saúde e políticas públicas. 

Referências 

Awofeso N. The Healthy Cities approach – reflections on a framework for improving global health. 
Bulletin of the World Health Organization 2003; 81(3):222-223. 

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília; 2006.  

Patrício ZM, Andrade TF; Silva MIP et al. Trabalhando Educação em Saúde:integrando a 
qualidade de vida do meio ambiente. Projeto Integrado Transcriar: Núcleo de Estudos 
Participantes do Processo de Viver e Ser Saudável. Florianópolis: Transcriar-UFSC/CNPq; 1996. 

Rumel D, Sisson M, Patrício ZM, Moreno CRC. Cidade saudável: relato de experiência na coleta e 
disseminação de informação sobre determinantes de saúde. Saúde e Sociedade. 2005; 14 (3): 
134-143. 
Westphal MF. O Movimento Cidades/Municípios Saudáveis: um compromisso com a qualidade de 
vida. Ciência & Saúde Coletiva. 2000; 5(1): 39-51. 
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Publicações  Data/Local da Publicação Título 
Artigo 2005. Saúde e Sociedade.  

 
Cidade saudável: relato de 
experiência na coleta e 
disseminação de informação 
sobre determinantes de saúde. 

Artigo – Em Elaboração (EE) Revista de Saúde Pública Desenvolvimento de 
instrumentos para trabalho com 
Grupo Focal: estratégia para 
promoção da Cidade/Município 
Saudável. 

Artigo (EE) Revista de Saúde Pública Desenvolvimento de 
instrumentos para coleta de 
dados populacionais: estratégia 
para promoção da 
Cidade/Município Saudável. 

Artigo (EE) Educação e Pesquisa Projeto de pesquisa para 
promoção da Cidade/Município 
Saudável: necessidade de 
capacitação interdisciplinar. 

Artigo (EE) 
 

Cadernos de Saúde Pública O processo de devolução de 
dados de pesquisa como 
estratégia para promoção da 
Cidade/Município Saudável. 

Artigo (EE) 
 

Revista de Saúde Pública Condições de saúde e estilo de 
vida de grupos populacionais 
de Tubarão -SC. 

Artigo (EE) 
 

Ciência & Saúde Coletiva Aspectos saudáveis e não 
saudáveis de uma cidade do 
Sul de Santa Catarina: a visão 
de seus habitantes. 

Artigo (EE) 
 

Ciência & Saúde Coletiva A história da saúde de uma 
cidade e suas perspectivas 
para aplicação da proposta 
Cidade/Município Saudável. 

 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias    X   
Otimização de processos de produção x      
Possibilidades de obtenção de patentes x        
Agregação de vantagens competitivas do setor x      
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica x      
Transferência tecnológica para o setor x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Considera-se neste caso, que a metodologia empregada, que agrega pessoas, inclui trabalho 
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intersetorial e participação da população no seu processo, seja uma inovação tecnológica aplicável 

em municípios de Santa Catarina de porte semelhante, podendo causar um impacto importante na 

implementação de consciência cidadã e de políticas públicas adequadas à realidade encontrada. O 

próprio processo metodológico proporciona às pessoas os meios necessários para exercer um 

maior controle sobre sua saúde e assim poder melhorá-la. Esta produção se insere no caráter de 

Tecnologia Leve (Mehry, 2002; Ferri et al, 2007), nomenclatura esta adotada pelo CNPq.  

 
Referências 

Ferri AMN et al. As tecnologias leves como geradoras de satisfação em usuários de uma unidade 
de saúde da família. Interface (Botucatu). 2007;11 (23): 515-529.   

Merhy, E. E. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.    

 

 
C – ECONÔMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população      X 
Insumos para políticas públicas      X 
Redução das desigualdades sociais     X  
Redução das importações X      
Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos x      
Desenvolvimento regional      x 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):   

Fundamentalmente, com a caracterização das condições de vida dos diferentes grupos 

populacionais da cidade, foi possível reunir um conjunto de informações que poderão apoiar o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao aumento da eqüidade, à incorporação de ações 

afirmativas na Promoção da Saúde e a provisão de “empoderamento” aos grupos sociais. 

