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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2.442/2011-12 FCTP:
Título do Projeto: Exercício Físico para tratamento de pacientes com síndrome da fibromialgia
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Prof. Dr. Alexandro Andrade
E-mail: alexandro.andrade@udesc.br
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC 

CNPJ: 83.891.283/0001-36  

 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/03/2012
Apoio Financeiro: R$ 37400,00 
FAPESC: 0 SES: 0 CNPq: R$ 37400,00   
Tema/Linha Temática: Atividade física e 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 
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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
 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:  
Houve alterações em dois dos objetivos específicos deste projeto.  
Houve a substituição da prática de yoga pela prática de alongamento, devido ao afastamento 
justificado do professor especializado na prática do yoga. Tanto o Yoga quanto a prática de 
exercícios de alongamento orientado são descritos na literatura como potencialmente positivos no 
tratamento da fibromialgia. Desta forma, a substituição das práticas descritas não causaram 
prejuízos ao bom andamento do projeto. 

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

O objetivo geral do presente projeto foi avaliar os efeitos dos exercícios físicos sobre os aspectos 
físicos e psicológicos de pacientes com fibromialgia. Todos os objetivos referentes ao projeto foram 
alcançados, desta forma, seguem os resultados dos mesmos: 
 
- Analisar as características sócio-demográficas e clínicas dos pacientes com FM: No geral, os 
participantes apresentaram média de idade de 53,2 anos (±8,1) sendo que no grupo controle a 
média foi menor (ẋ=49,5 anos/±9,8) e no grupo caminhada a média de idade foi maior (ẋ=56,7 
anos/±6,6). A maioria dos participantes do estudo era casada (n=19/61,3%) predominando também 
este estado civil no grupo caminhada e no grupo controle. Em relação ao nível educacional, em sua 
maioria, todos os grupos apresentaram o ensino médio completo. No que diz respeito à classificação 
socioeconômica, verificou-se o predomínio das classes B2 e C1 no grupo geral, A2(n=4/50%) no 
grupo caminhada, B2 (n=3/42,9%) no grupo musculação. Já no grupo alongamento e no grupo 
controle ocorreu o predomínio da classe C1. Em relação à ocupação atual, tanto no grupo geral 
como em todos os outros grupos os participantes não estavam trabalhando formalmente no 
momento do estudo (aposentadas, desempregadas, afastadas pela perícia ou donas de casa). O 
tempo de diagnóstico da SFM foi de 25 a 60 meses em todos os grupos, menos no grupo 
alongamento, onde ocorreu predomínio de 1 a 24 meses. Os sintomas mais presentes no grupo 
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geral foram o cansaço (n=28/90,3%), dificuldade de concentração(n=27/87,1%), sono não 
restaurador (n=26/83,9%) e falha de memória (n=26/83,9%), sintomas que também predominaram 
nos outros grupos. 
 
- Identificar e analisar os efeitos da prática de caminhada sobre variáveis físicas e 
psicológicas de pacientes com FM: Após 12 semanas de caminhada, houve diminuição de forma 
significativa do impacto da SFM na qualidade de vida dos participantes (Tabela 1). Observou-se 
ainda, diminuição da dor, depressão, tensão, raiva, fadiga e confusão mental, além de aumento do 
vigor e melhorias na qualidade do sono dos participantes, no entanto, esses resultados não foram 
significativos estatisticamente (Tabela 1). 
  
Tabela 1 - Efeitos da prática de caminhada sobre o peso corporal, dor, depressão, qualidade do 

sono, qualidade de vida e humor antes e após 12 semanas [ x  (±)] (n=8) 
Variável Pré-teste Pós-teste 

Peso corporal 76,73(23,53) 76,84(23,29) 

Dor 4,90(2,76) 4,33(2,94) 

Depressão 7,38(6,43) 6,75(5,47) 

Qualidade do sono 9,13(3,72) 6,25(4,09) 

Impacto da SFM na qualidade de 
vida 

37,80(14,85) 26,52(18,10)* 

Estados de humor   
Tensão 3,87(2,53) 2,25(1,66) 

Depressão 0,87(1,35) 0,37(0,51) 

Raiva 1,50(2,72) 0,62(1,06) 

Vigor 7,25(3,28) 9,37(2,82) 

Fadiga 3,62(2,38) 2,87(2,47) 

Confusão Mental 0,75(1,16) 0,62(1,18) 
  *Diferença significativa entre pré e pós-teste ao nível de p<0,05. 
 
- Identificar e analisar os efeitos da prática de musculação sobre variáveis físicas e 
psicológicas de pacientes com FM: Após 12 semanas de prática de musculação houve diminuição 
significativa da dor, depressão, Impacto da SFM na qualidade de vida, tensão, depressão e fadiga 
dos participantes (Tabela 2). A prática de musculação resultou ainda em aumento do vigor e redução 
da confusão mental dos participantes, porém, esses resultados não foram estatisticamente 
significativos (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Efeitos da prática de musculação sobre o peso corporal, dor, depressão, qualidade do 

sono, qualidade de vida e humor antes e após 12 semanas [ x  (±)] (n=7) 
Variável Pré-teste Pós-teste 

Peso corporal 74,83(11,37) 75,4(10,95) 

Dor 8,02(3,21) 5,07(3,75)* 

Depressão 18,43(8,86) 6,43(4,23)* 

Qualidade do sono 11,29(4,99) 7,28(2,36) 

Impacto da SFM na qualidade de 
vida 

64,05(20,99) 33,15(26,26)* 

Estados de humor   
Tensão 7,14(2,26) 4,00(2,88)* 

Depressão 6,14(2,67) 1,71(1,97)* 

Raiva 2,42(3,04) 2,00(2,64) 

Vigor 7,57(2,76) 8,00(3,05) 

Fadiga 7,42(2,29) 4,00(3,36)* 

Confusão Mental 4,28(2,42) 2,28(2,81) 
  *Diferença significativa entre pré e pós-teste ao nível de p<0,05. 

- Identificar e analisar os efeitos da prática de alongamento sobre variáveis físicas e 
psicológicas de pacientes com FM: Após 12 semanas de alongamento ocorreu melhora 
significativa na qualidade do sono e aumento do vigor dos participantes (Tabela 3). A dor, depressão, 
impacto da SFM na qualidade de vida, tensão, raiva e confusão mental também diminuíram com a 
prática de alongamento, no entanto, não de maneira significativa (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Efeitos da prática de alongamento sobre o peso corporal, dor, depressão, qualidade do 

sono, qualidade de vida e humor antes e após 12 semanas [ x  (±)] (n=7) 
Variável Pré-teste Pós-teste 

Peso corporal 68,26(7,38) 69(6,72) 

Dor 8,62(1,71) 7,65(3,69) 

Depressão 20,00(10,83) 15,14(7,69) 

Qualidade do sono 15,00(3,00) 10,57(4,07)* 

Impacto da SFM na qualidade de vida 57,40(17,28) 52,79(19,84) 

Estados de humor   
Tensão 7,14(4,59) 5,00(3,21) 

Depressão 6,28(5,76) 2,85(3,02) 

Raiva 2,57(3,64) 0,28(0,48) 

Vigor 6,71(2,13)  3,85(1,95)* 

Fadiga 5,71(5,18) 5,85(2,73) 

Confusão Mental 4,28(3,30) 1,42(3,35) 
  *Diferença significativa entre pré e pós-teste ao nível de p<0,05. 
 
- Comparar os efeitos das práticas de caminhada, musculação e alongamento sobre as 
variáveis físicas e psicológicas de pacientes com FM: Verificou-se que a prática de musculação 
reduziu significativamente a dor, a depressão, o impacto da SMF na qualidade de vida e melhorou os 
estados de humor dos participantes, influenciando na redução da tensão, depressão e fadiga. A 
prática de caminhada reduziu significativamente o impacto da SFM na qualidade de vida dos 
participantes e a prática do alongamento melhorou significativamente a qualidade do sono e 
influenciou nos estados de humor, reduzindo o vigor dos participantes. Em vista destes resultados, 
pode-se dizer que a musculação é a modalidade de exercício oferecida no projeto que gerou mais 
benefícios psicológicos aos participantes, quando comparadas com a prática de caminhada e do 
alongamento (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Comparação das modalidades caminhada, musculação e alongamento sobre o peso 
corporal, dor, depressão, qualidade do sono, qualidade de vida e humor antes e após 12 semanas 

[ x  (±)]  
 Caminhada (n=8) Musculação (n=7) Alongamento (n=7) 

 Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

Peso corporal 76,73(23,53) 76,84(23,29) 74,83(11,37) 75,4(10,95) 68,26(7,38) 69(6,72) 

Dor 4,90(2,76) 4,33(2,94) 8,02(3,21) 5,07(3,75)* 8,62(1,71) 7,65(3,69) 

Depressão 7,38(6,43) 6,75(5,47) 18,43(8,86) 6,43(4,23)* 20,00(10,83) 15,14(7,69) 

Qualidade do Sono 9,13(3,72) 6,25(4,09) 11,29(4,99) 7,28(2,36) 15,00(3,00) 10,57(4,07)* 

Impacto da SFM na 
qualidade de vida 

37,80(14,85) 26,52(18,10)* 64,05(20,99) 33,15(26,26)* 57,40(17,28) 52,79(19,84) 

Estados de humor       

     Tensão 3,87(2,53) 2,25(1,66) 7,14(2,26) 4,00(2,88)* 7,14(4,59) 5,00(3,21) 

     Depressão 0,87(1,35) 0,37(0,51) 6,14(2,67) 1,71(1,97)* 6,28(5,76) 2,85(3,02) 

     Raiva 1,50(2,72) 0,62(1,06) 2,42(3,04) 2,00(2,64) 2,57(3,64) 0,28(0,48) 

     Vigor 7,25(3,28) 9,37(2,82) 7,57(2,76) 8,00(3,05) 6,71(2,13) 3,85(1,95)* 

     Fadiga 3,62(2,38) 2,87(2,47) 7,42(2,29) 4,00(3,36)* 5,71(5,18) 5,85(2,73) 

     Confusão Mental 0,75(1,16) 0,62(1,18) 4,28(2,42) 2,28(2,81) 4,28(3,30) 1,42(3,35) 

  *Diferença significativa entre pré e pós-teste ao nível de p<0,05. 
 

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

(100%). A vigência do projeto foi de Dezembro de 2010 a Março de 2012 e todos os objetivos 
propostos foram alcançados. No ano de 2011, durante o andamento do projeto, houve a participação 
de 83 pacientes. No entanto, com a desistência de alguns participantes das práticas por diversos 
motivos (falta de tempo, distância do local de prática da casa ou do trabalho, doenças na família), 
para fins de conclusão deste projeto, contou-se com a participação de 31 sujeitos portadores de 
fibromialgia. Foram oferecidas gratuitamente as práticas de alongamento, musculação e caminhada 
aos participantes e os resultados do estudo mostraram a eficácia de cada uma dessas modalidades 
no tratamento da síndrome da fibromialgia. As pesquisas oriundas deste projeto não se encerram 
com a vigência do mesmo. Para o decorrer deste ano, novos objetivos serão traçados afim de 
aprimorar o conhecimento acerca da prática de exercícios físicos para a população de fibromiálgicos, 
utilizando-se principalmente dos materiais adquiridos com o auxílio da FAPESC, como por exemplo: 

1) Serão realizadas avaliações físicas (dados antropométricos e mensuração do gasto 
metabólico basal) com todos os participantes da pesquisa; 

2) Os grupos serão formados por meio da técnica de randomização e não mais serão formados 
de maneira intencional; 

3) Os questionários serão disponibilizados e preenchidos em tablets.
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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:  

 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
X SIM NÃO Atraso na importação dos equipamentos 
X SIM NÃO Evasão do pessoal técnico
X SIM NÃO Reestruturação orçamentária

 
Outras:  
Um dos aspectos mais desafiadores no tratamento destes pacientes é manter os 
participantes fisicamente ativos na prática das modalidades oferecidas no projeto. Em alguns 
casos também ocorreu dificuldade na comunicação com alguns pacientes. 
 
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? 

 
Alessandra Bertinatto Pinto da Fonseca - Pesquisadora voluntária, que por motivos de 
mudança de cidade, optou em se desligar do projeto. 
 
Francisco Domiciano de Bem – Era bolsista da UDESC e devido ao ingresso no curso de 
Biologia da UFSC, optou em se desligar do projeto.  
 
Lays Guimarães Amorim de Oliveira – Era bolsista da UDESC e devido a conclusão de 
graduação no curso de Educação Física, optou em se desligar do projeto.  
 
Emanuella de Souza Paiva – Era bolsista da UDESC e devido ao aumento de sua carga horária 
com estágios da graduação, optou em se desligar do projeto. 
 
Chaiene Silva de Souza - Era bolsista da UDESC e optou em se desligar do projeto por motivos 
de maternidade.  
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de 
Vínculo 

Empregatício
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Alexandro Andrade DO – Coordenador, orientador. UDESC 
Carla Maria de Liz Me – Organização, metodologia, qualitativa 

(Doutoranda CEFID. UDESC).
UDESC 

Guilherme Torres Vilarino Bolsista auxiliar do programa de musculação. UDESC 
Maick da Silveira Viana Me – Organizador dos dados da pesquisa e 

apoio na estatística (Doutorando CEFID. 
UDESC).

UDESC 

Ricardo de Azevedo Klumb 
Steffens 

Me – Pesquisador responsável pelas 
modalidades: caminhada e musculação.

UDESC 

Tânia Brusque Crocetta Mestranda - Organização de banco de dados e 
assuntos de informática.

UDESC 

Ricardo Brandt Me – Organizador dos dados da pesquisa e 
apoio na estatística (Doutorando CEFID. 
UDESC).

UDESC 

Fábio Dominski Acad. Graduação - Auxiliar do programa de 
caminhada

UDESC 

Guilherme Guimarães 
Bevilaqua 

Acad. Graduação - Auxiliar do programa de 
musculação

UDESC 

Darlan Bitencourt Martins Acad. Graduação - Auxiliar do programa de 
alongamento

UDESC 

Aline Renata Fernandes 
Rentz 

Acad. Graduação - Auxiliar do programa de 
alongamento

UDESC 

 
O comprometimento da UDESC com o projeto em questão e a FAPESC é notável, uma vez que 
investe recursos como por exemplo pagamento de bolsistas (2 bolsistas de extensão e 1 bolsista de 
pesquisa na graduação, bem como investe parte da carga horária de estudos de mestrandos e 
doutorandos para auxílio no projeto) para o seu bom andamento. Visando aumentar a consistência do 
projeto, optou-se em aumentar o número de participantes que auxiliarão nas práticas e tabulações 
dos dados das avaliações, sendo estes bolsistas integrantes do Laboratório de Psicologia do Esporte 
e do Exercício – LAPE do CEFID/UDESC.    
   

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

Foram recebidos recursos do CEFID - UDESC através de bolsas de Iniciação Científica e de 
Extensão aplicadas a bolsistas vinculados ao projeto, bem como na aquisição de materiais com 
recursos do Programa de extensão da própria universidade.

  
4 EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 24200,00 - 24200,00 
Total Custeio 13200,00 - 13200,00 
Saldo Total 37400,00 - 37400,00 
Data da Informação 20/06/2011 - 20/06/2011 

 
 

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

1 Notebook com Processador Intel® 
Core™ I5-2410M – 4 GB de SDRAM 
DDR3 Dual channel a 1333 MHz  - 
Windows® 7 Home Basic Original – 
Tela LED de Alta Definição de 15.6” 

Inspiron N5110 4HLX7S1 Software  Microsoft Office 
2010 Starter/ Software 
MCAFEE Platinum com 
licença para 24 meses/ 
Software Basic Stage/ 
Software Genuine 
Windows 7 Home Basic 
64 bitt Service Pack 1 
Portuguese Sem Mídia. 

1 Notebook Sony com Processador 
Intel® Core™ I7 : 8 GB de SDRAM 
DDR3 Dual channel a 1333 MHz  - 
Windows® 7 Home Basic Original – 
Tela LED de Alta  efinição de 16” 
(1366x768) – Anti-Reflexo – HD SATA 
de 640GB (7200 RPM) 

Sony 275472493001535 Software  Microsoft Office 
2010 Starter/ Software 
MCAFEE Platinum com 
licença para 24 meses/ 
Software Basic Stage/ 
Software Genuine 
Windows 7 Home Basic 
64 bitt Service Pack 1 
Portuguese Sem Mídia. 

1 Notebook com Processador Intel® 
Core™ I5-2410M – 4 GB de SDRAM 
DDR3 Du l channel a 1333 MHz  - 
Windows® 7 Home Basic Original – 
Tela LED de Alta Definição de 15.6” 6 

Inspiron N5110 E11D8S1 Software  Microsoft Office 
2010 Starter/ Software 
MCAFEE Platinum com 
licença para 24 meses/ 
Software Basic Stage/ 
Software Genuine 
Windows 7 Home Basic 
64 bitt Service Pack 1 
Portuguese Sem Mídia.