A informação adquirida sobre a história de saúde da população de Tubarão, bem como o 

diagnóstico de saúde e das condições sócio-ambientais da cidade para ser saudável, possibilita o 

desenvolvimento de ações efetivas na direção da consciência crítica das pessoas e na aplicação de 

práticas para promoção da saúde na coletividade.  

Além disso, a metodologia de coleta e devolução de informação empregada, incentiva a 

participação no processo de planejamento, implantação e avaliação das intervenções, permitindo e 

facilitando processos de gestão compartilhada entre o poder público e a população, integrando os 

princípios do Sistema Único de Saúde, com destaque para a descentralização, integralidade e 

intersetorialidade.  

Também desta forma podem ser incorporados subsídios para a elaboração de estratégias em 
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diferentes setores além do setor saúde, com destaque para o meio ambiente, pois a partir da 

percepção da população com relação às condições ambientais da cidade, naturais e construídas, 

será possível mobilizar o investimento em ambientes saudáveis em diferentes espaços e por 

diferentes atores, institucionais e não institucionais. As informações geradas poderão apoiar os 

gestores para o planejamento e implementação de políticas públicas mais saudáveis, possibilitando 

maior garantia na melhoria da qualidade de vida na cidade. 

 
 
D – INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      
Sustentabilidade das empresas do setor x      
Lançamento de novos produtos x      
Redução dos custos de produção do setor x      
Melhoria da qualidade dos produtos x      
Criação de novos mercados x      
Redução de barreiras técnicas x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas    X   
Redução do consumo energético    X   
Redução da geração de resíduos    X   
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

A discussão coletiva dos diferentes grupos populacionais sobre os aspectos saudáveis e insalubres 

da cidade possibilitou a incorporação de novos conhecimentos sobre a percepção dos aspectos do 

meio ambiente na sociedade local, proporcionando ampliação de consciência crítica, aumento da 

participação cidadã com novas capacidades de “empoderamento” às pessoas. Estas características 

poderão incidir indiretamente em um controle mais racional do uso de insumos, tanto sob a forma 

de controle social, como de utilização consciente dos recursos ou da geração de resíduos. 

Exemplos podem ser apontados, como a preocupação com o resíduo carbonífero, com os resíduos 

da termoelétrica local, agrotóxicos, poluição do rio e com o tratamento dos resíduos domésticos e 

comunitários, dentre outros. 

 
 
 
F – SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção       X 
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Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços       X 
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços       X 
Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

      x 

Redução dos custos de atendimento      x  
Aumento da cobertura de serviços      x  
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção    X   
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias  x     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

O impacto com a aplicação do conhecimento trazido por esta pesquisa, pode gerar sensível 

mudança no Sistema de Saúde. Isso se concretizará na implementação das estratégias de 

Promoção da Saúde facilitadas, que incluem o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis a 

partir do setor público; o reforço da ação comunitária; o desenvolvimento de habilidades pessoais; a 

criação de ambientes favoráveis à saúde e a reorientação dos serviços de saúde.  

O diagnóstico da situação realizado é o marco inicial de impacto desta trajetória. Todos estes 

elementos representam aportes fundamentais para o aperfeiçoamento da política nacional de 

saúde e para a incorporação de práticas adequadas nos serviços de saúde, compatíveis com os 

resultados do estudo.  

Da mesma forma a gestão, considerando os subsídios da percepção da população e do diagnóstico 

efetuado, terá maior capacidade para organizar e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, o 

que favorece a implantação um modelo de atenção que poderá ser avaliado com metodologia 

semelhante nos anos subseqüentes.  

Especialmente nos serviços de saúde, poderão ser incorporadas diretamente as ações de ajuste 

em termos programáticos, desenvolvendo ações correspondentes às necessidades de saúde 

apontadas pela população, não só em termos de atendimento clínico, mas de educação para a 

saúde e de informação para a saúde. Estas ações, se efetivamente implantadas, reverterão em prol 

da melhoria da qualidade de vida e saúde da população. 

 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 
caracteres). 
 

A pesquisa teve como objetivo realizar o diagnóstico das condições de saúde e de estilo de vida 

referidos pela população do município de Tubarão, SC, e incorporar as perspectivas dos seus 

habitantes com relação ao meio onde vivem, tendo em vista a importância do Movimento 
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Cidade/Municípios Saudáveis para a promoção da qualidade de vida-saúde das populações. 