1 Mesa digitalizadora: 
Resolução: 4064 lpi 
Compatibilidade: PC   
 

MousePen 
8”x6” Pen tablet 

ZU9186002170 Caneta sem fio inclui 
bateria AAA,  
Mouse sem fio inclui 
bateria AAA 
1 cd de configuração

18 Actígrafos  
1 Software ActiLife One 
2 GT1M-Hub 
18 Belt 
2 Cabos USB 

 NEO1E44110096 
NEO1E46110288 
NEO1D43110145 
NEO1D43110138 
NEO1E48110340 
NEO1D43110142 
NEO1E41110714 
NEO1D36110613 
NEO1D37110245 
NEO1D32110027 
NEO1E49110077 
NEO1D52110001 
NEO1E48110094

3 Cabos USB 
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NEO1E48110237 
NEO1E49110054 
NEO1D31110701 
NEO1E47110014 
NEO1D43110144

20 Monitor de freqüência cardíaca  Polar FT2  C134T80342177 
C134T88342203 
C112T80208367 
C134T80342190 
C134T80342197 
C112T80208459 
C112T80208396 
C134T80342205 
C134T80342212 
C112T80208446 
C134T80342180 
C112T80208330 
C134T80342192 
C112T80208458 
C134T80342234 
C134T80342193 
C112T80208384 
C134T80342194 
C134T80341751 
C112T80208445

Cinto com Bateria 

1 Adipômetro Plicômetro Científico 
Cescorf 

Top Tec 
1110154 

Não consta Software de avaliação 
física 
Fita métrica 2m

2 Algômentro digital científico AA129 
AA129

1125701 
1125703

 

1 HD Externo Samsung M2 
Portable 
HX-
M101UAB/GO

E2FEJ10B901167 Não consta 

10 Tablets Genesis GT-
7104 

GT7104000472 
GT7104000632 
GT7104000637 
GT7104001545 
GT7104000472 
GT7104000909 
GT7104002004 
GT7104000638 
GT7104006672 
GT7104003690 
GT7104005756

Não consta 

2 Goniômetro Carci Não consta Não consta 
20 Colchonetes Zedamed Ltda Não consta Não consta 
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Hospitalar D23
4 Cronômentros Guepardo 
Profissional Quartz 

0F0200 Não consta Não consta 

10 Capas para tablet Prodata Não consta Não consta 
4 Pen Drive Kingston 

DT101G2 
Transcend Elite 
TS16GJF300 

TC16984-
00282411 
 
TC16984-
00412273 
 
MP56894947 
 
588134-1142

Não consta 

100 Mídia DVD Multilaser Não consta Não consta 
4 Transformador de tensão 3 Superbobinas 

1 ADFTronik 
Modelo: 
1500VA

Não consta Não consta 

1 Apresentador sem fio NoteShip 882 0882110201012 Não consta 
5 Cabos adaptador P2 x P10 Não consta Não consta Não consta 
1 Cadeira regulável Não consta Não consta Não consta 
4 Cartão de memória 4 Gb Kingston 

SDC4/4GB 
TT12063-
02052844 
 
TT12063-
02052836 
 
TT12063-
02052813 
 
TT12063-
02052852

Não consta 

3 Maleta de proteção de notebook Autentic 
Sestini 
Roncato

Não consta 
Não consta 
Não consta

 

4 Mini mouse USB Fortrek MM601 Não consta Não consta 
7 Canetas para tablet Não consta Não consta Não consta 
3 Jogos para Xbox 360 Xbox 360 – 

Jogos:  
1)Dance Central
2)Kinect Sports 
Season two 
3)Kinectmals

Não consta Não consta 

1 Kit Oficial 4 GB Xbox Xbox 360S 
Console 1439 

405126314400 1 Jogo Kinect adventures 
Console Xbox 360S 
Sensor Kinect 
Memória de 4 GB
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Controle Xbox 360 sem fio
Cabo de áudio/ vídeo 
composto  
Função Wi-Fi interna 

OBS: *Estavam previstos anteriormente no projeto, os equipamentos: 20 cintos para yoga; 1 rádio CD 
Player MP3 e entrada USB; 20 tapetes de yoga; 20 blocos de yoga e duas esteiras ergométricas. No 
entanto, devido a não continuidade da prática da modalidade de yoga e aquisição de duas esteiras 
ergométricas pela UDESC, optou-se em incluir outros equipamentos em prol de melhores avaliações  
dos participantes, propostas no projeto. Para tal, ao longo do projeto foram apresentadas e aprovadas 
diversas propostas de alteração orçamentária.  

 
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 em questão impacta de forma significativa 
na qualidade da formação profissional e acadêmica – científica de estudantes de graduação, 
mestrandos e doutorandos, bem como permite maior experiência e aprofundamento teórico e 
empírico aos docentes pesquisadores envolvidos. Destaca-se no projeto também a alta relevância 
social por meio da pesquisa, já que permite obter informações para produção de conhecimento 
científico em área pouco investigada, quando relacionada ao exercício físico e, paralelamente, 
permite a intervenção nos pacientes, com vistas a diminuir sofrimento, aumentar qualidade de vida 
e reduzir ao máximo os sintomas e problemas decorrentes da fibromialgia. 
O projeto capacita os evolvidos por meio do desenvolvimento, supervisão e orientação da prática 
de exercícios físicos, permitindo compreender os aspectos facilitadores e as barreiras para lidar 
com as pessoas portadoras de fibromialgia. 
Embora o grupo de pesquisa envolvido no projeto já disponha de boa produção intelectual na área, 
este projeto implicará em uma ótima produção intelectual decorrente do mesmo, com artigos 
previstos relacionados a cada um dos objetivos do projeto. 

 
Publicações Data/Local da 

Publicação
Título 

STEFFENS, R. Efeitos dos exercícios 
físicos sobre a dor, humor, 
depressão, qualidade de vida e sono 
de pacientes com síndrome da 
fibromialgia. 2012. Dissertação. 
(Mestrado em Ciência do Movimento 
Humano) – Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte, Universidade do 
Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis. Orientação: Prof Dr. 

2012/Florianópolis-SC Efeitos dos exercícios físicos 
sobre a dor, humor, depressão, 
qualidade de vida e sono de 
pacientes com síndrome da 
fibromialgia. 
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Alexandro Andrade 
FRANCISCO, G. Trabalho de 
Conclusão de Curso concluído em 
2011 na graduação em Fisioterapia 
Bacharelado do  Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte, Universidade 
do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis. Orientação: Prof Dr. 
Alexandro Andrade 

2011/ Florianópolis-SC Efeito do exercício físico sobre 
a depressão associado 
aos fatores sócio-demográficos 
em pacientes com síndrome de 
fibromialgia.  

GANZERT, M. Trabalho de 
Conclusão de Curso concluído em 
2011 na graduação em Fisioterapia 
Bacharelado do  Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte, Universidade 
do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis. Orientação: Prof Dr. 
Alexandro Andrade 

2011/ Florianópolis-SC Ansiedade associada a fatores 
sócio-demográficas de 
mulheres com síndrome de 
fribromialgia.  
 

OLIVEIRA, L. G. A. Trabalho de 
Conclusão de Curso concluído em 
2011 na graduação em Educação 
Física Bacharelado do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte, 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Florianópolis. Orientação: 
Prof Dr. Alexandro Andrade 

2011/ Florianópolis-SC Fibromialgia: dois subgrupos 
distintos em sintomatologia e 
intensidade – uma análise de 
cluster 
 

PASQUA, L. D. Trabalho de 
Conclusão de Curso concluído em 
2011 na graduação em Educação 
Física Bacharelado do  Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte, 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Florianópolis. Orientação: 
Prof Dr. Alexandro Andrade 

2011/ Florianópolis-SC O exercício físico melhora a 
qualidade e diminui os 
distúrbios do sono em pessoas 
com síndrome da fibromialgia 
 

STEFFENS, R. A. K.; FONSECA, A. 
B. P.; LIZ, C. M.; ARAÚJO, A. V. M.; 
VIANA, M. S.; ANDRADE, A. Fatores 
Associados à Adesão e Desistência 
ao Exercício Físico de Pacientes com 
Fibromialgia: uma Revisão. Revista 
Brasileira de Atividade Física e 
Saúde, v.16, p.353-357, 2011. 

2011/Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde/ 
Pelotas-RS 

Fatores Associados à Adesão e 
Desistência ao Exercício Físico 
de Pacientes com Fibromialgia: 
uma Revisão. 

BRANDT,R.;FONSECA, A. B. P.; 
OLIVEIRA, L. G. A.; STEFFENS, R. 
A. K ; VIANA, M. S.; ANDRADE, A. 
Perfil de humor de mulheres com 
fibromialgia. Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria, Rio de Janeiro, v.60, 

2011/ Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria/ Rio de Janeiro

Perfil de humor de mulheres 
com fibromialgia. Jornal 
Brasileiro de Psiquiatria. 
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p.216-220, 2011. 
STEFFENS, R. A. K.; BRANDT, R.; 
FELIPE, J. S.; ANDRADE, A. 
Exercícios físicos diminuem a dor, a 
depressão e melhoram a qualidade 
de vida de pessoas com fibromialgia. 
ConScientiae Saúde, v.10, p.749-
755, 2011.  

2011/ ConScientiae 
Saúde/ São Paulo 

Exercícios físicos diminuem a 
dor, a depressão e melhoram a 
qualidade de vida de pessoas 
com fibromialgia. 

STEFFENS, R. A. K.; LIZ, C. M.; 
VIANA, M. S.; BRANDT, R.; 
OLIVEIRA, L. G.; ANDRADE, A. 
Praticar caminhada melhora a 
qualidade do sono e os estados de 
humor em mulheres com síndrome da 
fibromialgia. Revista Dor, v.12, p. 
327-331, 2011. 

2011/ Revista Dor/ São 
Paulo 

Praticar caminhada melhora a 
qualidade do sono e os estados 
de humor em mulheres com 
síndrome da fibromialgia. 

VILLARINO, G.T.; PASQUA, L. D.; 
STEFFENS, R.; ANDRADE, A. O 
exercício físico melhora a qualidade 
do sono e diminui os seus distúrbios 
em pessoas com síndrome da 
fibromialgia. In: VIII Congresso 
Brasileiro de Atividade Física e 
Saúde, 2011, Gramado - RS. Anais 
do VIII Congresso Brasileiro de 
Atividade Física e Saúde. Gramado 
- RS: SBAFS, 2011. v. 1. p. 1-1. 

2011/ Anais do VIII 
Congresso Brasileiro de 
Atividade Física e Saúde/ 
Gramado –RS 

O exercício físico melhora a 
qualidade do sono e diminui os 
seus distúrbios em pessoas 
com síndrome da fibromialgia. 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
  
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): Com os equipamentos obtidos por meio deste projeto, 
tais como tablets, notebooks, XBOX, algômetros, actígrafos, haverá a possibilidade de realizar 
coletas e intervenções inovadoras, como é o caso da utilização do XBOX que possibilitará a prática 
de exercícios físicos por meio dos jogos eletrônicos para essa população. Tal possibilidade já foi 
testada e mostrou-se eficaz para a prática de exercícios desta população. Ainda, a utilização dos 
tablets nas coletas de dados dos questionários destinados aos participantes, o que também já se 
mostrou uma ferramenta eficaz e válida para a coleta de dados nas pesquisas.  

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5
Melhoria da qualidade de vida da população    X
Insumos para políticas públicas     X
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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 projeto contou com a participação de pessoas 
diagnosticadas com fibromialgia oriundas de diferentes classes sociais, que tem como principal 
objetivo melhorar sua qualidade de vida por meio da prática de exercícios físicos e 
consequentemente reduzir as dores e os problemas causados pela síndrome. Tanto a melhoria da 
qualidade de vida, quanto o impacto futuro dos resultados deste projeto, somados aos avanços 
observados na área publicados na literatura cientifica implicam em informações e know-how 
importante para subsidiar políticas públicas de saúde. A redução de desigualdades sociais é um 
dos mais relevantes impactos econômicos e sociais deste projeto. Os sujeitos envolvidos no 
tratamento são em sua maioria oriundos de uma condição social que não os permite de forma 
alguma o pagamento dos diversos serviços e atendimentos como os oferecidos no projeto pelo 
CEFID. O pagamento destes serviços, bem como atendimento e a disposição de toda a equipe 
multidisciplinar se oferecido na rede privada de saúde resultaria em altos gastos, implicando na não 
participação destas pessoas e no não atendimento de suas necessidades. Também ficaria 
prejudicado o desenvolvimento científico e os impactos dele decorrentes na sociedade e na 
economia, já que não é comum na iniciativa privada a realização de pesquisas científicas 
associadas à intervenção profissional da Educação Física ou Fisioterapia. Isto ocorre em função do 
alto custo da mão de obra profissional, doutores, mestres, profissionais de EF e Fisioterapia, que no 
caso do presente projeto, são custeados pela UDESC através de pagamento de salários e bolsas. 
A agregação de valor a produtos ainda não ocorre (mas é um dos objetivos para o futuro, já que o 
projeto de atendimento a pacientes com fibromialgia é um projeto contínuo do CEFID-UDESC e no 
futuro pretendemos projetar e desenvolver produtos de apoio à prática de exercício físico para esta 
população). Entretanto, acreditamos que exista agregação de valor aos processos – tratamento 
destes pacientes, elaboração e organização de conhecimento que altera e promove melhoria nos 
processos e na tomada de decisão em relação ao tratamento desta população. 
A geração de empregos ocorrerá como decorrência da própria capacitação de profissionais 
adquirindo experiência e formação científica para lidar com esta população, fazendo com que os 
mesmos, não apenas busquem sua formação de pós-graduação no mestrado e doutorado 
dedicando-se a esta problemática, mas também no futuro, buscando emprego visando o trabalho 
nesta área específica. Isto já tem ocorrido na Educação Física e Fisioterapia, onde em função de 
trabalhos realizados nestas áreas a alguns anos atrás, atualmente diversas prefeituras, inclusive a 
de Florianópolis e São José, já abrem edital para concurso público visando contratar profissionais, 
não apenas para escolas ou clínicas, mas para atuar também em projetos especiais, por exemplo, 
de orientação de atividades físicas para grupos especiais, como idosos, diabéticos, cardiopatas, 
etc. 
O impacto de tudo o que foi exposto, afeta o desenvolvimento regional, entendido num sentido 
amplo, e pode ser impactado como resultado do desenvolvimento humano, social, científico e 
econômico apontado. 
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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     
Melhoria da qualidade dos produtos X     
Criação de novos mercados   X  
Redução de barreiras técnicas X     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): O projeto foi uma oportunidade para os profissionais 
que nele atuam, por meio do desenvolvimento da prática, aprender a trabalhar com este público 
diferenciado que são as pessoas portadoras da fibromialgia. Então, se existe formação profissional 
complementar na área, é possível inferir que no futuro, profissionais de Educação Física e 
Fisioterapia possam criar empresas específicas para atendimento a esta população, a exemplo do 
que ocorre em diversas outras sub áreas (reabilitação, “Personal training”, musculação para idosos, 
entre outros). Pretende-se como já afirmado, desenvolver produtos no futuro (equipamentos e 
softwares) de apoio à prática de exercícios físicos para pacientes com fibromialgia. 
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): 
O projeto obviamente não permite impacto positivo direto nos itens propostos na ficha de avaliação. 
Entretanto, observando como tem sido discutida a questão da redução do uso de recursos, 
reutilização de recursos e reciclagem, o que podemos considerar é que pacientes crônicos de 
fibromialgia consomem remédios, tempo ocioso, tempo em tratamentos médicos, tempo de 
familiares e profissionais e materiais diversos associados aos sintomas decorrentes da fibromialgia, 
tendo menor desempenho no trabalho e em suas vidas em geral. Assim, melhorar a saúde geral e a 
qualidade de vida destes pacientes através da prática de diferentes formas de exercício físico irá 
reduzir o consumo de remédios e matérias primas relacionadas a estes produtos, o consumo de 
tempo de tratamento, de tempo dedicado aos sintomas prejudiciais decorrentes da fibromialgia, 
resultando em melhor e maior produtividade na vida e no trabalho. Isto permite ao paciente 
reintegrar-se aos processos sociais de forma proativa e positiva.

 
 
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): O programa oportuniza a identificação dos efeitos da 
prática de exercícios físicos sobre a dor de pessoas com fibromialgia. Por meio desta constatação, 
é possível que os profissionais intervenham de forma mais significativa no tratamento desta 
síndrome, contribuindo assim, para a melhoria da qualidade de vida dessa população.  

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

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

  
O objetivo deste projeto foi avaliar os efeitos da caminhada, musculação e alongamento, sobre 
aspectos físicos e psicológicos de pacientes com FM. Participaram desta pesquisa 31 pacientes com 
diagnóstico clínico de SFM: 7 no grupo musculação, 8 no grupo caminhada, 7 no grupo alongamento 
e 9 no grupo controle.  Para caracterização do perfil da amostra foi utilizado o Questionário Sócio-
demográfico e Clínico-QSDC adaptado de Konrad (2005); para a avaliação da intensidade da dor foi 
utilizada a Escala Visual Analógica – EVA, contida no Questionário Sobre o Impacto da Fibromialgia 
(QIF) validado por Marques et al.(2006); para mensurar a percepção dos sintomas depressivos foi 
utilizado o Inventário de Depressão de Beck (GORENSTEIN e ANDRADE, 1996); para avaliar a 
qualidade do sono foi utilizado o Indice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) (BUYSSE et al., 
1989); para avaliar a qualidade de vida foi utilizado o Questionário Sobre o Impacto da Fibromialgia 
(QIF); para avaliar o humor foi utilizada a Escala de Humor de Brunel (BRUMS), validada por Rohlfs 
et al.(2006). As variáveis foram coletadas antes da 1ª sessão de exercícios físicos e uma vez a cada 
mês durante o programa de musculação, caminhada e alongamento. Os dados foram tratados com 
estatística descritiva (Shapiro-Wilk) (média, frequência e desvio padrão) e inferencial (Wilcoxon). 
Após 12 semanas de prática de musculação os participantes apresentaram diminuição significativa 
na dor (p=0,046), na depressão (p=0,004) e no impacto da SFM na qualidade de vida (p=0,011) e 
melhoraram a tensão (p=0,042), a depressão (p=0,000) e a fadiga (p=0,011) no estado de humor. 
Após 12 semanas de prática de caminhada os participantes apresentaram diminuição significativa do 
impacto da SFM na qualidade de vida (p=0,012). Após 12 semanas de prática de alongamento 
melhorou a qualidade do sono (p=0,014) e diminuiu o vigor no estado de humor (p=0,033). No grupo 
controle ocorreu o aumento da raiva no estado de humor (p=0,041) após 12 semanas. Concluiu-se 
ao final do estudo que os exercícios físicos melhoram o bem estar global em pacientes com SFM e 
são também eficazes na redução dos pontos de dor, diminuição da depressão e melhora da 
qualidade de vida desta população. Após 12 semanas de prática dos exercícios ocorreram as 
seguintes alterações nos participantes: no grupo musculação diminuiu a dor, a depressão e o 
impacto da SFM na qualidade de vida e melhorou o humor (tensão,  depressão e fadiga). No grupo 
caminhada diminuiu o impacto da SFM na qualidade de vida e no grupo alongamento melhorou a 
qualidade do sono e diminuiu o vigor no estado de humor. No grupo controle aumentou a raiva no 
estado de humor após 12 semanas do estudo. Estes resultados poderão servir como subsídios para 
intervenções futuras na melhoria da qualidade de vida das pessoas com FM. 
Palavras-chave: Exercício; Fibromialgia; Dor
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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). 

A Fibromialgia é uma síndrome de difícil diagnóstico, o que tem implicado nos mais diversos 
esforços para seu conhecimento, tratamento, acompanhamento, redução dos sintomas e resolução. 
A amplitude dos sintomas que envolvem a FM gera grande impacto sobre a funcionalidade da 
pessoa portadora, sendo dificultosa a manutenção de sua ocupação. Essa condição gera gastos 
exorbitantes com saúde, o que faz dessa síndrome, um problema de saúde pública. Os gastos 
diretos agregados à FM são estimados em US$ 4.600 por ano, por paciente (PENROD et al., 2004). 
Entende-se por gastos diretos as consultas médicas, os exames complementares para o diagnóstico 
e o consumo de medicamentos. Oferecer a prática de exercícios físicos de forma gratuita, bem como 
palestras informativas sobre condições de saúde e benefícios do exercício, pode trazer 
conseqüencias positivas para as pessoas portadoras de FM. Nesse projeto, os pacientes 
participaram por um período de três meses das práticas de caminhada, musculação e alongamento. 
Assim, foi possível verificar os efeitos de cada modalidade proposta sobre os sintomas da síndrome, 
verificando ainda as barreiras e as facilidades para implantação pelo SUS. Os resultados poderão 
servir de apoio para uma possível proposta de implementação de serviços que envolvam a prática de 
exercícios físicos nas Unidades Básicas de Saúde. A implantação de exercícios físicos e práticas 
corporais no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma realização inovadora, pois vai ao encontro dos 
objetivos visados na Portaria 154 (MS, 2008) que apóia a implementação dessas ações nos Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família – NASFs, bem como prevê a atuação de profissionais de Educação 
Física e Fisioterapia.  
           

________________________/SC, ____ de ___________________ de 20__. 
 

___________________________________ 
Alexandro Andrade 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº. 2.490/2011-2 
Título do Projeto: Deficiência Mental Familiar: prevalência e etiologia
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Angelica Francesca Maris
E-mail: afmaris@gmail.com 
Município de Execução da Pesquisa:Florianópolis
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s): Federação das APAES de SC CNPJ: 95.815.635/0001-53
Federação Catarinense de Educação Especial CNPJ: 83 900 522/0001-77 

Hospital Infantil Joana de Gusmão CNPJ: 82951245000916 

Prazo de Vigência do Projeto: 25/3/2011 – 24/03/2012
Apoio Financeiro: 49.840,00 
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
 

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 
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 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:  
Não houve alteração no objetivo principal, pois este foi alcançado.  
 
O que não foi possível foi realizar todos os objetivos específicos almejados, em parte por que 
o processo de aplicação dos questionários provou ser bem mais trabalhoso do que previsto, 
devido a dificuldade para os pais virem a escola para responder aos mesmos nos dias 
programados. E também por que a proporção de casos com um ou mais outros possíveis 
casos relacionados na família excedeu muito o esperado.  
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
OBJETIVO GERAL  
 
Investigar a prevalência, relevância e etiologia da DM hereditária em uma capital e 
localizações próximas, em um total de aproximadamente 850 mil habitantes, para obter uma 
estimativa de seu impacto nos números referentes a deficiência mental hereditária e verificar 
sobre a necessidade de políticas públicas específicas direcionadas para a investigação e 
aconselhamento genético de casos familiares. Validar um instrumento de triagem para 
identificação de possíveis casos hereditários a ser aplicado em escolas especiais ou alunos  
especiais de escolas regulares. 
 
Alcançado 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
a) Coletar a informação dos diagnósticos existentes de todos os alunos matriculados nas 
escolas especiais da região estudada, cujos responsáveis concordarem em participar no 
estudo.  
 
Parcialmente alcançado: Somente conseguimos a participação de cerca da metade dos alunos que 
frequentam as escolas especiais. 
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b) Obter uma estimativa de prevalência de casos familiares dentre o total de alunos com 
deficiência mental matriculados em escolas especiais da Região da Grande Florianópolis, 
para estimar a relevância dos casos hereditários como alvo prioritário para ações de 
prevenção (aconselhamento genético) pelo SUS.  
 
Alcançado: mesmo com cerca da metade dos 1700 alunos inicialmente propostos, é possível estimar 
a prevalência de casos familiares que há entre os freqüentadores de escolas especiais da 18ª SDR 
de SC. 
 
Porém: ainda não conseguimos entrevistar mais membros das famílias estendidas para 
descobrirmos quantos dos alunos que talvez estudem em escolas distintas são relacionados a 
mesma família. Este levantamento continua sendo feito. 
 
c) Obter uma estimativa da proporção dos alunos que já possuem diagnóstico etiológico 
estabelecido nos grupos esporádico e familiar, analisando de forma crítica estes diagnósticos 
e os fatos nos quais foram baseados, além de procurar esclarecer a etiologia para os casos 
de deficiência mental de causa desconhecida.  
 
Parcialmente alcançado: A proporção de diagnósticos etiológicos existentes, ou seja, da causa da 
deficiência intelectual do aluno, é muito baixa. A maioria dos mesmos tem apenas diagnósticos que 
refletem as conseqüências, limitações ou dificuldades que enfrentam, assim como deficiência mental 
leve, moderada ou severa; paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento neuro psico motor, 
transtorno invasivo ou global do desenvolvimento, deficiências múltiplas,  autismo, etc, associados 
ou não a outras deficiências, como deficiência visual, auditiva, malformações de cérebro, órgãos e 
membros. 
 
Nós estamos apenas iniciando a fase de realização de exames genéticos para X-frágil, que será o 
exame molecular que temos possibilidade de realizar com as verbas do projeto – e estes exames 
serão realizados, mesmo após este relatório e o encerramento oficial do convênio PPSUS.  
 
Também estamos estabelecendo parcerias para a investigação de alguns casos particularmente 
preocupantes com pesquisadores de outras instituições e, possivelmente, mesmo de outros países.   
 
d) Validar (eventualmente com alterações) o questionário (anexo 1) aplicado como 
instrumento de triagem para casos familiares a ser utilizado de forma rotineira pelas escolas 
especiais.  
 
Estamos propondo um instrumento de coleta bastante completo para ser preenchido pelos pais dos 
alunos a serem matriculados nas escolas especiais ou em classes especiais de escolas regulares, 
para que haja a percepção e o registro de casos com possível etiologia familiar, que possibilite o 
devido encaminhamento da família para investigação.  
 
Os instrumentos de investigação que verificamos serem utilizados pelas escolas especiais não são 
padronizados e de qualidade muito diversa. Nenhum que conhecemos contempla o histórico familiar 
do aluno de uma forma sistemática. 
 
e) Envolver estudantes de graduação e pós-graduação no projeto, além de outros 
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profissionais da área da saúde, com o intuito de estabelecer um grupo multidisciplinar 
permanente de pesquisa e aconselhamento genético junto a UFSC.  
 
Alcançado. Atualmente a coordenadora está com dois alunos de pós-graduação que farão suas 
dissertações sobre o trabalho no projeto e vários alunos de iniciação científica que participam do 
mesmo. Estabelecemos o EMPAG (Equipe Multidisciplinar de Pesquisa e Aconselhamento Genético) 
junto ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, uma vez que na UFSC não temos espaço para o 
mesmo. Porém, enfrentamos dificuldades, principalmente por que a demanda é muito maior que o 
tempo que o disponível pelos profissionais da equipe, uma vez que se trata de trabalho voluntário e 
por não dispormos de recursos para realizar a maioria do exames que seriam necessários para 
esclarecer a etiologia dos casos, assim como há falta de espaço apropriado para ampliarmos o 
atendimento.  
 
 
f) Publicar os resultados no âmbito de escolas especiais (encontros, palestras, folders), de 
congressos e simpósios (regionais, nacionais e, se possível, internacionais) e em periódicos 
classificados como qualis pela CAPES, para que sirvam para subsidiar ações relacionadas a 
genética clínica no âmbito do SUS. 
 
Em andamento.  
 

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

 
80% - Os principais objetivos, que era obter uma proporção de casos possivelmente familiares entre 
os alunos das escolas especiais e a elaboração de um instrumento adequado para ser aplicado aos 
pais ou responsáveis dos alunos, ou ao menos quando ocorrer a matrícula de novos alunos, foram 
atingidos.  
 
Gostaríamos de ter conseguido informações sobre bem mais da metade dos 1700 alunos e de ter 
tido mais espaço físico e profissionais com tempo disponível para o seguimento das investigações. 
Porém, os dados obtidos indicam que para ao menos ¼ dos alunos das escolas especiais é provável 
que o distúrbio seja familiar de caráter hereditário.  
 
Foi percebida a urgente necessidade de um ambulatório de atendimento específico para a população 
com deficiências ou problemas genéticos – uma demanda que não será possível suprir somente com 
o esforço de nossa equipe voluntária de pesquisa e aconselhamento genético (EMPAG). Como são 
indivíduos com problemas crônicos, é necessário o acompanhamento regular por uma equipe que 
conhecem e que conheça as suas dificuldades. Isto é essencial para a adesão aos tratamentos e 
acompanhamento da família nos casos hereditários. É difícil para os pais explicar a cada novo 
profissional as necessidades de seu filho – até por que uma proporção destes pais também tem 
dificuldades intelectuais ou de aprendizado e os médicos não tem o tempo disponível para se inteirar 
a fundo dos problemas múltiplos de um paciente que talvez nem vejam outra vez em seu consultório. 
 
Enquanto os afetados estão sob a tutela do Hospital Infantil Joana de Gusmão (a referência não 
somente para os da 18ª SDR, mas para o Estado de Santa Catarina), eles tem acesso a uma equipe 
multidisciplinar que trabalha em conjunto. Depois de não serem mais crianças fisicamente (a partir 
dos 14 anos), mesmo sendo crianças na mente, eles perdem todo este apoio e os pais precisam 
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lutar para conseguir acesso aos serviços públicos de saúde, onde raramente o mesmo profissional 
da seguimento aos casos.  
  

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

Sim.  
 
A Federação das APAES apoiou a realização do projeto junto as escolas e várias destas colocaram 
seus profissionais a disposição para auxiliar na aplicação dos questionários e auxiliaram de forma 
valiosa na complementação das informações. 
 
A FCEE da mesma forma, inclusive com ativa participação de Janice Aparecida Steidel Krasniak, 
que era Supervisora de Atividades Educacionais Nucleares da Fundação e atualmente está lotada 
na Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina como assessora da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e sua sucessora na fundação, Elaine Carmelita Piucco. 
 
O Hospital Infantil Joana de Gusmão participa nas figuras dos médicos Jorge Humberto Barbato, 
neurologista e as geneticistas Gisele Rozone De Luca e Louise Lapagesse, membros da EMPAG 
(equipe multidisciplinar de pesquisa e aconselhamento genético). 
 
O Laboratório Neurogene participa na figura de Ingrid Tremel Barbato, no auxílio a realização de 
exames genéticos e como membro da EMPAG. 
 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM X NÃO Atraso na contratação do Projeto
 SIM Não 

aplica 
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:  
A quantidade de casos possivelmente familiares é tão grande que sem recursos adequados, 
para uma equipe de voluntários apenas e sem espaço físico para atendimento mais 
freqüente, avaliar todas as famílias em detalhe se torna uma tarefa hercúlea. Isto não foi 
possível realizar no prazo vigente, mas está sendo realizada na medida do possível. 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 



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 
 

 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

Angelica Francesca Maris 
 

Doutora em genética e 
biologia molecular (UFRGS). 
Pós-doutorado na mesma 
área (Johann Wolfgang 
Goethe Universität Frankfurt 
am Main)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA 
 

Sylvia Regina Pedrosa 
Maestrelli 

Doutora em Genética (USP) UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA 

Jorge Humberto 
Barbato 
 

Mestre em Gestão em Saúde 
Pesquisador Neurologista 
Pediatra 
 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAUDE- HOSPITAL 
INFANTIL JOANA DE 
GUSMAO 

Gisele Rozone de Luca 
 

Especialista em Genética 
Clínica 
Médica Geneticista da 
Secretaria do Estado da 
Saúde

SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAUDE-HOSPITAL 
INFANTIL JOANA DE 
GUSMAO 

Ingrid Tremel 
Barbato 
 

Mestre em Engenharia 
Genômica - UFSC 

NEUROGENE - LAB. E 
CLINICA MEDICA LTDA. 

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

 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 33.300,00 33.251,03      48,97 
Total Custeio 16.540,00 14.694,11 1.845,89 
Saldo Total 49.840,00 47.945.14 1.894,86 
Data da Informação  27/09/2012 27/09/2012 

 
 
 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 
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MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Freezer (-20C) – Eletrolux 
 

FE26 203L   

Geladeira duplex - Mabe 
 

REMB480 
 

  

Microcentrífuga Eppendorf 
 

MiniSpin 
 

  

Sistema de eletroforese vertical 
com fonte - BioRad 

Miniprotean 
Tetra com fonte 
PowerPac HC 

 Suporte para montagem 
de géis, guia de 
amostras, placas 
pequenas de vidro, 
espaçadores, espátula e 
pente 

Termociclador  com gradiente - 
BioRad 

Modelo TE 
MyCycler

  

Seis Micropipetas 
autoclaváveis da marca HTL;  
uma  P10; duas P20;  
uma P100; uma P200; um 
P1000. 

Modelo 
Discovery  

  

 
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 

MARIS, A. F. ; BARBATO, I. T. ; 
TROTT, A. ; MONTEIRO, M. A.  

Ciência e Saúde Coletiva 
(Impresso), 2012. 

Familial mental retardation: a 
review and practical 
classification. 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
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     
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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 grande impacto é levantar pela primeira vez a proporção dos possíveis casos familiares dentre a 
população com deficiência intelectual de moderada a severa em uma região do estado de Santa 
Catarina e, que possivelmente seja semelhante para outros estados brasileiros.  
 
O impacto do instrumento de coleta de dados a ser aplicado aos alunos por ocasião de sua 
avaliação nas escolas especiais dependerá da adoção do mesmo pelas escolas. Mas somente será 
significativo se houver possibilidade de haver um seguimento para os casos potencialmente 
familiares que forem detectados através do mesmo. 
 
O impacto na melhoria da qualidade de vida da população e na diminuição das desigualdades 
sociais é potencial e depende totalmente de ações públicas, uma vez que a deficiência intelectual 
é uma questão sob alçada da saúde pública, pois atinge um número muito grande de indivíduos, a 
maioria dos quais em situação de poucos recursos financeiros, culturais e sociais.  
 
Santa Catarina, em comparação a muitos outros estados está em situação de desigualdade, pois 
não tem um serviço multidisciplinar de genética clinicam para a população em geral, como vários 
estados possuem, geralmente vinculado as universidades federais.  
 
O Estado atende somente os pacientes abaixo de 14 anos, no Hospital Infantil Joana de Gusmão 
por uma equipe multidisciplinar que incluí duas geneticistas, e que, diga-se de passagem, é um 
exemplo a ser seguido.  
 
O Hospital Universitário da UFSC sequer tem a posição de geneticista, a genética clínica na rede 
pública de nosso estado e atenção médica ao indivíduo deficiente, principalmente após os 14 anos, 
é deficiente, já que não há uma vaga sequer para geneticista em serviços públicos de saúde que 
atendem o adulto e no estado inteiro. Ao que nos consta, os únicos médicos geneticistas que 
atendem o SUS em SC são as duas médicas que atendem no HIJG, uma das quais contratada 
recentemente. 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5
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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 proporção de famílias com possível causa hereditária é muito alta (vide item conclusões para 
números). Se os recursos são escassos o diagnóstico de casos familiares deve ser prioritário, pois 
possibilita prevenção. Quando se trata de distúrbios do desenvolvimento (deficiências intelectuais, 
autismo, paralisia cerebral, doenças neuromusculares) os serviços terão que se habituar a trabalhar 
com o foco na família – entenda-se a família estendida (pais primos, tios, avós), não somente a 
nuclear. E foi constatado que isto não ocorre. O indivíduo é considerado uma Ilha e somente quem 
mora com ele na mesma casa é levado em consideração nas avaliações de políticas públicas. 
 
O foco na família deveria ser tão maior, que perguntas específicas deveriam ser acrescentadas ao 
formulário do Censo Brasil ampliado, que não somente questionassem sobre quantos indivíduos 
deficientes há em uma casa, mas também sobre se há outros casos conhecidos na família nuclear 
ou estendida deste indivíduo. 
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A equipe pode sugerir a estruturação de um serviço adequado, assim como os protocolos que 
levariam ao encaminhamento aos profissionais adequados de uma forma correta, caso o SUS 
possibilite a criação de um centro de atendimento aos portadores de distúrbios do desenvolvimento 
que exigem acompanhamento multidisciplinar. 
 

 
 
 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

O objetivo principal do presente projeto foi investigar a prevalência, relevância e etiologia da 
deficiência intelectual (DI) possivelmente hereditária na 18ª SDR de SC, a região da Grande 
Florianópolis, com em um total de aproximadamente 850 mil habitantes, para obter uma estimativa 
de seu impacto e verificar sobre a necessidade de políticas públicas específicas direcionadas para a 
investigação e aconselhamento genético de casos familiares. Também se pretendia validar um 
instrumento de triagem para identificação de possíveis casos hereditários a ser aplicado por ocasião 
da matrícula aos pais ou responsáveis de alunos que estudam em escolas especiais ou alunos 
especiais de escolas regulares.  
 
O público alvo foram os cerca de 1700 alunos das escolas especiais da região. Um instrumento de 
coleta de dados, elaborado para coletar o diagnóstico do aluno e informações sobre a ocorrência de 
casos de DI ou semelhantes ao do aluno em até três gerações da família, foi aplicado por membros 
da equipe ou profissionais das escolas especiais aos pais e responsáveis e foi possível obter 
informações de cerca da metade dos alunos. Em alguns casos foi necessário recorrer a dados de 
arquivo das escolas para completar a coleta. 
 
Quanto aos diagnósticos dos alunos investigados, cerca de 14% apresentam Síndrome de Down; 
3% seqüelas de doenças infecciosas como meningite, rubéola, toxosplasmose, citalomegavírus e 
outras; 0,8% síndromes gênicas conhecidas relacionadas a microdeleções ou duplicações; 1,5% tem 
defeitos em um gene conhecido; e cerca de 1% apresenta uma síndrome genética caracterizada, 
onde os genes responsáveis ainda não foram identificados. 
 
A paralisia cerebral (PC) aparece como causa para cerca de 11% dos alunos, e em sua grande 
maioria é atribuída a hipóxia ou anóxia no parto. Porém, dados recentes da literatura sugerem que 
mais da metade dos casos são de causa genética, não relacionados a hipóxia perinatal, ou então 
sendo responsável ou aumentando a susceptibilidade a ela. Em concordância com isto, encontramos 
um número considerável de casos onde há mais familiares afetados por problemas correlatos. 
 
Em mais de 60% dos casos não há uma causa conhecida para a deficiência do aluno, apenas o grau 
de deficiência é estabelecido. 
 
Resultados esperados: 
a) Estabelecer, pela primeira vez, a proporção de casos familiares de deficiência intelectual, dentre 
os alunos que freqüentam escolas especiais, pois não existem na literatura nacional ou internacional 
dados sobre isto, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades públicas de saúde para o 
fato.  
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A prevalência de famílias onde foi reportada a inexistência de outro caso de DI na família estendida 
(geralmente análise de três gerações) foi de 52,5%. As famílias que reportaram um ou mais casos de 
deficiência intelectual que foram considerados como não relacionados ao caso do aluno 
representaram 8% da amostra. Alunos com um ou mais casos de deficiência possivelmente 
relacionados ao caso do aluno foi de 39,5%, muito acima de qualquer estimativa da equipe.  
 
Em análise mais detalhada, 16% dos pais ou responsáveis dos alunos das escolas especiais 
reportam mais um familiar possivelmente relacionado a seu caso. 10% reportam a ocorrência de três 
casos na família e 14% reportam ter mais de quatro casos na família. Isto significa que dentre os 
casos familiares, cerca de um quarto das famílias tem quarto ou mais indivíduos com casos 
possivelmente relacionados, 20% dos quais com sete até 14 casos de possível relação. 
 
b) Identificar o fator etiológico da DM que segrega em várias famílias, possibilitando assim o 
aconselhamento genético e a prevenção de novos casos de DM nas famílias identificadas – 
principalmente quando o problema é realmente sério.  
 
Como os casos potencialmente familiares são tantos, a demanda supera o tempo limitado que os 
voluntários da equipe tem para este trabalho, portanto, esta parte da investigação está em curso. A 
parte molecular dos exames que a equipe está equipada para realizar (cariótipo e X-frágil), assim 
como colaborações com outros grupos, está em andamento. 
 