Metodologia: pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa desenvolvida por um grupo 

multidisciplinar de pesquisadores e colaboradores. Os dados foram levantados através de 3 (três) 

técnicas: análise documental, entrevista em domicílios com aplicação de questionário e grupo focal. 

Foram analisadas 21 fontes de dados, entre livros, monografias, revistas, Plano Municipal de Saúde 

de Tubarão, leis, decretos, programas e projetos do município, DATASUS, IBGE, SIH/SAI e SIAB, o 

que exigiu realizar visitas em vários locais da cidade, como: Prefeitura Municipal; bibliotecas 

universitária e pública; polícia militar e civil; corpo de bombeiros; Casan e Celesc. 

Os questionários foram elaborados e validados por integrantes do grupo de pesquisadores, 

considerando as especificidades dos grupos populacionais e o referencial, estabelecidos no projeto 

de pesquisa. O número de questionários, considerado para análise, foi de 563. Desse total de 

indivíduos, 117 (20,8%) são de pais de crianças de 2 a 9 anos de idade, 133 (23,6%) adolescentes, 

176 (31,3%) adultos e 137 (24,3%) idosos. A taxa global de resposta foi de 95,7%, distribuídos 

também de forma proporcional. A amostra final se constituiu majoritariamente por mulheres: 89,7% 

no grupo de pais; 67,7% no grupo de adolescentes; 77,8% entre os adultos e 78,1% entre os idosos.  

Para a especificidade qualitativa do estudo, foram realizadas atividades de grupo focal (entrevistas 

grupais), com grupos de homens (2); mulheres (2); adolescentes; idosos; representantes do 

Conselho Municipal de Saúde e pessoas com necessidades especiais, residentes em diferentes 

bairros, totalizando 8 (oito) grupos focais.   

Resultados: 

Para responder ao primeiro objetivo específico de investigação, situaram-se as características 

históricas, epidemiológicas e sócio-ambientais de Tubarão. A partir desta identificação, os outros 

objetivos foram implementados. 

Para os objetivos relacionados ao estilo de vida e condições de saúde referidos, houve uma taxa 

global de respostas de 95,7%, distribuídos de forma proporcional. A participação nos grupos foi 

numericamente maior entre as mulheres. A escolaridade variou entre 8 e 9 anos de estudo entre 

adultos, pais de crianças e adolescentes. Entre os idosos, 15,3% não haviam estudado e entre 

aqueles que estudaram, a média de anos finalizados foi de 3,9. 

Do ponto de vista da utilização do sistema de saúde, os resultados mostraram que a grande maioria 

dos idosos (72,1%) preferia as Unidades de Saúde do SUS para tratar problemas de saúde ou 

prevenir doenças, todavia 11,6% consideraram não ser bem atendidos ao procurar a assistência e 

8,0% relataram dificuldades para ter acesso ao serviço.  

Com relação ao modo de vida houve destaque para o fato de que cerca de 50% dos adultos 



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 
Gestão compartilhada em saúde  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 
 
 

                                                                       
   

 
 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-000   -   Fone: (48) 3215-1200 / Fax: (48) 3215 1200 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

17

entrevistados praticavam atividades físicas rotineiramente, sendo que 22,2% o faziam mais de 3 

vezes por semana. Nas questões de infra-estrutura da cidade, cerca de 6,0% dos pais de crianças 

de 2 a 9 anos de idade considerou a quantidade de água disponível em casa como insuficiente para 

sua família. Em relação ao esgoto, a grande maioria (88,9%) entendia que o esgoto produzido em 

suas casas tinha como destino a rede fluvial e 5,1% relataram como destino final as valas a céu 

aberto. Com relação à segurança no Município, 39,1% dos adolescentes apontaram a ocorrência de 

arrombamentos, 18,0% a ocorrência de assaltos e 3,8% a ocorrência de brigas de rua em sua 

vizinhança. Outros 35,3% consideraram sua área insegura em relação a acidentes de trânsito. 

A percepção da população que participou dos grupos focais mostrou como fatores saudáveis e 

promotores de saúde na cidade a presença da universidade local, uma parte da beira-rio que se 

encontra arborizada, o entorno verde da cidade, o ambiente natural do cemitério novo, o comércio 

local, os jogos de futebol, a presença de igrejas de diferentes credos, o transporte público, os 

hospitais e a presença de postos de saúde.  