 Outra informação que ainda não foi possível integrar são os diversos alunos da mesma família que 
possivelmente estudem em escolas diferentes e que podem representar dados redundantes.  
 
Este estudo será continuado, até melhor complementação possível dos dados. Mesmo com eventual 
redundância familiar (alunos de escolas distintas que pertencem a mesma família), o fato é que 
cerca de 40% dos alunos que estudam em escolas especiais podem apresentar outro caso 
relacionado na família. Mesmo que investigação posterior exclua muitas destas famílias, parece 
plausível estimar que no mínimo de 20 a 30% dos alunos que estudam em escolas especiais (nossa 
estimativa é de ao menos cerca de ¼) representem casos com componente hereditário forte, 
potencialmente preventíveis.  
 
c) Contribuir para o estabelecimento de rotinas (entrevistas adequadas por profissionais das escolas 
especiais e encaminhamento para aconselhamento genético adequado para famílias de alto risco) 
para que as famílias, onde segrega DM hereditário, possam receber esclarecimentos o mais cedo 
possível.  
 
O estabelecimento das rotinas nos está claro, porém o alto número de casos exige uma estrutura 
maior que a voluntária de que dispomos, exigindo a participação do estado. 
 
d) Validação de um instrumento de triagem simples e fácil de aplicar, para ser utilizado em escolas 
com alunos especiais.  
 
Percebemos que o instrumento de coleta não pode ser simples demais, senão ele gera mais dúvidas 
que respostas. A aplicação de um instrumento adequado exige um breve treinamento de quem o irá 
aplicar. Estamos elaborando um programa online, que possibilita integrar as informações coletadas e 
gerar um heredograma a partir das mesmas. Este seria um ótimo recurso para aplicar nos serviços 
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de saúde. 
 
Intenciona-se publicar os dados o quanto antes, assim como realizar seminários com os profissionais 
das escolas especiais para chamar a atenção a importância dos casos familiares e sua investigação. 
Iremos sugerir a adoção de um novo instrumento de coleta, proposto por nós, e iremos tentar 
estabelecer uma rotina a ser seguida quando for identificado um caso potencialmente familiar. 
Atualmente dois alunos de mestrado do programa de pós graduação em biologia do 
desenvolvimento irão realizar suas dissertações sobre o projeto. 
 

 
 
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). 

Investigar a prevalência, relevância e etiologia da deficiência intelectual (DI) possivelmente 
hereditária em uma capital e localizações próximas, em um total de aproximadamente 850 mil 
habitantes, para obter uma estimativa de seu impacto nos números referentes a DI hereditária e 
verificar sobre a necessidade de políticas públicas específicas direcionadas para a investigação e 
aconselhamento genético de casos familiares. Validar um instrumento de triagem para identificação 
de possíveis casos hereditários a ser aplicado em escolas especiais ou alunos especiais de escolas 
regulares.  
 
Justificativa: Não foi encontrada nenhuma publicação que soubesse estimar a prevalência de casos 
de DI familiar dentre os casos de DI registrados para qualquer região do mundo. Considerando a 
prevalência da mundial da DI (2 a 3%), este conhecimento é relevante para o SUS, pois pode levar 
a políticas públicas que priorizem o diagnóstico genético e aconselhamento de casos familiares. 
 
A prevalência da DI no Mundo é estimada em 2 a 3%, sendo significativamente menor nos países 
industrializados que nos países em desenvolvimento, demonstrando que a deficiência mental, se não 
é curável é, ao menos em parte, preventível.  
 
Nossa hipótese era que para casos familiares, a probabilidade de ao menos um membro afetado 
freqüentar uma escola especial fosse grande – assim esperando mapear a maior parte dos casos 
familiares da região e termos uma idéia da proporção de casos possivelmente hereditários.  
 
Como uma família é mais informativa que um indivíduo isolado, também acreditamos que as 
informações em casos hereditários possibilitem um diagnóstico genético mais pontual, mais barato e 
com um benefício muito mais amplo do que ocorre quando testes genéticos são aplicados para 
casos esporádicos.  
 
Nosso estudo indica uma prevalência de no mínimo de 20 a 30% de casos onde a Dl moderada a 
severa dentre os freqüentadores de escolas especiais é herdada, oferecendo a possibilidade de 
intervenção no sentido de prevenção de novos casos na família, se a causa da deficiência for 
identificada e aconselhamento genético adequado for fornecido. 
 
A alta prevalência de casos possivelmente hereditários aponta a uma real necessidade de levar 
seriamente esta questão em consideração quando se avalia o aluno com deficiência intelectual. 
Elaboramos um instrumento de coleta sugerido para ser utilizado na avaliação inicial do aluno das 
escolas especiais por profissional treinado. 
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Estamos com famílias mapeadas em fase de aprofundamento de seu histórico clínico e familiar. A 
questão é: como oferecer o suporte necessário para o seguimento destas famílias? 
 
Concluímos que há a necessidade de políticas públicas que priorizem a identificação de casos 
familiares e possibilitem o seguimento de um protocolo que de encaminhamento para investigação 
destas famílias e, quando adequado, a realização de diagnóstico genético para fins de 
aconselhamento genético e prevenção. 
 
Há falta de ao menos um centro de atendimento multidisciplinar no Estado de Santa Catarina que 
atenda a população portadora de distúrbios do desenvolvimento, como deficiência intelectual, 
autismo, paralisia cerebral, distúrbios neuromusculares, entre outros, em termos de diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento terapêutico, e que possibilite o acompanhamento dos indivíduos 
afetados e suas famílias, ¼ das quais provavelmente apresentem hereditariedade para o mesmo. 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 04  de Outubro de 2012. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - PARCIAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 3.747-2011-8 

Título do Projeto: Determinação dos níveis de anticorpos para hantavírus e arenavírus em 

amostras de Banco de Sangue no Estado de Santa Catarina 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Caio Maurício Mendes de Cordova  

E-mail: cmcordova@furb.br  

Município de Execução da Pesquisa: Blumenau  

Instituição Executora: Universidade de Blumenau  CNPJ: 82.662.958/0001-02 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 27/10/2012 

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  SES:  CNPq: R$ 44.962,32  

Tema/Linha Temática: Doenças Transmissíveis   

 
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) 

x Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

mailto:cmcordova@furb.br
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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 

 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:  

 
n/a 
 

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

Propostos: 
Objetivo Geral:  
Objetiva-se com este trabalho realizar uma investigação piloto sobre níveis de anticorpos para 
hantavírus e arenavírus no Estado de Santa Catarina utilizando metodologias de IgG-ELISA. 
Objetivos Específicos:  
- Realizar inquérito sorológico para hantavírus e arenavírus em amostras de banco de sangue 
oriundas de diferentes regiões do Estado de Santa Catarina; 
- Diagnosticar casos de febre hemorrágica por hantavírus e arenavírus em pacientes de Santa 
Catarina. 
 
Alcançados: 
Resultados em via de análise.  
 

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

 
50%. Os resultados estão em vias de análise, conforme vigência do termo de outorga.  
  

 
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): 
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HEMOSC: colaboração no processo de obtenção das amostras de soro dos doadores de sangue. 
Instituto de Virologia-USP-RP: produção dos antígenos e colaboração da realização das sorologias.  
 Assim que os dados finais forem analisados, as publicações previstas (resumo em congresso e 
artigo em periódico) farão as devidas menções às colaborações.  

 
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 

x SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

 
Outras:  

 
- solicitação de relatório final e participação no seminário antes do fim da vigência do 
contrato.  
 

 
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? 

n/a 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Caio Maurício Mendes de 
Cordova 

Doutor Universidade de Blumenau-
FURB 

Luiz Tadeu Moraes Figueiredo Doutor USP-RP 

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

 
Universidade de Blumenau: horas/atividade para pesquisa.  
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital R$ 5.462,32   

Total Custeio R$ 39.500,00   

Saldo Total R$ 44.962,32   

Data da Informação 26/09/2012   
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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 

    

    

    

    

 
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): 
Já é conhecida a presença de infecções humanas por Hantavírus no Estado de Santa Catarina, 
causando a SPCVH, doença febril grave e de alta letalidade. Entretanto, não há relato de casos em 
algumas regiões do estado, como a região sudeste. Quanto aos Arenavírus, desconhece-se a 
existência de doença humana produzida por estes vírus. Também, suspeita-se que estes vírus 
emergentes possam, inclusive, ser responsáveis por infecções assintomáticas, ou sub-clínicas. Um 
dos aspectos mais graves da Febre Hemorrágica por Arenavírus é o total desconhecimento da sua 
prevalência nas diferentes regiões do Brasil. Assim, ainda não é possível reconhecer a importância 
dos Arenavírus em nosso meio. O monitoramento da exposição aos arenavírus é de grande 
importância no Brasil, onde as taxas de anticorpos na população são praticamente desconhecidas. 
Entretanto, a realização dos testes sorológicos necessários a este monitoramento é dificultada pela 
necessidade de manipulação de partículas virais viáveis para a obtenção de antígenos, o que 
somente poderia ser realizado em laboratórios de biossegurança com alta contenção (BSL-4). 
Recentemente, um teste ELISA foi desenvolvido utilizando como antígeno uma proteína 
recombinante do JUNV. O teste foi utilizado em inquérito sorológico de uma população no Estado 
do Mato Grosso no qual foram detectadas pessoas soropositivas. Este teste, provavelmente, deve 
ser adequado para estudos em diferentes locais da América do Sul, considerando a alta reatividade 
cruzada de seu antígeno entre os membros do complexo Tacaribe. A existência de testes 
sorológicos confiáveis para hantavírus e arenavírus é de grande valia, pois permite investigar níveis 
de anticorpos em populações brasileiras contra estes vírus associados a roedores e que causam 
graves febres hemorrágicas. Com este projeto, conhecendo os níveis de anticorpos não só contra 
Hantavirus, mas também, contra Arenavírus, nas amostras de doadores de sangue, foi levantar os 
primeiros dados sobre a possível ocorrência de Febre Hemorrágica por Arenavírus no Estado de 
Santa Catarina. Os dados finais ainda estão em análise, de acordo com a vigência do Termo de 
Outorga.  

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

- - - 
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Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 

 
 

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 Centro de Pesquisa em Virologia está em vias de registro de patente de seus testes sorológicos 
para arenavirus com antígenos recombinantes, bem como o licenciamento de sua tecnologia para a 
fabricação de reagentes comerciais para diagnóstico. Isso permitirá a realização de inquéritos 
sorológicos ampliados, de forma a garantir o monitoramento do aparecimento destas importantes 
infecções em nosso país. A vigilância epidemiológica preventiva, alertando para o aparecimento de 
novos casos, pode causar uma economia importante ao sistema de saúde, além de um valor 
incalculável em vidas humanas, por tratar-se de uma doença frequentemente letal. Entretanto, a 
introdução de novas tecnologias depende de dotações orçamentárias e decisões dos gestores.  
 

 
 

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): 
Desde meados dos anos 90, o mercado de análises clínicas tem sofrido mudanças 

significativas, como resultado da aceleração do desenvolvimento tecnológico e da implementação 
de novas técnicas e serviços capazes de processar testes diagnósticos com alta precisão, 
eficiência e em volumes maiores. O uso dos recursos da robótica e da computação tem sido o 
diferencial nas estratégias competitivas. O nível de investimento necessário para a implementação 
de tais tecnologias aumentou a importância de se alcançar economias de escala, 
consequentemente conduzindo o movimento de integração do mercado. O crescimento médio 
anual de 10% (obtido nos últimos 5 anos) da área do diagnóstico laboratorial tem sido possível 
graças a diversos fatores (não obstante a defasada tabela AMB usada para reembolso junto aos 
planos de saúde congelada há muito tempo), mas principalmente ao aumento da conscientização 
geral da importância do correto e precoce diagnóstico. Esta, aliás, é a melhor ferramenta para 
economia na área de saúde pública, pois propicia tratamentos corretos e precisos, acarretando 
assim uma maior rotatividade dos leitos hospitalares (menor estadia no âmbito hospitalar), menor 
exposição a riscos de infecção hospitalar, correta antibioticoterapia, dentre outros benefícios. Afinal, 
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estamos entrando em uma nova era, a do teragnóstico, terapia intimamente baseada no 
diagnóstico. 
         A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL), entidade que representa mais de 
40 empresas (70%) que atuam no setor de diagnóstico in-vitro, fez um balanço bastante positivo 
dos últimos anos. Durante 2009 houve um crescimento de 8% na geração de empregos no 
segmento de laboratórios (serviços de complementação diagnóstica), que trabalha hoje com um 
universo de cerca de 132 mil empregos. Em termos de negócios, o volume de importações do setor 
de diagnóstico in-vitro atingiu o valor de US$ 469 milhões, o que significou um crescimento em 
torno de 13%, se comparado a 2008. No primeiro semestre de 2010, o segmento de equipamentos 
médicos e para diagnóstico laboratorial cresceu 12% comparado ao mesmo período de 2009. A 
notícia mais animadora foi a geração de mais de 5 mil empregos, de acordo com números do 
Ministério do Trabalho. O setor continua aquecido, com índices de vendas superiores ao ano 
passado, na casa dos 17%.   

O Brasil é o segundo maior produtor de equipamentos e tecnologia médica entre os países 
emergentes, perdendo apenas para a China. A constatação é da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que publicou seu primeiro levantamento sobre o setor. Segundo o relatório, as empresas 
brasileiras venderam US$ 2,6 bilhões em 2009. O relatório diz que o controle sobre o setor está nas 
mãos de países ricos. Europa e EUA vendem quatro de cada cinco aparelhos comercializados no 
mundo, em um mercado anual de US$ 210 bilhões. Só os EUA vendem por ano US$ 91,3 bilhões - 
40% do mercado. O Japão vem em segundo (US$ 22,7 bilhões). Porém, pela primeira vez, países 
emergentes surgem como atores desse comércio. A China vem em primeiro, com vendas em 2009 
de US$ 6,1 bilhões, na frente de tradicionais fabricantes como Suíça e Itália. 

Nesse sentido, além dos aspectos econômicos, a introdução de novas tecnologias em 
saúde pública, principalmente relacionadas ao combate a morbidades graves e como 
desenvolvimento de tecnologia nacional, naturalmente representa grande avanço na melhoria da 
qualidade de vida da população, principalmente nas camadas menos favorecidas da sociedade, 
que dependem das ações públicas de vigilância, controle e assistência. 
 

 

 
 

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       

Redução de barreiras técnicas      x 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Como discutido anteriormente, não diretamente a este projeto, mas indiretamente, a necessidade 
vigilância epidemiológica para monitorar continuamente o surgimento do arenavirus pode 
apresentar reflexos econômicos importantes e imediatos no setor da indústria de diagnóstico in 
vitro. 
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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): 
Potencialmente, a possibilidade da realização de um diagnóstico etiológico correto de um processo 
de febre hemorrágica acarreta a economia de muitos recursos, como exames complementares 
adicionais, sejam laboratoriais ou exames de imagem, bem como custos de internação além do 
necessário, devido a um tratamento inadequado. 

 
 

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 vigilância sobre doenças emergentes tem um potencial de agregar valor ao sistema de saúde 
como um todo. Principalmente, como é o caso, de infecções (como pelos arenavirus), que podem 
causar sintomatologia análoga a de agentes já conhecidos (como o hantavirus). O desenvolvimento 
de testes sorológicos confiáveis para hantavírus e arenavírus é de grande valia, pois permite 
investigar níveis de anticorpos em populações brasileiras contra estes vírus associados a roedores 
e que causam graves febres hemorrágicas. A vigilância epidemiológica preventiva, alertando para o 
aparecimento de novos casos, pode causar uma economia importante ao sistema de saúde, além 
de um valor incalculável em vidas humanas, por tratar-se de uma doença frequentemente letal. 

 

 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

A Síndrome Pulmonar e Cardiovascular por Hantavirus (HPCS) é reconhecida desde 1993 
como um problema de saúde pública. No Brasil, mais de 1.000 casos foram relatados entre 
1993 e 2009, com praticamente 40% de letalidade. Cinco hantavirus já foram relatados 
como causadores de HPCS no Brasil: o Anajatuba, o Araraquara (ARAV), o Castelo dos 
Sonhos (CSV), o Juquitiba (JUQV), e o Laguna Negra-like. A Região Sul foi responsável por 
46,2% dos casos de hantavirose do país entre 1993-2005. Além do hantavirus, importantes 
agentes de doença febril são os arenavirus. Os arenavirus constituem uma família de vírus 
relacionados à roedores, que causam doenças humanas severas. A Febre Hemorrágica por 
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arenavirus é uma doença emergente grave, caracterizada por desordens vasculares, renais, 
hepáticas e neurológicas de grande letalidade. Na América do Sul, vários arenavirus são 
conhecidos agentes de doenças no homem: o virus Junin (JUNV), o vírus Machupo (MACV), 
o virus Flexal (FLEV), o vírus Guanarito (GUAV), e o vírus Sabiá (SABV). Este último já foi 
isolado de um caso fatal de Febre Hemorrágica em São Paulo. O monitoramento constante 
da exposição aos arenavirus é de grande importância para o controle de surtos de doença, 
especialmente no Brasil, onde as taxas de anticorpos na população são praticamente 
desconhecidas. O objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação piloto, para investigar a 
soroprevalência de hantavirus e de arenavirus no Estado de Santa Catarina. Para esta 
investigação sorológica piloto, foram obtidas amostras séricas de indivíduos que procuram 
bancos de sangue no Estado de Santa Catarina para doação. Cobrindo geograficamente o 
Estado, foram obtidas 314 amostras no total oriundas de cada um dos seguintes 
Hemocentros: de Blumenau (50), no Vale do Itajaí; de Joinville (52), no Norte do Estado; de 
Florianópolis (50), no Litoral Leste; de Criciúma (42), no Sul do Estado; de Lages (35), no 
Planalto serrano; e de Chapecó (50) e Joaçaba (35), no Oeste do Estado. No momento, os 
resultados finais das sorologias estão em fase de análise de acordo com o prazo de vigência 
do Termo de Outorga. 

Palavras-Chave: Hantavirus. Arenavirus. Febre hemorrágica. 

 

 
 
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). 

 

Doenças emergentes são aquelas novas que promovem significativo impacto sobre o ser 
humano, devido à sua gravidade e à potencialidade de deixar sequelas limitadoras e morte 
ou pelas repercussões sociais relacionadas com a sua prevalência, reveladoras de 
degradação ambiental. As doenças infecciosas durante o século XX provocaram profundas 
transformações nos indicadores demográficos, sociais, econômicos e de saúde, com 
repercussão expressiva nas condições da vida humana. Ao contrário das expectativas de 
que as doenças infecciosas poderiam ser erradicadas, as estatísticas mostram a emergência 
de novos e a re-emergência de velhos agentes. Dentre os fatores que contribuíram para as 
a emergência das doenças infecciosas, destacam-se as mudanças ecológicas, o 
desenvolvimento econômico e a manipulação da terra, causando desmatamentos e 
reflorestamentos, formação de represas, acarretando mudanças nos ecosistemas, com 
consequentes secas, enchentes e fome, em decorrência destas mudanças climáticas. Estes 
fatores tem sido os grandes responsáveis pela emergência das arboviroses. É fundamental a 
manutenção contínua de medidas de controle sobre os serviços de saúde, sejam 
epidemiológicos ou clínicos, com o objetivo de surpreender precocemente riscos de 
emergência de uma doença, assim como avaliar o resultado das ações realizadas em seu 



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 
 

combate, quanto às possíveis mudanças comportamentais dos agentes etiológicos. A forma 
de enfrentar os desafios em relação às doenças emergentes e re-emergentes junto aos 
problemas de saúde no mundo globalizado depende, entre outros fatores, principalmente de 
desenvolvimento de pesquisa epidemiológica e de laboratório, e identificação  de  lacunas  
no  conhecimento. 
 

 
                 
 
 

Blumenau/SC, 02 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 

Prof. Dr. Caio Maurício Mendes de Cordova  
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2.443/2011-0 FCTP:
Título do Projeto: Avaliação da (in)segurança alimentar e nutricional no município de Chapecó (SC)
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Carla Rosane Paz Arruda Teo
E-mail: carlateo@unochapeco.edu.br
Município de Execução da Pesquisa: Chapecó (SC)
Instituição Executora: Fundação Universitária do 
Desenvolvimento do Oeste - FUNDESTE

CNPJ: 82.804.642/0001-08 

 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 01/02/2011 a 31/03/2012 – 27/09/12 Termo Aditivo. 
Apoio Financeiro:  
FAPESC:  SES: CNPq: 20.625,00 
Tema/Linha Temática: Determinantes sociais de 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
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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 
 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 objetivo específico c (Avaliar o estado nutricional intrafamiliar por faixa etária em Chapecó), cuja 
metodologia indicava que seria atendido pela aferição de peso e estatura/comprimento de todos os 
membros das famílias nos domicílios amostrados, foi alterado para: 
Objetivo: avaliar o estado nutricional intrafamiliar por faixa etária nos domicílios em condição de 
insegurança alimentar em Chapecó; 
Metodologia: a aferição de peso e estatura/comprimento de todos os membros das famílias nos 
domicílios amostrados e classificados como em condição de insegurança alimentar (leve, moderada 
ou grave). 
Essa alteração foi feita em função da grande dificuldade em encontrar todos os membros das 
famílias em casa para aferição dos dados antropométricos, mesmo após várias tentativas. Dessa 
forma, reduziu-se a população para esse objetivo, para que fosse possível dar conta de atendê-lo 
dentro do prazo previsto para a execução do projeto.

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

a) Identificar a prevalência da insegurança alimentar intrafamiliar percebida pela população de 
Chapecó – atendido. 

b) Investigar a existência de associação entre o perfil socioeconômico, demográfico, de 
consumo e de acesso aos alimentos, as condições de moradia, de saneamento básico e de 
acesso a políticas públicas de SAN identificadas em Chapecó e a prevalência de 
insegurança alimentar intrafamiliar percebida –atendido. 

c) Avaliar o estado nutricional intrafamiliar por faixa etária em Chapecó – atendido conforme 
alteração apontada no item A. 

d) Conhecer as condições higienicossanitárias de manipulação de alimentos em nível 
doméstico em Chapecó – atendido. 

e) Reconhecer a dinâmica da disponibilidade de alimentos em Chapecó – atendido. 
f) Examinar a ocorrência de associação entre as condições socioeconômicas, demográficas e 

de moradia e saneamento básico identificadas em Chapecó e as condições 
higienicossanitárias de manipulação de alimentos em nível doméstico - parcialmente 
atendido: dados ainda não completamente analisados; em função da grande 
quantidade variáveis e de dados obtidos para cada uma delas, e dado ao tamanho da 
equipe, muitas associações ainda não foram avaliadas.
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g) Estimar a existência de relação entre a dinâmica da disponibilidade de alimentos, o estado 
nutricional intrafamiliar, o perfil de consumo de alimentos identificados em Chapecó e a 
prevalência de insegurança alimentar intrafamiliar percebida – atendido. 

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

Avaliamos o percentual de sucesso em 100,0%, visto que, apesar do atraso na liberação dos 
recursos, cumprimos o cronograma previsto e apresentamos os principais dados ao município, na 
instância referente ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA). 
  

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): 

Não havia previsão. 
 
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

X 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

Carla Rosane Paz Arruda Teo Doutor FUNDESTE 
Luciara Souza Gallina Mestre FUNDESTE 
Maria Assunta Busato Doutor FUNDESTE 
Nádia Kunkel Szinwelski Mestre FUNDESTE 
Jésica Tamara Jacoby Acadêmica de graduação/Nutrição Unochapecó 
Márcia Pozzagnol Acadêmica de graduação/Nutrição Unochapecó 
Natália Chiela Giuriatti Acadêmica de graduação/Nutrição Unochapecó 
Renata Letícia de Deus Acadêmica de graduação/Nutrição Unochapecó 
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(X) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

A Instituição interveniente de vínculo empregatício forneceu como contrapartida os 
salários e encargos sociais aos pesquisadores docentes da equipe técnica para o 
desenvolvimento desta proposta, serviços de reprografia dos instrumentos de coletas de dados 
e dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, além da infraestrutura física (sala 
específica para o trabalho, biblioteca, etc) e despesas acessórias (água, luz, telefone, etc). 

O projeto ainda contou com o aporte de três bolsas de iniciação científica com valor de 
R$300,00 e duração de 10 meses cada, originadas de recursos do Art.170 da Constituição do 
Estado de Santa Catarina (Edital Nº025/REITORIA/2010 – Unochapecó), e com o aporte de 
uma bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq (Edital 
Nº031/REITORIA/2010 – Unochapecó, conforme Resolução Normativa 017/2006 do CNPq), 
com valor de R$360,00 e duração de 12 meses. 

Após esse período, o projeto contou com o aporte de mais duas bolsas de iniciação 
científica com valor de R$670,00 e duração de 10 meses cada, originadas de recursos do 
Art.170 da Constituição do Estado de Santa Catarina (Edital Nº036/REITORIA/2011 – 
Unochapecó), e com o aporte de uma bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica PIBIC/CNPq (Edital Nº063/REITORIA/2011 – Unochapecó, conforme Resolução 
Normativa 017/2006 do CNPq), com valor de R$360,00 e duração de 12 meses. 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 6.970,00 2.901,04 4.068,96 
Total Custeio 13.655,00 13.655,00 0,00 
Saldo Total 20.625,00 16.556,04 4.068,96 
Data da Informação 09.10.2012 09.10.2012 09.10.2012 

 
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 ASUS A42F --- ---

 
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 produziu conhecimento novo no recorte geográfico com que se propôs trabalhar e em 
uma perspectiva que inclui o agravo e alguns de seus principais determinantes sociais, com 
potencial para capacitar os recursos humanos em saúde para o atendimento integral nessa 
realidade e para a formação de pesquisadores na área. Além disso, o conhecimento produzido tem 
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elevado potencial de divulgação/publicação pela relevância e atualidade da temática e pelos 
resultados preliminares observados.

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Alimentos & Nutrição  Em avaliação (enviado em 
agosto/2012). 

Condições higienicossanitárias 
de manipulação de alimentos 
em nível domiciliar 

III Seminário Integrado: Ensino, 
pesquisa e extensao "Ética e 
Ciencia nas diferentes 
dimensoes da educacao 
superior" 

28-30/09/2011 - Chapecó (SC) Prevalencia de (in)seguranca 
alimentar e nutricional na area 
urbana de Chapecó(SC) 

III Seminário Integrado: Ensino, 
pesquisa e extensao "Ética e 
Ciencia nas diferentes 
dimensoes da educacao 
superior" 

28-30/09/2011 - Chapecó (SC) (In) Segurança alimentar e 
nutricional e condições 
higiênico sanitárias de 
manipulação de alimentos em 
domicílios da area de 
abrangência do NASF Norte, 
Chapecó (SC) 

X Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva/ABRASCO 

14-18/11/2012 – Porto Alegre 
(RS) (aceito). 

(In)segurança alimentar e 
nutricional no município de 
Chapecó (SC) 

X Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva/ABRASCO 

14-18/11/2012 – Porto Alegre 
(RS) (aceito). 

(in)segurança alimentar e 
nutricional em domicílios da 
área rural  do município de 
Chapecó (SC) 

Editora Argos da Unochapecó No prelo – publicação para 
janeiro de 2013 – Chapecó 
(SC). 

Segurança alimentar e 
ambiente: a sustentabilidade 
como área de convergência 
(Capítulo do livro intitulado 
“Ensaios contemporâneos em 
saúde: ambiente e 
envelhecimento”). 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
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): 
O projeto produziu conhecimento que fornece elementos para a 
avaliação/análise/elaboração/reformulação de políticas públicas com potencial para a melhoria da 
qualidade de vida da população pela redução das desigualdades sociais (a partir do entendimento e 
conhecimento sobre os seus determinantes). Além disso, esse conhecimento possibilita agregar 
valor aos processos de atendimento em saúde no território em estudo.

 
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): 
O projeto produziu conhecimento que favorece ações de promoção para um melhor tratamento e 
destinação de resíduos em nível doméstico, entendendo que essa questão tem relação direta com 
a condição de segurança alimentar (na dimensão de condições de vida e saúde) e com a promoção 
da saúde da população. 

 
 
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 
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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 projeto produziu conhecimento que fornece elementos para uma prática ampliada em saúde, 
inserindo as questões de estudo como foco para as ações de atenção à saúde (pela apropriação 
dos resultados pelos serviços de forma a gerar melhoria no atendimento) e contribuindo para a 
promoção da saúde das populações.

 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

A alimentação constitui um relevante determinante social da saúde, interessando conhecer as 
condições de segurança alimentar e os seus condicionantes a fim de fornecer elementos que 
reorientem as políticas e as práticas nessa área. Esse projeto objetivou avaliar a situação de 
(in)segurança alimentar e nutricional a partir das dimensões de condições de vida e saúde, 
disponibilidade, acesso e consumo de alimentos  em Chapecó (SC). Trata-se de um estudo 
quantitativo, exploratório descritivo com delineamento transversal de base populacional. Participaram 
da pesquisa 559 famílias da área urbana do município (o que supera em 18,2% a amostra 
inicialmente prevista), distribuídas da seguinte forma: 167 domicílios no NASF 1, 155 no NASF 2, 
150 no NASF 3 e 87 no NASF 4. Foram observadas prevalências de segurança alimentar de 72,4% 
no NASF 1, 70,3% no NASF 2, 72,0% no NASF 3 e 67,8% no NASF 4; as prevalências de 
insegurança alimentar total foram de: 27,6% no NASF 1, 29,7% no NASF 2, 28,0% no NASF 3 e 
32,2% no NASF 4. Para a população como um todo, no município de Chapecó (SC), a prevalência 
de segurança alimentar foi de 71,0% (n=397), a de insegurança alimentar leve foi de 24,9% (n=139), 
a de insegurança alimentar moderada foi de 3,8% (n=21) e a de insegurança alimentar grave foi de 
0,4% (n=2). Os resultados indicam que a insegurança alimentar em Chapecó (29,1%) atinge um 
contingente populacional bem mais relevante do que o faz em nível estadual ou regional, visto que a 
última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelou uma prevalência de insegurança 
alimentar de 16,8% no estado de Santa Catarina, de 23,5% na Região Sul e de 34,8% no Brasil 
(IBGE, 2006). Nas diferentes dimensões avaliadas neste estudo, a insegurança alimentar e 
nutricional e a vulnerabilidade a esta condição concentraram-se no território do NASF 4 (Centros de 
Saúde da Família Quedas do Palmital, Seminário, Sul e Santo Antônio), onde foi observado o maior 
percentual de famílias apresentando renda familiar mensal máxima de 3 salários mínimos nacionais 
(43,0%), residindo em moradias precárias de madeira ou de alvenaria inacabadas (11,5%), menor 
acesso a rede de esgoto (10,3%), maior proporção de chefes de família desempregados ou sem 
ocupação formal e regular (48,9%) e com escolaridade limitada ao ensino fundamental (89,3%). A 
avaliação do estado nutricional antropométrico dos membros das famílias identificadas em 
insegurança alimentar e nutricional (162) revelou que os idosos concentram os desvios nutricionais 
(51,6% de excesso de peso e 5,5% de baixo peso) e que o excesso de peso é o desafio a ser 
enfrentado nos demais grupos (8,7% entre crianças, 30,3% entre adolescentes, 54,3% entre 
adultos). Estes resultados contribuem para o rompimento do paradigma que associa insegurança 
alimentar e nutricional à fome. 
Palavras-chave: insegurança alimentar; vulnerabilidade; determinantes sociais de saúde. 
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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). 

A pergunta de pesquisa que este estudo se propõe a responder é Qual é a situação de 
(in)segurança alimentar e nutricional no município de Chapecó (SC) em termos das dimensões de 
condições de vida e saúde, disponibilidade, acesso e consumo de alimentos pela população? 
A partir desse estudo foi mapeada a insegurança alimentar (em uma concepção ampliada) 
intrafamiliar percebida (prevalência e gradiente) e as prevalências de eutrofia e de desvios 
nutricionais nas famílias em condição de insegurança alimentar em Chapecó, identificando em quais 
territórios a população está mais vulnerável e dimensionando os condicionantes da vulnerabilidade, 
incluindo a disponibilidade de alimentos, o perfil socioeconômico, demográfico, de consumo e de 
acesso aos alimentos, as condições de moradia, higiene alimentar doméstica, de saneamento básico 
e de acesso a políticas públicas de SAN. Esse mapeamento fornece elementos para a (re)definição 
de políticas públicas e para o planejamento e desenvolvimento de ações em saúde, especialmente a 
partir das equipes dos NASFs (recém implantados nesse município) e das ESFs. Até o momento, 
estes resultados foram socializados com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Chapecó 
(COMSEA). 

 
                 
 
 

Chapecó/SC, 10 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

Carla Rosane Paz Arruda Teo 
Beneficiário (a) da Pesquisa 

 



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 
 

RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

Chamada Pública 003/2010 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2.444/2011-9 FAPESC Nº.::
Título do Projeto: Comparação biomecânica da estabilidade rotacional de reconstrução ligamentar do 
joelho com dupla banda e com banda única 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Carlos Rodrigo de Mello Roesler
E-mail: rroesler@hu.ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora:  CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s): Secretaria do Estado da Saúde CNPJ: 82.951.245/0001-69
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 02/03/2011 a 30/09/2012
Apoio Financeiro: R$ 286.860,00 
FAPESC:  SES: CNPq: R$ 286.860,00 
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
X Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
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 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
 Informação e comunicação em saúde
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
X 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: 
Apontar a melhor relação custo-efetividade entre as técnicas de reconstrução do ligamento 
cruzado anterior do joelho com banda única e banda dupla com o objetivo de fornecer 
subsídios para aplicação e melhoria das políticas publicas de saúde. 

  
 
O objetivo proposto foi parcialmente cumprido até o presente momento. Os equipamentos 
descriminados no projeto foram em sua totalidade adquiridos. A familiarização e 
aprendizado para o manuseio dos equipamentos adquiridos foram alcançados por meio de 
algumas simulações da coleta de dados.   
Todavia, a etapa de realização da coleta de dados ainda não foi executada por problemas 
na estrutura física do Laboratório de Engenharia Biomecânica LEBm HU/UFSC, local de 
desenvolvimento do projeto. No ínterim entre o prazo de contratação deste projeto e a sua 
execução, a estrutura do piso do LEBm HU/UFSC foi avariada, havendo a necessidade de 
transferência de todo o maquinário do LEBm HU/UFSC para uma área improvisada dentro 
do HU. Esta área, contudo, não comportava a instalação de todo o maquinário necessário 
para a etapa de coleta dos dados via ensaios biomecânicos. Por este motivo, ficou 
impossibilitada a instalação do equipamento, bem como a realização da coleta e a análise 
dos dados no prazo originalmente previsto. Atualmente, a estrutura física do LEBm foi 
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reformada e está apta desde o final do mês passado para a fase de coletas.  
  
Assim, o prazo final do presente projeto foi prorrogado e seu término está previsto para 
maio de 2013.  

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

 
 
Deve-se aguardar final dos testes e análises propostas originalmente 
 
 

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): 

O projeto foi proposto e está sendo executado em parceria com a Secretaria do Estado da 
Saúde. Esta instituição observou a necessidade da realização desta pesquisa em virtude da 
elevada demanda pela reconstrução cirúrgica do LCA na rede pública estadual, e do impacto 
econômico significativo desse procedimento para o SUS.  
Além de observar a relevância do tema para o SUS, a instituição contribuiu com a definição 
da metodologia, bem como contribuirá para a realização da coleta de dados.     
 
 
 

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:  
Atraso para o início das coletas de dados. a etapa de realização de coleta de dados 
ainda não foi executada por problemas estruturais na área física do Laboratório de 
Engenharia Biomecânica LEBm HU/UFSC. Estes problemas remetem ao projeto da 
fundação do HU. O HU foi construído em área pantanosa sem contar com a estrutura 
armada para o piso. Por este motivo houve o afundamento do piso da área onde o 
LEBm está localizado, bem como de áreas adjacentes do HU. 
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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? 

 
Um pesquisador da área de biomecânica, com formação em Fisioterapia e Mestrado, foi 
adicionado à equipe para auxiliar na avaliação dos resultados das técnicas cirúrgicas 
sendo testadas. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Ari Digiácomo Ocampo Moré Doutor em Medicina UFSC 
Carlos Rodrigo de Mello Roesler Doutor em Eng. Mecânica UFSC 
Edison da Rosa Doutor em Eng. Mecânica UFSC 
Eduardo Alberto Fancello Doutor em Eng. Mecânica UFSC 
Gean Salmoria Doutor em Eletrônica UFSC 
Luis Fernando Zukanovich 
Funchal 

Médico Especialista Secretaria do Estado da Saúde 

Ricardo Votto Braga Junior Medico UFSC 
Daniel João Lúcio  Técnico em mecânica UFSC 
André Luiz A. Pizzolatti Fisioterapeuta UFSC 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital R$222.300,00 R$220.440,00 R$1.860,00 
Total Custeio R$64.560,00 R$62.623,06 R$1.936,94 
Saldo Total R$286.860,00 R$283.063,06 R$3.796,94 
Data da Informação 02/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 
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MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Máquina de ensaios biaxial 

MTS® (Min., USA)  370.02 Bionix 10348835  

Computador AM3x2250 AM3x2250, 
30GHz, 4GB, 
memória DDR3, 
Sata II 250, 
monitor LED 
21.5, gabinete 

S/N Mouse e teclado  

Chave para parafuso de 
interferência bioabsorvível 
Linvatec®. 

 
S/N  

Chave canulada para parafuso 
bioabsorvível Inion 

Hexagonal. 
Diâmetro 4,5 
mm cabo pol. 

S/N  

Computador Notebook Apple® Intel Core 2 Duo, 
2GB, Disco Flash, 
128gb, tela 11.6”

C02DF275DDQW  

Câmara frigorífera Stech  Temperatura de 
funcionamento -

20°C  
S/N maca médica. 