Como aspectos insalubres, todos apontaram como graves a poluição no rio Tubarão e nos córregos 

do município; a baixa qualidade da água potável; a falta de saneamento básico; a coleta de lixo 

insuficiente; a poluição da água e do ar pela termoelétrica local; a poluição sonora e visual da cidade; 

o tráfego pesado da BR 101, que não oferece proteção às comunidades de beira de estrada. 

Apontaram, também: a impropriedade das obras nas duas avenidas que margeiam o rio no centro da 

cidade, ressaltando o grande corte de árvores que houve e a permanência de obras inacabadas, 

especialmente a situação imprópria e antiestética das calçadas; a falta de praças públicas e de 

parques e a ocupação desordenada da cidade. Neste sentido, indicaram que Tubarão possui uma 

infra-estrutura deficiente, com ruas mal estruturadas, sem sinalização ou calçamento adequado, sem 

drenagem e com pouca limpeza. A cidade foi caracterizada como “cidade descolorida”. 

Os portadores de necessidades especiais apontaram discriminação importante na sociedade local 

relacionada a este grupo e a falta de escolas adequadas.  

Especificamente sobre o setor saúde, foram apontadas deficiências de equipamentos e mobiliário 

nas Unidades Básicas de Saúde e disponibilidade de pessoal médico.  

As escolas públicas foram consideradas mal cuidadas, com baixa qualidade de ensino e com 

professores “sem amor pelas crianças”. Na universidade local também foram apontados alguns 

aspectos negativos, como o campus mal cuidado e não arborizado, bem como a falta de politização 

nas suas ações, desestimulando as pessoas para reflexão sobre os problemas da cidade.  

Foi bastante questionada a falta de investimentos em ofertas públicas de lazer no município e 

apontadas deficiências de atividades físicas e culturais para todas as faixas etárias. A biblioteca 

municipal foi considerada “pobre”, assim como foi apontada a inexistência de teatros ou de espaços 
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suficientes para apresentação de eventos e também de espaços de socialização. Segundo os 

grupos, estes fatores tornam a auto-estima da população da cidade, o que se agrava pelo fato de 

existir cada vez mais a predominância de valores superficiais e anti-solidários na sociedade. Além 

disso, consideram que existe um controle social tímido, inclusive para a área da saúde, e há “falta de 

indignação e cobrança por parte da população” sobre os problemas que a atingem. 

Conclusões: Os resultados alcançados constituem um grande banco de dados que servirão como 

ponto de partida para o monitoramento das variáveis de interesse estudadas. A partir do diagnóstico 

efetuado será possível realizar avaliações sistemáticas, garantindo a comparabilidade dos dados e 

facilitando a implementação de um observatório da aplicação da experiência em termos de políticas 

públicas saudáveis. Ressalta-se, também, que o tipo de processo de pesquisa e a metodologia 

desenvolvida constituem-se em excelentes ferramentas de “empoderamento”, tanto para o 

aprendizado de alunos como para capacitação docente e educação comunitária. 

Considerações finais: Em decorrência dos problemas citados durante o processo de pesquisa, 

desenvolveu-se uma revisão da proposta, que se comparada à proposta original, teve perdas do 

ponto de vista da quantidade da amostra pré-estabelecida, mas por outro lado, também teve um 

ganho considerável no domínio da diversidade de categorias temáticas e metodológicas. Considera-

se que esse fato garantiu maior coerência interna em relação aos objetivos específicos e ao maior 

aprofundamento dos dados, trazendo melhor delineamento do objeto de estudo e mais segurança 

para realizar sugestões de multiplicação de seus resultados na perspectiva da promoção de 

cidades/municípios saudáveis.   

Em vários aspectos esta pesquisa também fortalece a UNISUL como uma instituição que se 

caracteriza, desde os anos 80 do século passado, como um centro de estudos importante na Região 

da AMUREL na área da saúde coletiva, com foco nas cidades e nas suas populações. 

 

 
 
 
Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres).  

Responde diretamente àquele gestor público interessado em conhecer a imagem de cidade que as 

pessoas que moram nela almejam, e para onde todos desejam dirigir seus esforços. Responde ao 

gestor interessado em utilizar como base de trabalho informações sobre as condições de saúde da 

população e a percepção dos grupos populacionais sobre questões fundamentais de qualidade de 

vida, os quais poderão ser influenciados por políticas públicas (ou políticas de Promoção da saúde) 
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de sua alçada de atuação.  

O estudo constitui-se em base para o desenvolvimento de propostas de município-saudável, por 

apresentar um diagnóstico sobre as condições de saúde e de estilo de vida da população do 

Município, sobre a situação sócio-ambiental da cidade, bem como as perspectivas de sua população 

para melhorar a cidade e a saúde de seus habitantes.  

Todos estes aspectos representam subsídios para que as instituições públicas, em parceria com 

cidadãos e empresas privadas, possam dar início a um processo participante de ações com base na 

promoção da sustentabilidade, na perspectiva de melhorar a saúde da população pela melhoria das 

condições da cidade como um todo. 

As perspectivas de aplicação no SUS são bastante promissoras, através do esforço da gestão local 

no planejamento, organização e execução de ações de saúde dirigidas principalmente à Atenção 

Básica e ao Programa de Saúde da Família. Também, em aspectos de promoção, que envolvam 

ações de educação em saúde, voltadas ao desenvolvimento de práticas que gerem estilos de vida 

saudáveis e conservação do meio ambiente.  

Também há perspectiva de que a aplicação dos resultados da pesquisa possa fortalecer o controle 

social, pela população e pelo Conselho Municipal de Saúde.  

Além disso, os resultados subsidiam ações de planejamento no município para além do setor saúde, 

como setor empresarial, obras, serviço social e meio ambiente, e contribuem como referencial 

teórico-metodológico para outras pesquisas, tanto em Tubarão como para estudos da mesma 

natureza em outras regiões.         

 

 
 

                                           Florianópolis/SC, 17 de Fevereiro de 2008. 
 
 
       ___________________________ 

Zuleica Maria Patrício Karnopp   _____________________________ 
              Beneficiário (a) da Pesquisa                                                            Reitor 
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RELATÓRIO FINAL TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2004 – MS/CNPq/FAPESC/SES  
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Contrato Nº.: 14614/2005-5 FCTP: 0894/052 

Título do Projeto: Determinantes, perfil e assistência à saúde dos eventos cerebrovasculares em 
Joinville no período de 2005 a 2007 – estudo de corte. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a):  Norberto Luiz Cabral 

E-mail: cabral@neurologica.com.br/nlcabral@terra.com.br 

Município de Execução da Pesquisa: SDR: 

Instituição Executora: UNIVILLE CNPJ: 84.714.682/0001-94 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição(ões) Participante(s): CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2007 

Apoio Financeiro: R$ 16.910,00 

FAPESC: R$ 5.910,00 SES: R$ 11.000,00 CNPq: 0,00 

Tema/Linha Temática: 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

x Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

x Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

 Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

x Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 
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 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

 SIM (  ) NÂO( x ) Caso SIM, Justifique:  

 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

Definido perfil evolutivo da incidência mortalidade e letalidade em doença cérebro-vascular 
em Joinville-SC-Brasil. 
 
 
 
 
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 

 
100% 
Cumprido todo cronograma 
 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 

 
UNIVILLE-Universidade Região Joinville  
Faculdade Medicina USP- São Paulo 
 
 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

x SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM  NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM  NÃO  Manutenção de equipamentos 

x SIM  NÃO  Aquisição de material de consumo 

 SIM  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 
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 SIM  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
 
 
 
 

F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(  ) NÂO( x ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação  aos objetivos originais? 

 
 
 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Norberto Luiz Cabral Mestre UNIVILLE 

Anderson R R Golçalves Doutor UNIVILLE 

Alexandre Luiz Longo Especialista UNIVILLE 

Carla Heloisa C Moro Especialista UNIVILLE 

   

   

   

   

   

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM( x ) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

UNIVILLE 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 6.350,00   

Total Custeio 10.560,00   

Saldo Total 16.910,00   

Data da Informação    

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Lap-Top Toshiba A60 741906380  

Câmera Digital Sony DSC S-60 570511  
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6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 

para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A - CIENTIFICO  NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      x 

Geração de avanço/inovação experimental x      

Geração de conhecimento passível de difusão      x 

Formação e capacitação de recursos humanos      x 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa       