2,40X0,80X1,10 
 

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 grande contribuição do projeto reside na determinação e comparação do desempenho das 
técnicas de reconstrução ligamentar utilizando enxerto com banda única e banda dupla sobre a 
estabilidade rotacional do joelho. Ambas são comumente empregadas no Brasil. A técnica com 
banda dupla, apesar de ainda incerto,promove maior estabilidade rotacional do joelho se 
comparado à técnica com banda única. Todavia, os custos econômicos e o tempo de cirurgia ao 
utilizar a banda dupla podem dobrar. Por este motivo, este estudo biomecânico é de fundamental 
importância para determinar a melhor relação custo-efetividade entre as técnicas e resultar em uma 
diretriz para o sistema único de saúde.   
 
 

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
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Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
 
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 identificação das técnicas mais eficazes em promover a estabilidade rotacional do joelho 
utilizadas no tratamento de lesões do LCA (Ligamento Cruzado Anterior) podem diminuir os gastos 
do SUS com este tipo de procedimento. As técnicas de reconstrução de dupla banda tornam este 
procedimento mais oneroso do que em relação à banda única. Assim, estimar a relação custo-
efetividade entre as técnicas auxiliará a definição de políticas públicas para o setor com vistas à 
maior economia para o SUS.  
Além de contribuir com adoção de políticas públicas mais econômicas, ao determinar qual técnica 
prove maior estabilidade rotacional do joelho, este estudo contribuirá para a melhora dos resultados 
clínicos obtidos com a reconstrução do LCA.

 
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     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A identificação das técnicas mais eficazes em promover a estabilidade rotacional do joelho 
utilizadas no tratamento de lesões do LCA (Ligamento Cruzado Anterior) podem diminuir os gastos 
do SUS com este tipo de procedimento. Atualmente, a técnica mais utilizada é a reconstrução com 
banda única. Todavia, é comprovada em estudos prévios que este tipo de técnica não promove a 
reabilitação da estabilidade rotacional do joelho. A consequência da permanência dessa 
instabilidade rotacional é o aumento do risco de reruptura do LCA. Com o objetivo de reestabelecer 
a estabilidade rotacional tem-se optado pela técnica de reconstrução com banda dupla. Todavia, as 
técnicas de reconstrução de dupla banda tornam este procedimento mais oneroso do que às 
técnicas que utilizam a banda única. Assim, estimar a relação custo-efetividade entre as técnicas 
auxiliará a definição e o aperfeiçoamento de políticas públicas para o setor com vistas à maior 
economia para o SUS. 
Além de determinar a adoção de um tratamento mais econômico, estabelecer qual técnica é mais 
efetiva na reabilitação da estabilidade rotacional pode diminuir a incidência de rerupturas do LCA. 
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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. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

Nenhuma conclusão foi obtida até o presente uma vez que o estudo ainda está em 
andamento. 

       

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 a serem respondidas referem-se as diferenças biomecânicas das técnicas de 
reconstrução ligamentar utilizando banda unica ou banda dupla. Adicionalmente, avaliar a 
relação custo-efetividade para cada uma das técnicas empregadas no estudo. 
Quanto às perspectivas de aplicação no SUS, devem-se, ainda, aguardar os resultados 
completos para poder, com base científica, propor ações ao SUS. 
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Florianópolis/SC, 08 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

___Dr. Carlos Rodrigo de Mello Roesler___ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 24.495/2010-3 

Título do Projeto: Estudo dos mecanismos do controle neural do sistema cardio-respiratório e do 
metabolismo de glicose e lipídios modulados pela hipóxia intermitente: implicações sobre a apnéia 
obstrutiva do sono 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Prof. Dr. Daniel Breseghello Zoccal 

E-mail: daniel.zoccal@ccb.ufsc.br  

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 01/07/2012 

Apoio Financeiro: R$ 50.000,00 

FAPESC:  SES: 50.000,00 CNPq:  

Tema/Linha Temática: Doenças não transmissíveis e Agravos à Saúde 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

XX Básica 

 Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

XX Pesquisa de Laboratório 

 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 

mailto:daniel.zoccal@ccb.ufsc.br
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 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 ( X ) NÂO(  ) Caso SIM, Justifique:  

A fim de melhor entender as alterações cardiorrespiratórias induzidas pela exposição à hipóxia 
intermitente aguda, adicionamos ao projeto um protocolo de caracterização das alterações na 
atividade muscular do diafragma (músculo inspiratório) e abdominais (músculo expiratório), utilizando 
o método de eletromiografia. Tal objetivo se fez necessário uma vez que o método de pletismografia 
de corpo inteiro não nos permitiu ter uma avaliação completa dos efeitos da hipóxia intermitente 
aguda sobre o padrão inspiratório e expiratório – um dos objetivos centrais do projeto. 

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

No projeto inicialmente propusemos: 
i) caracterizar as alterações cardiovasculares e ventilatórias em resposta a estímulos agudos de 
hipóxia intermitente (HI) em animais não anestesiados - esse objetivo foi alcançado e 
complementado com estudos sobre o padrão de atividade inspiratória e expiratória, por meio de 
registros eletromiográficos da atividade do diafragma e dos músculos abdominais, em animais 
anestesiados.  
ii) verificar o papel do núcleo retrotrapezóide (RTN) nas alterações cardiovasculares e ventilatórias à 
HI – esse protocolo não foi completamente finalizado, por motivos descritos abaixo. 
iii) verificar os aspectos metabólicos relacionados à glicose/insulina e lipídios circulantes – objetivo 
finalizado com sucesso e complementado com estudos farmacológicos elucidando o papel do 
sistema nervoso simpático sobre as alterações metabólicas observadas. 

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

Objetivo I: 100%; 
Objetivo II: 60% - ao longo da execução do projeto, nos deparamos com problemas que 
prejudicaram a finalização desse protocolo: 1) problemas com a importação de materiais de 
consumo e de capital, o que nos forçou ao remanejamento de estratégias, causando um certo atraso 
para iniciar as atividades práticas do projeto; 2) dois períodos de greves dos servidores técnicos da 
UFSC, o que nos prejudicou para finalizarmos um protocolo experimental proposto, principalmente 
na parte de fixação, inclusão e processamento histológico dos cérebros dos animais submetidos  à 
hipóxia intermitente aguda – uma vez que dependemos dos equipamentos e dos recursos humanos 
presentes no Depto. de Morfologia da UFSC. 
Objetivo III: 100%.  
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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): 

Instituição: Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, Instituto de Biologia, Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, São Paulo. 
Indicador: dosagem de insulina circulante. 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM XX NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM N/A NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM XX NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM XX NÃO Manutenção de equipamentos 

XX SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 

XX SIM  NÃO Atraso na liberação dos recursos 

XX SIM  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 pesquisadores/técnicos? 
 SIM( X ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

Associação do Prof. Dr. Everson A. Nunes, do Depto. Ciências Fisiológicas /UFSC, como 
pesquisador colaborador do projeto. 
 
 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Daniel B. Zoccal Doutorado, Professor Adjunto UFSC 

Alex Rafacho Doutorado, Professor Adjunto UFSC 

Everson A. Nunes Doutorado, Professor Adjunto UFSC 

Caroline Baschirotto Aluno de graduação (Medicina) UFSC 

Cleiton Formentin Aluno de graduação (Medicina) UFSC 

Simone Hatanaka Aluno de graduação (Medicina) UFSC 

Luis Gonçalves Neto Aluno de graduação (Biologia) UFSC 

   

   

 



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? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital R$ 27.000,00 R$ 26.898,00 R$ 102,00 

Total Custeio R$ 23.000,00 R$ 22.996,00 R$ 4,00 

Saldo Total R$ 50.000,00 R$ 49.894,00 R$ 106,00 

Data da Informação 02/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Continental Refrigerador 
Duplex RDV37 

- - 

Electrolux Freezer FE22 - - 

AVS Projetos Amplificador 
AECAD 04P 

- transdutor de pressão; 
cabo USB 

AVS Projetos Analisador de 
Oxigênio 

- - 

Migrare Condicionador 
de ar Split, 
MHAR12 

- - 

FAMABRAS Regulador de 
Nitrogênio 

- - 

Prostar Regulador de 
Oxigênio 

Industrial, R52 

- - 

Prostar Regulador de 
Dióxido de 
Carbono 

- - 

 
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): 
Os resultados obtidos são de grande relevância campos de pesquisa da área de Fisiologia 
Cardiovascular, Respiratória e do Metabolismo, uma vez que mostram dados inéditos e 
impactantes. Parte desses resultados já encontra-se submetido para publicação no periódico 
internacional Experimental Physiology, estando em fase de revisão.  
Outro aspecto importante desse projeto relaciona-se a inclusão direta de alunos de graduação 
(Iniciação Científica) e, indiretamente, de alunos de pós-graduação (principalmente do Programa 
Multicêntrico e Pós-graduação em Fisiologia), contribuindo, portanto, para a geração de recursos 
humanos qualificados na UFSC.  
Por fim, a execução desse projeto consolida a implantação de novos laboratórios de pesquisa (nas 
áreas citadas anteriormente) no Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSC. 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Autores: Alex Rafacho, Luiz M 
Gonçalves-Neto, Francielle B D 
Ferreira, André L O Protzek, 
Antonio C Boschero, Everson A 
Nunes & Daniel B Zoccal. 

Submetido ao periódico 
internacional Experimental 
Physiology em 17/07/2012; 
devolvido para revisão em 
03/08/2012; previsão para 
resubmissão em 
10/10/2012 

Glucose homeostasis in rats 
exposed to acute intermittent 
hypoxia 

Autores: Simone Hatanaka, 
Eduardo V. Lemes, Caroline B. 
Orbem, Cleiton Formentin, 
Benedito H. Machado, Everson A. 
Nunes, Alex Rafacho & Daniel B. 
Zoccal. 

A ser submetido ao 
periódico internacional 
Autonomic Neuroscience: 
Basic and Clinical, previsão 
para submissão em 
11/2012 

Cardiorespiratory adjustments 
following acute intermittent 
hypoxia exposure 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias XX      

Otimização de processos de produção XX      

Possibilidades de obtenção de patentes XX      

Agregação de vantagens competitivas do setor XX      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica XX      

Transferência tecnológica para o setor XX      

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      
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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): 
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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. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

No presente estudo, avaliamos os efeitos agudos da hipóxia intermitente (HIA) – uma 

condição comumente observada na fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono (AOS) – 

sobre parâmetros cardiovasculares, respiratórios e metabólicos de ratos. Para tanto, 

utilizamos ratos Wistar adultos, os quais foram submetidos à HI aguda (HIA: 10 episódios de 

6% de O2 por 45s, a cada 5 min). Verificamos que a exposição à HI promoveu um aumento 

significativo na pressão arterial média (PAM) de ratos não anestesiados (n=9), o qual 

mostrou-se associado a um aumento da modulação simpática e respiratória (n=7; P<0,05). 

Além disso, verificamos que a HIA promoveu um aumento do ganho do barorreflexo 

(P<0,05), sugerindo uma importante participação desse mecanismo reflexo na manutenção da 

pressão arterial após a HIA. Em relação à respiração verificamos que a exposição à HIA 

promoveu, em animais não anestesiados, uma redução na frequência respiratória (P<0,05). 

Estudos da atividade do músculo diafragma (DIA) e dos músculos abdominais (ABD) 

realizados em animais anestesiados mostraram que a HIA (n=12) promoveu um aumento 

significativo da força de contração do DIA (P<0,05) e ABD (P<0,05), indicando um aumento 

do esforço inspiratório e expiratório. Em conjunto, os dados sugerem que a exposição à HIA 

promove alterações significativas no funcionamento dos sistemas simpático e respiratório, as 

quais, conjuntamente, podem contribuir para o aumento da pressão arterial. Sobre os 

parâmetros metabólicos, observamos que ratos submetidos à HIA apresentaram níveis 

plasmáticos de glicose e lactato elevados, sem alterações na insulinemia e lipídemia (n=10, 

P<0,05). Além disso, ratos HIA apresentaram uma maior tolerância à glicose (n=10, P<0,05), 

uma maior sensibilidade periférica à insulina (n=10, P<0,05) e um aumento da razão p-

Akt/Akt muscular (n=6, P<0,05). A hiperglicemia de ratos HIA esteve associado a uma 

redução do conteúdo de glicogênio hepático (n=10, P<0.05). Ademais, a hiperglicemia 

induzida pela HIA foi prevenida pelo antagonismo sistêmico dos receptores β-adrenérgicos 

(P<0,05), indicando uma importante contribuição do sistema nervoso simpático nas 

alterações metabólicas observadas em ratos HIA. Portanto, os resultados sugerem que a 

hiperglicemia de ratos submetidos à HIA é resultado da ativação da glicogenólise hepática 

pelo sistema nervoso simpático. Além disso, os aumentos da tolerância a glicose e da 

sensibilidade à insulina de ratos HIA podem ser atribuídos, pelo menos em parte, tanto ao 

aumento da estimulação simpática β-adrenérgica como à ativação da proteína Akt (p.ex., em 

músculos esqueléticos), promovendo uma maior disponibilidade e utilização de glicose. 

Palavras chaves: hipóxia, hipertensão e metabolismo. 
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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). 

A síndrome da apnéia obstrutiva do sono (AOS) está associada com elevados índices de morbidade 
e mortalidade e a maioria dos tratamentos, atualmente, são mecânicos e com respostas variadas 
além de baixa aderência. Além disso, o custo envolvido no tratamento de suas complicações 
(hipertensão e síndrome metabólica) é elevado. Por esses motivos, não apenas investigações 
clínicas, mas básicas devem ser elaboradas na busca da melhor compreensão desta condição 
fisiopatológica. Nesse sentido, os resultados a serem obtidos no presente projeto podem contribuir 
de forma significativa para o entendimento dos mecanismos envolvidos nas alterações cardio-
respiratórias e metabólicas desencadeadas pela exposição à hipóxia intermitente (HI). Ainda que o 
modelo experimental da HI não mimetize todas as condições observadas nos pacientes com AOS, 
os resultados a serem obtidos no presente estudo também contribuirão para a melhor compreensão 
desta fisiopatologia a fim de propiciar métodos mais efetivos para o tratamento não somente da 
AOS, mas também de suas complicações (ex., hipertensão e resistência à insulina). 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 02 de outubro de 2012. 
 
 
 
 
_______________________________                                   _______________________________ 
Prof. Dr. Daniel Breseghello Zoccal                                                   Prof. Dr. Alex Rafacho 
     Beneficiário da Pesquisa                                              Pesquisador e Colaborador da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
 

Termo de Outorga Nº.: 2.447/2011-3
Título do Projeto: INFLUÊNCIA DOS FATORES RELACIONADOS E NÃO RELACIONADOS AO 
PACIENTE NO RESULTADO DO TRATAMENTO DA HEPATITE VIRAL C CRÔNICA EM 
PACIENTES CO-INFECTADOS HCV-HIV
Coordenador (a) /Beneficiário (a): EDNÉIA CASAGRANDA BUENO
E-mail: ecbueno@univali.br 
Município de Execução da Pesquisa: ITAJAÍ/SC
Instituição Executora: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ CNPJ: 84.307.974/0001-02
Instituição Co-Executora: NÃO SE APLICA CNPJ: NÃO SE APLICA 
Instituição (ões) Participante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAJAÍ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 83.102.277/0001-52 

Prazo de Vigência do Projeto: 02/03/2011 a 01/03/2012
Apoio Financeiro: FAPESC 
FAPESC: PPSUS 003/2010 SES: NÃO SE APLICA CNPq: NÃO SE APLICA
Tema/Linha Temática: DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS / NOVOS CONHECIMENTOS / ESTUDOS 
CLÍNICOS / FATORES QUE INFLUENCIAM NA RESPOSTA TERAPÊUTICA À HEPATITE, 
QUALIDADE DE VIDA E TRATAMENTO EM POPULAÇÕES ESPECIAIS
 
 
 
 

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 
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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 
 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 localização dos prontuários dos pacientes na primeira etapa do desenvolvimento do projeto 
evidenciou a necessidade de adequar o período para 2007 a 2010. Isto porque o atendimento e 
acompanhamento dos pacientes co-infectados HCV/HIV junto ao CEREDI para a aplicação do IFN 
peguilado somente ocorreu a partir de 2007. No período anterior a 2007 os pacientes retiravam o 
medicamento e aplicavam na unidade básica de saúde mais próxima à sua residência, o que 
inviabiliza a obtenção das informações propostas na presente pesquisa. Esta adequação foi 
apresentada no relatório parcial de 24/06/2011 e no respectivo seminário de avaliação. 

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

1) Os registros dos dados laboratoriais dos pacientes co-infectados HCV-HIV não seguem o 
preconizado pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite Viral C e Coinfecções de 
2011. Da mesma forma, o tratamento para hepatite viral C crônica e para outras patologias e 
sintomas carecem de informações nos prontuários, como dose prescrita, dose usada, forma de uso, 
administração e prescritor. Estas limitações no registro destes pacientes no serviço de saúde 
impossibilitou que a meta traçada por alguns dos objetivos propostos fosse plenamente alcançada. 
Estas observações quanto aos registros conduzem a duas possibilidades: uma é a falta de registro 
por parte da equipe de saúde, enquanto que a outra possibilidade considera a existência da 
informação, mas cujo registro no prontuário do paciente foi parcial, ou seja, que as anotações 
ocorram somente quando houve alterações nos resultados.  
Detalhamento dos objetivos: 

 Caracterizar o perfil sócio-demográfico dos pacientes co-infectados HCV-HIV, atendidos no 
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Centro de Referência em Doenças Infecciosas (CEREDI) durante o período de 2007 a 2010: 
plenamente alcançado. 

 Caracterizar os dados clínicos dos pacientes a partir das informações constantes no 
prontuário do referido serviço de saúde: peso, idade, sintomas (mialgia, artralgia, febre, 
astenia, depressão, irritabilidade, insônia, cefaléia, rash facial, pele seca com prurido, 
alopecia, reação local, emagrecimento): plenamente alcançado. 

 Caracterizar os dados laboratoriais dos pacientes a partir das informações constantes no 
prontuário: HCV qualitativo, HCV quantitativo, genotipagem para HCV, transaminases, ácido 
úrico, creatinina, glicemia de jejum, TSH, hemograma, beta-HCG: parcialmente alcançado. 
Justificativa: a coleta de dados referente aos resultados de exames laboratoriais considerou 
o monitoramento recomendado pela Diretriz de 2011. Os registros encontrados nos 
prontuários dos pacientes mostraram resultados para quantificação de HCV, hemoglobina, 
leucócitos, neutrófilos, plaquetas, ALT (alanina aminotransferase), AST (aspartato 
aminotransferase), creatinina, TSH (hormônio tireoestimulante), CD4 e CD8, relação 
CD4/CD8 e carga viral de HIV. Outros parâmetros que fazem parte do Protocolo de 2011, 
como quantificação de linfócitos no hemograma, dosagem de glicose, ácido úrico e de beta-
HCG não tinham registros nos prontuários. Da mesma forma, parâmetros que eram objetivo 
deste estudo e que não constavam no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 
Hepatite Viral C e Coinfecções de 2011, como anti-HIV, anti-HCV, HBsAg, anti-HBc IgG e 
IgM, bilirrubina total e frações, ferritina e tempo de protombina também não tinham registro 
nos prontuários. 