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
NA 
 
 
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Enviado para publicação 
(noprelo) 

  

   

   

   

   

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias x      

Otimização de processos de produção x      

Possibilidades de obtenção de patentes x      

Agregação de vantagens competitivas do setor x      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica x      

Transferência tecnológica para o setor x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 
 
 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      x 

Insumos para políticas públicas      x 

Redução das desigualdades sociais x      

Redução das importações x      

Agregação de valor a produtos e processos x      

Geração de empregos      x 

Desenvolvimento regional       
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Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Planejamento de prevenção primária clínica 
 
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor x      

Sustentabilidade das empresas do setor x      

Lançamento de novos produtos x      

Redução dos custos de produção do setor x      

Melhoria da qualidade dos produtos x      

Criação de novos mercados x      

Redução de barreiras técnicas x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 

E - AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas x      

Redução do consumo energético x      

Redução da geração de resíduos x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
 

F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5 

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      x 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção x      

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços x      

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      x 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

     x 

Redução dos custos de atendimento x      

Aumento da cobertura de serviços x      

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção x      

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos x      

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo estudado 
 
 

 
7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 

obtidos e compará-los com a proposta inicial (2.000 a 2.500 caracteres). 

 
Sugestão: Acho que deve ser mantido os itens de estruturação do relatório para que fique garantida 
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a padronização do documento. 
 
Título 
Objetivo 
Método (com abrangência do estudo ou área geográfica, população-alvo) 
Resultados alcançados comparando com a proposta inicial 

Background Apesar do AVC persistir como a primeira causa de óbito no Brasil, estudos de 

mortalidade têm demonstrado queda de taxas pela doença nas últimas décadas. Comparamos 

a evolução das taxas de morbi-mortalidade de primeiro evento de AVC em Joinville, região 

sul do Brasil, no período entre 1995 e 2005-6. Em 2005-6, também avaliamos a incidência de 

primeiro evento de subtipos de AVC, a prevalência dos fatores de risco cardiovasculares e o 

prognóstico funcional. 

Methods Foram coletados prospectivamente todos os casos de AVC, no período de 2005-6, 

o uso de medicações pré-mórbidas e a presença de fatores de risco tradicionais. Obtivemos as 

taxas de incidência e de mortalidade de primeiro evento de AVC, ajustadas por idade para a 

população mundial e a letalidade em até 30 dias. Comparamos estes resultados com os 

obtidos na cidade de Joinville em 1995.  

Findings Em 2005-6, entre 1323 casos de AVC, 759 foram primeiro evento da doença. A 

incidência por 100.000 habitantes foi de 143.7 (IC 95% 128.4-160.3) em 1995 e de 105.4 

(98.0-113.2) no período de 2005-6. A mortalidade foi de 37.5 (29.9-46.5) em 1995 e de 23.9 

(20.4-27.8) em 2005-6. A letalidade em 30 dias foi 26.6% em 1995 e 19.1% em 2005-6. 

Neste período houve queda de 27% (p=0.01) na incidência, de 18 % (p=0.40) na mortalidade 

e de 28 % (p= 0.009) na letalidade em 30 dias. Estas diminuições observadas ocorreram 

somente para  pacientes com idade inferior a 75 anos. A taxa bruta de incidência por 100.000 

habitantes foi: infarto 61.8 (IC 95% 57.0-66.9); hemorragia intracerebral 9.5(7.7-11.6) e 

hemorragia sub-aracnóide 5.6 (4.2-7.3). A hipertensão arterial sistêmica foi o fator de risco 

cardiovascular mais comum. Após seis meses, 20.9% (18.0-24.1) morreram e 10.3 % (8.3-

12.6) estavam dependentes..  

Interpretation Nossos resultados indicam uma provável melhora na prevenção primária e na 

assistência hospitalar na cidade de Joinville. O prognóstico e a incidência ajustada por 

subtipos de AVC foram similares a outros estudos de base populacional. As taxas de 

prevalência dos fatores de risco sugerem que Joinville tenha um padrão de risco 

cardiovascular misto, observado tanto em populações de países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento. 
 
 
 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

Solicitamos à secretaria do município de Joinville apresentação dos resultados aos médicos da rede 
ambulatorial básica e aos coordenadores de regionais de saúde com ênfase aos responsáveis pelo 
programa de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.  
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