 Identificar o tratamento para hepatite viral C crônica dos pacientes: medicamento, princípio 
ativo, dose prescrita, dose usada, forma de uso, administração e prescritor: parcialmente 
alcançado. Justificativa: os dados como dose prescrita, dose usada, forma de uso, 
administração e prescritor não puderam ser obtidos pela análise dos prontuários pela falta de 
registro dos mesmos. 

 Identificar os demais tratamentos dos pacientes: medicamento, princípio ativo, dose 
prescrita, dose usada, forma de uso, administração e prescritor: parcialmente alcançado. 
Justificativa: da mesma forma que para o tratamento da hepatite C crônica, os dados como 
dose prescrita, dose usada, forma de uso, administração e prescritor para os demais 
tratamentos empregados pelo paciente não constavam nos prontuários.  

 Descrever as alterações clínico-laboratoriais dos pacientes: parcialmente alcançado. 
Justificativa: quase a totalidade de prontuários não apresentava informações quanto à 
quantificação de linfócitos no hemograma, dosagem de glicose, ácido úrico e de beta-HCG, 
exames estes constantes no Protocolo de 2011. 

 Descrever o manejo do tratamento da hepatite viral C crônica nos pacientes: plenamente 
alcançado. 

 Identificar a rede de profissional envolvida na assistência ao paciente: plenamente 
alcançado. 

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

Considerando que os objetivos do projeto que não foram plenamente alcançados deveram-se 
exclusivamente à falta de registros nos prontuários, é possível estimar um percentual de sucesso do 
projeto de 100% quanto aos objetivos alcançados/propostos em relação ao cronograma do projeto.
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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): 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itajaí, especificamente com os setores 
CEREDI e Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, locais onde estão arquivados os 
processos e prontuários dos pacientes estudados pelo presente projeto de pesquisa. Os indicadores 
de cooperação incluem trabalhos de iniciação científica, apresentação em eventos científicos 
(submissão do resumo será em 22/10/2012) e posteriormente publicação de artigo científico em 
periódico especializado da área. 

 
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
 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:  
Não se aplica 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

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

Não se aplica 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação* 
Instituição de Vínculo 

Empregatício** 
Ednéia Casagranda Bueno DO UNIVALI 
Ana Paula Veber MSc UNIVALI 
Noemia Liege Maria da Cunha Bernardo Msc UNIVALI 
Rosalie Kupka Knoll Msc UNIVALI 
Leandro Zago ES SMS/PM DE ITAJAÍ
Marcelo José Ramos ES SMS/PM DE ITAJAÍ
Volmen Pereira ES SMS/PM DE ITAJAÍ
Lesli Cokobarg Ceral Patrocinora GR SMS/PM DE ITAJAÍ
*Graduação (GR), Especialista (ES), Mestrado (MSc) ou Doutorado (DO) 
**Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura 
Municipal de Itajaí (SMS/PM Itajaí)
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( X ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

Não se aplica 
 
 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 4.000,00 3.000,00 1.000,00
Total Custeio 1.600,00 405,00 1.195,00
Saldo Total 5.600,00 3.405,00 2,195,00
Data da Informação 25/04/11 18/08/2011 12/04/2012Int

 
 
 
 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
CPU com processador Intel 500GB e memória 4GB 002367 NÃO SE APLICA
Monitor Samsung  B1930N PU19HXKB307201H NÃO SE APLICA
Nobreak SMS AP1000BI 162160013029 NÃO SE APLICA
Impressora HP Laser Jet P1606dn BRBSBC4730 NÃO SE APLICA

 
 
 
 

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 do presente projeto são de interesse da 
comunidade científica pela identificação dos fatores relacionados e não relacionados ao paciente e 
que tenham influência no resultado do tratamento da hepatite viral C crônica em pacientes co-
infectados HCV-HIV.  
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Publicações Data/Local da Publicação Título 
Os dados estão em fase de 
finalização da análise 
estatística para posterior 
publicação em periódico 
específico da área 

2013 – São Paulo/SP Influência dos fatores relacionados 
e não relacionados ao paciente no 
resultado do tratamento da hepatite 
viral c crônica em pacientes co-
infectados HCV-HIV 

Os resultados serão 
apresentados em evento 
científico da área 

Novembro/2012 – 
Florianópolis/SC 

Fatores relacionados e não 
relacionados ao paciente: influência 
no resultado do tratamento da 
hepatite viral c crônica em pacientes 
co-infectados HCV-HIV 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
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 identificação dos fatores relacionados e não 
relacionados ao paciente com interferência no resultado do tratamento da hepatite viral C crônica 
em pacientes co-infectados HCV-HIV permitem auxiliar no delineamento de medidas de 
planejamento e de intervenção junto ao paciente, interferindo diretamente na efetividade do 
tratamento e na qualidade de vida do paciente.

 
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
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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): 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  
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 conhecimento dos fatores relacionados e não 
relacionados ao paciente com influência sobre o resultado do tratamento da hepatite viral C crônica 
em pacientes co-infectados HCV-HIV possibilitam o delineamento tanto de planejamento quanto de 
intervenções junto ao paciente, interferindo diretamente na efetividade do tratamento e na 
qualidade de vida do paciente e, consequentemente, no custo deste para a Rede Pública. Além 
disso, a partir do desenvolvimento da coleta de dados foi possível apontar a necessidade de 
registro mais efetivo pelo serviço de saúde acerca dos dados referentes aos pacientes. 

 
 
 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 
 

A Hepatite C, causada pelo vírus da hepatite C (HCV), é um problema de saúde pública mundial. 
Cerca de 80% dos indivíduos infectados evoluem para a forma crônica da doença, cuja terapia 
objetiva eliminar o vírus e deter a progressão da doença. O presente projeto avaliou a influência dos 
fatores relacionados ao paciente e dos fatores não relacionados ao paciente no resultado do 
tratamento da hepatite viral C crônica em 52 pacientes co-infectatos HCV-HIV, no CEREDI (Centro 
de Referência em Doenças Infecciosas) de Itajaí-SC, no período de 2007 a 2010. As profissões mais 
freqüentes foram: pescador (23,1%), pintor (19,2%) e do lar (15,4%). Em 18 (34,6%) pacientes foram 
encontradas comorbidades, sendo as mais prevalentes a asma e a tuberculose (16,7% dos 
pacientes).  Dentre os pacientes estudados, 33 (63,5%) relataram ser usuários de drogas, 21,1% 
usavam exclusivamente drogas injetáveis e 10,0% usavam drogas injetáveis+inalantes+álcool. A 
faixa etária foi de 36 a 58 anos, com peso entre 41 e 96,8 Kg, 7 (13,5%) do sexo feminino e 45 
(86,5%) do sexo masculino. Foram registrados 23 sintomas em 50 (96,1%) pacientes, com maior 
freqüência para: mialgia (84,6%); febre (75,0%); fadiga e irritabilidade (69,6%); astenia e perda de 
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peso (50,0%); artralgia (46,1%); cefaléia (30,8%) e diarréia (19,2%). A genotipagem do HCV mostrou 
prevalência para o genótipo tipo 1 (35 pacientes-67,3%), tipo 3 (13 pacientes-25,1%) e tipo 2 (1 
paciente-1,9%). Dois (3,8%) pacientes não apresentavam identificação do genótipo enquanto que 
outro (1,9%) constava como genótipo indeterminado. O tratamento foi interferon-peguilado alfa 
(46,2%) e interferon-peguilado beta (53,8%). 43 (82,7%) estavam em tratamento para HIV, um 
(1,9%) estava em tratamento por outra causa e outros 8 (15,4%) pacientes não faziam uso de 
medicação. Os 16 pacientes que estavam em tratamento para outras patologias não HIV utilizavam 
com maior frequencia, isoladamente ou em associação: dipirona (31,3%), filgastrima (25,0%), 
prometazina (25,0%), eritropoetina (18,6%) e dexametasona (18,6%). A avaliação dos resultados 
laboratoriais demonstrou valores diminuídos durante o período de tratamento para hemoglobina, 
leucócitos, plaquetas, CD4 e relação CD4/CD8, enquanto que ALT, AST, creatinina, carga viral do 
HIV e HCV mostraram aumento durante o tratamento. Os pacientes não apresentaram registro de 
necessidade de redução de dose no tratamento da hepatite C crônica, embora 25 (48,1%) 
apresentaram manejo no tratamento: 64% abandonos, 16% sem resposta viral precoce, 8% devido à 
plaquetopenia, 4% por critério de exclusão, somente uma aplicação sem registro do motivo do 
manejo. A rede social de assistência do tratamento do paciente mostrou 7 atores diretamente 
envolvidos: médicos do setor privado e do SUS, médico especialista, enfermeiro, farmacêutico, 
farmacêutico analista clínico e psicólogo.  Os dados apontam para a cura de 16 (30,8%) pacientes, 
não cura de 33 pacientes (63,4%) e óbito de 3 (5,7%) pacientes. Apenas a presença do genótipo do 
tipo 1 foi identificado como fator preditivo negativo para o tratamento da hepatite viral C crônica 
(p=0,0003). Não foi observada correlação entre a cura da hepatite e o sexo e idade dos pacientes, 
provavelmente devido ao predomínio significativo de pacientes masculinos e com idade semelhante 
entre os grupos curado e não curado. Da mesma forma, todos os outros marcadores laboratoriais 
também não foram relacionados com a cura ou não da hepatite viral C crônica (p=0,478 o menor 
valor encontrado). Considerando que estes fatores interferem diretamente na qualidade de vida do 
paciente, na efetividade do tratamento e no custo deste para a Rede Pública, identificação, registro e 
avaliação podem nortear medidas de planejamento e de intervenção junto ao paciente, possibilitando 
a elaboração de diretrizes clínicas internas para o serviço, baseadas em evidências e a ser seguido 
pela equipe multidisciplinar que atua no serviço.

 
 
 
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). 
 

Esta pesquisa buscou estabelecer o diagnóstico dos fatores relacionados ao paciente e daqueles 
não relacionados ao paciente e que interferem no tratamento da hepatite viral C crônica nos 
pacientes co-infectados HCV-HIV em Itajaí. Este diagnóstico não está disponível no serviço que 
atende esta população, o Centro de Referência em Doenças Infecciosas e o Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica. Os dados obtidos apontam para a cura de 16 (30,8%) 
pacientes, não cura de 33 pacientes (63,4%) e óbito de 3 (5,7%) pacientes. Apenas a presença do 
genótipo do tipo 1 foi identificado como fator preditivo negativo para o tratamento da hepatite viral C 
crônica (p=0,0003). Não foi observada correlação entre a cura da hepatite e o sexo e idade dos 
pacientes, provavelmente devido ao predomínio significativo de pacientes masculinos e com idade 
semelhante entre o grupo de pacientes que apresentaram cura e aqueles que não apresentaram 
cura com o tratamento. Da mesma forma, todos os outros marcadores laboratoriais também não 
foram relacionados com a cura ou não da hepatite viral C crônica (p=0,478 o menor valor 
encontrado).  
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Ainda, a aplicação dos resultados aqui obtidos prevê como desdobramento a possibilidade de 
elaboração de diretrizes clínicas internas de manejo do paciente a serem seguidas pela equipe 
multidisciplinar que atua no serviço. Um dos apontamentos observados na execução da pesquisa e 
que se relaciona a este item foi a falha nos registros de dados dos pacientes, que pode ser devido à 
uma é a falta de registro por parte da equipe de saúde ou à existência de informação no prontuário 
somente na presença de alterações. 

 
                 
 
 

ITAJAÍ/SC, 01 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

___________________________________ 
EDNEIA CASAGRANDA BUENO  

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 004/2009 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 17.220/2009-0 FCTP: 2199/09-2
Título do Projeto: Desenvolvimento de sistema instrumentalizado de análise e tratamento da marcha
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Helio Roesler
E-mail: d2hr@udesc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: UDESC CNPJ: 83.912.283/0001-36
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 01-12-2009 a 29-06-2012
Apoio Financeiro:  
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Avaliação de Tecnologias e Economia em Saúde / Avaliação da qualidade e 
do uso de equipamentos materiais, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos e medicamentos no 
âmbito do SUS. 
 

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 
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 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 
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: 
Os objetivos propostos foram o desenvolvimento de plataformas de força integradas a esteiras, 
desenvolvimento de um software para a análise da caminhada através dos dados da plataforma de 
força durante a caminhada na esteira e a construção de um sistema de suporte de peso corporal 
instrumentalizado com célula de carga. A esteira com as plataformas de força e o suporte de peso 
corporal com a célula de carga foram desenvolvidos, confeccionados e testados. 
 
Em decorrência do atraso para o desenvolvimento final do software e hardware de aquisição dos 
sinais e dificuldade na importação dos equipamentos foram atrasados os seguintes objetivos: 
-Verificação das características dinâmicas e eletromiográficas da marcha com a variação do 
percentual de suporte e da velocidade; 
-Verificação da efetividade do sistema desenvolvido para a análise e para o tratamento da marcha 
em diferentes acometimentos 
Esses objetivos serão contemplados assim que os itens citados tiverem seu desenvolvimento 
finalizado. 
 

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

O projeto alcançou uma taxa de sucesso de 70. 
Devido às circunstâncias citadas no item acima, não foi possível alcançar até o momento 3 dos  
objetivos específicos propostos no trabalho. 
 Embora esses representem uma parte importante e indispensável na compreensão das alterações 
da marcha, os objetivos já alcançados nesse projeto envolvem o desenvolvimento de uma nova 
tecnologia e, como parte de uma inovação, esses constituem uma fase cujo o processo está mais 
propenso a atrasos e dificuldades. 
  

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  ) NÃO( X ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃO( X ) 
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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): 

 
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
X SIM NÃO Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM X NÃO Evasão do pessoal técnico
 SIM X NÃO Reestruturação orçamentária

Outras:  
Dificuldade no cumprimento de prazos por parte dos prestadores de serviço envolvidos no 
desenvolvimento do sistema. 
Dificuldade de utilização do cartão BB Pesquisa.
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

Helio Roesler Doutor UDESC 
Stella Maris Michaelsen Doutor UDESC 
Marcos Noronha Doutor UDESC 
Alessandro Haupental Doutorando UDESC 
Caroline Ruschel Doutoranda UDESC 
Letícia Calado Carneiro Mestre UDESC 
Heiliane de Brito Fontana Doutoranda UDESC 
 

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

 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 104.677,67 104.677,67 0,00 

Total Custeio 88.380,78 88.380,78 0,00 

Saldo Total 193.058,45 193.058,45 0,00 

Data da Informação 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012
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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
Esteira ergométrica Werkma 2010 única -------- 

Sistema de aquisição de dados 
Lynx 

ADS  2002-IP-B-3 -------- 

Sistema de suspensão Biodex Unweighing 
harness 

 1 colete bariátrico 
2 coletes adultos (air 

support vest) 
2 coletes pediátricos

Sistema de baropodometria 
computadorizada F-Scan 

VersaTek  --------- 

 
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 

Em elaboração  
  
  
  
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
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 sistema desenvolvido oferece a possibilidade para os profissionais de saúde treinar a marcha de 
pessoas (crianças a idosos) que não tenham capacidade de equilíbrio, controle de tronco ou força 
suficiente de forma segura e eficaz. Assim, este equipamento propicia uma aquisição de tecnologia 
não existente em nosso país.  O custo desses sistemas é elevado, por exemplo, esteiras 
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instrumentadas com plataformas de força custam de R$ 400.000,00 (Esteira Bertec, EUA) a R$ 
800.000,00 (Esteira Gaitway Kistler, EUA) no mercado. Com a construção da esteira desenvolvida 
nesse projeto, acredita-se que este custo final seja reduzido e com fornecedores brasileiros 
capacitados pode ser iniciado o processo de comercialização e utilização dessa tecnologia.

 
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 tratamento da marcha através desse sistema tem o provê uma maior independência e/ou a 
aquisição dessa independência mais cedo por parte dos pacientes tratados. Além disso, o domínio 
dessa tecnologia reduz o número de importações desses produtos e facilita o processo de 
aquisição desses pelas equipes de saúde ligadas a reabilitação 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): 
O produto desenvolvido poderá ser foco de uma nova empresa ou da comercialização de um novo 
produto no mercado. Além da comercialização um produto exige a sua manutenção que poderá ser 
foco de outra prestação de serviço. Outro nicho de mercado será a prestação de serviço para os 
pacientes que poderão ser beneficiados com a aplicação dessa tecnologia. 
 

 
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): 
 
Sabe-se que atualmente existem alguns sistemas comerciais para a avaliação e tratamento da 
marcha. Entretanto, o custo desses sistemas é elevado. Esteiras instrumentadas com plataformas 
de força custam de R$ 400.000,00 (Esteira Bertec, EUA) a R$ 800.000,00 (Esteira Gaitway Kistler, 
EUA) no mercado. Assim, viabilizar a implantação de sistemas semelhantes a esses no SUS fica 
muito difícil. Existem sistemas semelhantes em poucas clínicas particulares. Com base em um dos 
princípios do SUS, a equidade ou igualdade de assistência (conforme conteúdo da Lei nº 8.080), é 
necessário estabelecer estratégias para que esse tipo de serviço também seja disponibilizado em 
instituições públicas.  
É com base nas informações supracitadas que esse projeto objetivou criar um sistema 
instrumentalizado de análise e tratamento da marcha de baixo custo, para que no futuro possa ser 
implantado pelo SUS em suas unidades de atendimento. Os procedimentos de criação e aplicação 
do sistema serão extremamente criteriosos, contando com a participação de profissionais 
especializados, o que permite o desenvolvimento de um instrumento tão preciso e fidedigno quanto 
aqueles já existentes no mercado.  
 
 

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

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

Introdução: No Brasil existem atualmente muitas pessoas com incapacidade de deambular, 
principalmente em decorrência de casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), de lesão medular e 
em pós-operatórios de cirurgia ortopédica. Sob esta condição, os indivíduos necessitam readquirir 
capacidades funcionais para reaprender a andar, objetivando a melhora da qualidade de vida. Para 
facilitar esse processo, fez-se necessário criar um sistema de avaliação e tratamento de marcha 
instrumentalizado. Objetivo: criação de um sistema de análise e tratamento da marcha que permita a 
análise da componente vertical da força de reação do solo durante a caminhada. Método: Em 
conjunto com este sistema de análise de marcha foi desenvolvido e utilizado um sistema de 
suspensão corporal (SPC). O SPC gera um alívio de carga para a caminhada do paciente, a 
quantificação desta carga é analisada através da célula de carga. A marcha é analisada com duas 
plataformas de força acopladas na esteira. As plataformas de força são capazes de analisar o 
padrão da caminhada e a carga efetiva durante o exercício. Resultados e discussão: A esteira com 
SPC desenvolvida é capaz de mensurar a componente vertical da FRS durante a caminhada e 
corrida com variação de velocidade de 0 a 15 km/h controlando-se o percentual de sustentação 
através de uma célula de carga anexada ao SPC. A partir dos resultados analisados até o instante é 
possível gerar uma suspensão de 0% a 60% do peso corporal. A partir de 60% de suspensão 
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ocorrem alterações no padrão da marcha que inviabilizam uma porcentagem maior de suporte. 
Através da análise preliminar da marcha de 5 adultos jovens foi possível obter os parâmetros 
dinamométricos necessários para elaboração do software de análise e das rotinas de tratamento das 
curvas. Foram consideradas as variáveis pico máximo da componente vertical (primeiro e segundo 
pico), taxa de aceitação de peso e tempo de contato. Ainda se faz necessário a caracterização das 
alterações na marcha para diferentes populações e acometimentos. As informações obtidas através 
de parâmetros quantitativos da marcha com a utilização do SPC são cruciais para o embasamento 
da prescrição do tratamento que utiliza esta alternativa para a reabilitação. Assim, podem ser criados 
procedimentos mais precisos para a condução do processo de reabilitação, facilitando a comparação 
dos dados e promovendo a obtenção de melhores resultados terapêuticos. A mensuração destas 
variáveis quantitativas possibilita a criação de um banco de informações acerca dos sujeitos, que 
podem ser repassadas a eles próprios como forma de feedback e também utilizadas para o 
acompanhamento de processos de reabilitação através de comparações intra e inter-sujeitos. 
Conclusão: Até o momento é possível concluir que a inovação tecnológica desenvolvida nesse 
projeto é capaz de mensurar a FRS durante a marcha em diferentes percentuais de sustentação do 
corpo e em diferentes velocidades. A continuação desse trabalho se faz necessária para que se 
possa compreender as alterações dinâmicas bem como eletromiográficas da marcha decorrentes da 
variação do percentual de suspensão e da velocidade com a posterior finalidade de verificar a 
efetividade do sistema desenvolvido para a análise e tratamento da marcha em indivíduos com 
diferentes acometimentos motores. 

Palavras-chave: Reabilitação, caminhada, força de reação do solo, esteira.
 
 
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 reabilitação da marcha, oferecida pelo SUS, é realizada normalmente através utilização 

das técnicas convencionais, com o auxílio de barras paralelas, muletas e bengalas. Essas técnicas 
são em sua maioria subjetivas e dependem da experiência do profissional para o sucesso do 
tratamento. A utilização destes dispositivos nem sempre consegue promover as condições para um 
treino de marcha seguro e eficaz. 

O principal foco deste estudo é a aplicação de tecnologia em saúde, com a criação de um 
instrumento para a análise e o tratamento da marcha que pode oportunizar a melhora das condições 
do tratamento e avaliação da marcha para a população e os profissionais do SUS.  
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 26 de junho de 2012. 
 
 
 
___________________________________   _____________________________ 

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

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2448/2011-1 
Título do Projeto: RESISTÊNCIA À INSULINA COMO DETERMINANTE DAS ALTERAÇÕES DE 
ENZIMAS HEPÁTICAS EM INDIVÍDUOS IDOSOS
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Janaína Luz Narciso Schiavon
E-mail: janaina.narciso@uol.com.br 
Município de Execução da Pesquisa:Tubarão
Instituição Executora: Universidade do Sul de Santa Catarina CNPJ: 86.445.293/0001-36
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s): Universidade Federal de Santa 
Catarina 

CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 01/2011 a 09/2012
Apoio Financeiro:  
FAPESC:  SES: CNPq:  
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) 
X Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde
 Regulação em saúde 
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 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 alcançados? Justifique: 
- Identificar a prevalência de síndrome metabólica (SM) em idosos; 
- Identificar a relação entre as alterações das enzimas hepáticas e a SM;  
- Identificar a relação entre as alterações das enzimas hepáticas e os níveis séricos de 
adiponectinas; 
- Identificar a relação entre as alterações das enzimas hepáticas e testes para avaliação de 
sensibilidade à insulina (insulinemia de jejum; QUICKI; HOMA-IR e HOMA-AD); 
- Avaliar a associação entre as alterações das enzimas hepáticas, dos testes para avaliação 
de sensibilidade à insulina e dos níveis séricos de adiponectinas e a mortalidade em três e 
cinco anos. 
 
Justificativa: 
Todos os objetivos propostos para o cronograma de execução deste projeto foram alcançados (vide 
resumo abaixo). O último objetivo (investigação da relação entre os testes e a mortalidade) é a 
proposta de um estudo de coorte com seguimento de até cinco anos e que será uma continuidade da 
presente proposta.  
 
 

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

 
90% 
 
Justificativa: 
Foi necessário extensão do cronograma de execução devido às dificuldades relacionadas à 
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dimensão do estudo e atraso na liberação dos recursos.  
Em relação a proposta original, houve uma pequena modificação no tamanho estimado da amostra. 
 
  

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): 

 
Foi realizada parceria com o Laboratório do Hospital Universitário da UFSC (Profa. Maria 
Luiza Bazzo), para colaboração com os exames laboratoriais. 
 
 

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
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? 

Foi realizada parceria com o Laboratório do Hospital Universitário da UFSC (Profa. Maria 
Luiza Bazzo), para colaboração com os exames laboratoriais. Além disso, para ampliação 
dos alcances científicos do projeto foram incluídos dois novos pesquisadores na equipe 
inicialmente proposta. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Janaína Luz Narciso Schiavon Doutora UNISUL 
Leonardo de Lucca Schiavon Doutor UFSC 
Tatiana Martins Mestre UNISUL 
Daisson José Trevisol Doutor UNISUL 
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Fabiana Schuelter Trevisol Doutora UNISUL 
Maria Luiza Bazzo Doutora UFSC 
   
  
  
 

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

 
Por ser um estudo de base populacional, é necessário o envolvimento de diferentes agências e 
fontes de recursos.  
- A prefeitura municipal de Tubarão foi responsável por custear o treinamento dos agentes de 
saúde, parte dos exames laboratoriais (GGT, Glicemia de jejum, colesterol total e frações, 
triglicérides) e auxiliar para coleta de sangue. O total estimado investido pela Prefeitura de 
Tubarão é de R$ 50.000,00.  
- O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de 
projeto específico (Edital 067/2009 - MCT/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/DECIT; Processo 
número 559489/2009-9), forneceu recursos para a realização de exames laboratoriais, bem 
como a aquisição de material para coleta de sangue. O investimento total do CNPq foi de R$ 
57.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 36.000,00 29.934,32 6.065,68 
Total Custeio 57.000,00 52.529,87 4.470,13 
Saldo Total 93.000,00 82.464,19 10.535,81 
Data da Informação 27/09/12  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Ultra-freezer vertical Sanyo (-
80º C) 

MDF-U76VC - - 

 
 
 

 
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.  
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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 projeto é o primeiro estudo brasileiro com 
o objetivo de identificar os fatores relacionados aos níveis das enzimas GGT e ALT nestes 
indivíduos. Além da relevância científica, o estudo permitiu a colaboração entre a UNISUL e a 
UFSC, contribuindo para a criação e consolidação de grupos de pesquisa nas duas instituições. 
Duas dissertações de mestrado foram defendidas e uma tese de doutorado será iniciada tendo 
como base o presente projeto. Além disso, existe a proposta de seguimento dos idosos incluídos no 
presente estudo para avaliação do impacto das características estudadas na sobrevida e incidência 
de complicações. 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

IMPACTO DA SÍNDROME 
METABÓLICA E FATORES 
ASSOCIADOS SOBRE OS 
NÍVEIS DE ALANINA 
AMINOTRANSFERASE EM 
IDOSOS: ESTUDO DE BASE 
POPULACIONAL 

2011, Salvador XXI Congresso Brasileiro de 
Hepatologia 

ESTUDO DOS NÍVEIS DE 
GAMA 
GLUTAMILTRANSFERASE EM 
IDOSOS: PAPEL DA 
SÍNDROME METABÓLICA E 
FATORES ASSOCIADOS 

2011, Salvador XXI Congresso Brasileiro de 
Hepatologia 

PREVALÊNCIA E FATORES 
DE RISCO PARA INFECÇÃO 
PELO VÍRUS DA HEPATITE B 
EM IDOSOS RESIDENTES NO 
MUNICÍPIO DE TUBARÃO 
(SC) 

2011, Salvador XXI Congresso Brasileiro de 
Hepatologia 

PREVALÊNCIA E FATORES 
ASSOCIADOS À INFECÇÃO 
PELO HCV EM IDOSOS: 
ESTUDO DE BASE 
POPULACIONAL 

2011, Salvador XXI Congresso Brasileiro de 
Hepatologia 

Prevalence and factors 
associated with HCV infection 
among elderly people in a 
Southern Brazilian city 

 Submetido à revista “Annals of 
Hepatology” 

Prevalence and factors 
associated with HBV infection 
among elderly from Southern of 

 Submetido à revista “Hepatitis 
Monthly” 
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Brazil 
Impact of metabolic syndrome 
in alanine aminotransferase 
levels in the elderly: a 
population-based study 

 Em fase de redação 

The relationship between 
gamma-glutamyltransferase 
levels and metabolic syndrome 
in the elderly 

 Em fase de redação 

Liver enzymes and systemic 
inflammatory markers in the 
elderly: relationship with the 
visceral adiposity index 

 Em fase de redação 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
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): 
 
 

 
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): Este estudo foi realizado com idosos cadastrados nas 
unidades de Estratégia de Saúde do Município de Tubarão/SC. Vários resultados indiretos como a 
taxa de cobertura do programa e a organização dos serviços foram obtidos durante o período de 
preparação e capacitação das agentes de saúde. Os resultados foram enviados à prefeitura de 
Tubarão para que medidas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos 
relacionados à Síndrome Metabólica fosse adotadas. Espera-se que tais resultados forneçam 
subsídios para a adequada alocação de recursos , melhorando a organização e a qualidade dos 
serviços oferecidos. 
 
 

 
 
 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

Introdução: Elevação nos níveis séricos de ALT e GGT é sinal de possível doença hepática e uma 
prevalência inexplicavelmente alta de níveis elevados destas enzimas, provavelmente por associação 
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com a DHGNA, tem sido relatada. Apesar de estudos terem demonstrado a associação entre maiores 
níveis de ALT e GGT e doenças cardiovasculares, existem poucos dados a respeito da relação entre 
seus níveis e fatores associados à síndrome metabólica (SM) especificamente nos idosos. 

Objetivos: Avaliar o impacto da SM e fatores relacionados a RI nos níveis das enzimas hepáticas (ALT 
e GGT) de idosos 

Metodologia: Estudo observacional transversal de base populacional que incluiu idosos (≥ 60 anos) 
residentes no município de Tubarão/SC selecionados por amostragem aleatória simples. Foram 
excluídos aqueles que se recusaram de participar, que não compareceram para coleta de sangue e 
aqueles com sorologias positivas para hepatites virais. Os níveis de ALT e GGT foram divididos em 
tercis de acordo com o sexo. 

Resultados: A média de idade foi de 68,6±7,0 anos, sendo 38% homens e 21% dos idosos com 
relato de consumo atual de bebidas alcoólicas. A prevalência de SM foi 51,6% (60,2% para mulheres 
e 37,8% para homens, P < 0,001).  Na análise univariada, níveis mais elevados de ALT foram 
associados à maior IMC, ausência de história de tabagismo, menor idade, menores níveis de 
colesterol total, maior circunferência abdominal  e de quadril, maiores níveis de glicemia, de insulina, 
de ferritina e presença de SM. Na análise de regressão logística, IMC, Colesterol LDL e ferritina foram 
associados de forma independente à níveis de ALT acima do tercil superior. Na análise univariada, 
níveis elevados de GGT (acima do tercil superior) foram associados a consumo etílico, maior IMC, 
maior circunferência abdominal e de quadril, maiores níveis de colesterol total , triglicerídeos, 
glicemia e insulina de jejum, ferritina, PCRhs, maior relação cintura/quadril , presença de 
hipertensão, diabetes mellitus e SM. Na regressão logística, circunferência da cintura, SM, ferritina e 
PCRhs foram associados de forma independente à níveis mais elevados de GGT. Os níveis de ALT e 
GGT se correlacionaram com os modelos HOMA-IR, HOMA-AD e QUICKI. Não foi observada 
associação entre os níveis de adiponectina e ALT ou GGT. 

Conclusões: Em idosos, os níveis séricos de ALT e GGT foram associados de forma independente a 
variáveis relacionadas à SM, RI e outros fatores associados. Estes achados sugerem que os níveis de 
ALT e GGT podem representar ferramentas úteis na avaliação destes indivíduos, especialmente se 
estudos longitudinais demonstrarem associação com evolução para doenças cardiovasculares e 
mortalidade.   

Palavras-chaves: Alanine Transaminase, gama-Glutamiltransferase, síndrome metabólica   
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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). 

A Síndrome Metabólica (SM) e os seus fatores associados são comuns em nosso meio e 
representam um importante problema de saúde pública. Além do já reconhecido envelhecimento 
populacional observado nos últimos anos, evidências sugerem que indivíduos com mais de 60 anos 
apresentam maior prevalência de SM e de suas complicações. Neste contexto, o seu 
reconhecimento precoce, para tratamento e controle dos fatores de risco é importante em termos de 
políticas de saúde do idoso. Os níveis de ALT e GGT têm sido relacionados ao risco de 
desenvolvimento de SM e, por serem exames baratos e amplamente disponíveis, são ferramentas 
promissoras no rastreamento de populações de risco. Apesar das evidências acumuladas até o 
momento, o papel dos fatores associados à RI na alteração das enzimas hepáticas, especialmente 
entre os indivíduos acima de 60 anos não está completamente elucidado. 
Este estudo demonstrou que mais da metade dos idosos avaliados, residentes no município de 
Tubarão, preenchem os critérios para SM. Os níveis séricos de ALT e GGT foram associados de 
forma independente a variáveis relacionadas à SM, resistência insulínica e outros fatores 
associados. Estes achados sugerem que os níveis de ALT e GGT podem representar ferramentas 
úteis na avaliação destes indivíduos, especialmente se o acompanhamento destes idosos confirmar 
uma associação com evolução para eventos cardiovasculares e mortalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 01 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - PARCIAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 3.733/2011-8 SSP Nº: 56158/2010 

Título do Projeto: Carga de Doença por Aids e doenças resultantes nas macrorregiões de saúde de 
Santa Catarina 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Jane da Silva 

E-mail: janedasilva1808@gmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: Municípios de Santa Catarina 

Instituição Executora: Fundação Universidade do Sul de Santa 
Catarina (UNISUL)  

CNPJ: 86.445.293/0001-36 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

Instituição (ões) Participante(s): Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) 

CNPJ: : 83.899.526/0001-82 

Prazo de Vigência do Projeto: julho/2011 a 30/10/2012  

Apoio Financeiro:   

FAPESC 

Tema/Linha Temática: Estudos sobre saúde e qualidade de vida / Avaliação dos indicadores 
compostos, tais como carga da doença, índices de vulnerabilidade, de desenvolvimento humano 
municipal, de exclusão social, de condições de vida, entre outros e desenvolvimento de novos 
indicadores. 

   

 

 
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 
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 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 (  ) NÂO( x ) Caso SIM, Justifique:  
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 

Objetivo Geral: Descrever a Carga de Doença por Aids e doenças resultantes nas macrorregiões de 
saúde de Santa Catarina.  
 
Objetivos Específicos: -Calcular o indicador de mortalidade precoce – YLL – por AIDS nas regiões de 
estudo. -Determinar a incidência e calcular o indicador de morbidade – YDL – por Aids nas regiões 
de estudo. -Mensurar a Carga de Doença por Aids nas regiões de estudo. -Identificar eventuais 
diferenças regionais no comportamento do agravo estudado. -Analisar o comportamento dos agravos 
estudados e aspectos sociais das macrorregiões de saúde. 
 
Objetivos alcançados: 
Todos os objetivos propostos 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: 

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): 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A participação dos pesquisadores da UFSC foi 
essencialmente na análise de material de pesquisa, dos relatórios e dos artigos com vistas a 
publicações. 

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  NÃO Manutenção de equipamentos 

 SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 

 SIM x NÃO Atraso na liberação dos recursos 
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 SIM  NÃO Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM x NÃO  Reestruturação orçamentária 

 
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, inclusão de alunos de pós-graduação em Ciências da Saúde (Helena Caetano e Silva) e 
de graduação em Medicina da UNISUL, Karoline Bunn. 
 
 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Jane da Silva  Doutora UNISUL  

Jefferson Luiz Traebert  Doutor UNISUL 

Josimari Telino de Lacerda Doutora UFSC 

Maria Cristina Marino Calvo  Doutora UFSC 

   

   

   

   

   

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

UNISUL e UFSC alocaram horas de pesquisa aos participantes durante 24 meses. 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 21.150,00 21.150,00 0 

Total Custeio 7.500,00 7.500,00 0 

Saldo Total 28.650,00 28.650,00 0 

Data da Informação 02/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Macbook Apple White MC914ll/A  

MacbooK Apple Air II MC968ll/A  

Multifuncional HD Deskjet 3050 3050  

Livros em epidemiologia, 
metodologia de pesquisa e 
imunologia 
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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 incluem em um só indicador os efeitos das doenças estudas sobre a mortalidade 
precoce e o impacto gerado em termos de incapacitação. Desta forma, gestores e formuladores de 
políticas públicas de saúde têm disponíveis indicadores mais sensíveis e mais apropriados. 
A agregação de auxiliares de pesquisa e pesquisadores ao projeto: um trabalho de conclusão de 
curso – Medicina; um trabalho no contexto do PIBIC/CNPq; uma dissertações de mestrado junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na Universidade do Sul de Santa Catarina 
apontam para o potencial de capacitação de pesquisadores na área temática do projeto. 
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Em fase de elaboração   

   

   

   

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 

 
 

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): 
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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): 
As políticas de saúde em Santa Catarina, assim como no Brasil, são planejadas a partir de 
informações de saúde geradas principalmente por indicadores de mortalidade. O cálculo dos 
DALYs das macrorregiões de saúde do Estado propicia a disponibilização para os serviços, 
gestores e técnicos, de informações mais abrangentes, que envolvem o sofrimento e a 
incapacidade gerada pela Aids. Além disso, este estudo analisou diferenças regionais no 
comportamento da doença. Isto possibilita também evidenciar eventualmente, diferenças de 
condições de saúde entre as regiões do Estado, que outros indicadores talvez não sejam sensíveis 
o suficiente para detectar. 
 

 

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): 
Os estudos possibilitam observar o potencial de utilização da Carga de Doença (DALY) como 
possível norteador das políticas e ações de saúde para grupos prioritários no Estado de Santa 
Catarina. 
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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. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

Foram verificados 689 óbitos e 2.034 notificações de Aids em Santa Catarina em 2009. 
Respondendo aos objetivos do estudo, como componente de mortalidade, obteve-se 15.756,6 YLLs 
com uma taxa de 257,5/100 mil habitantes, havendo predomínio no sexo masculino, com 65,7% do 
YLL (10.358,30 YLLs) e taxa de 340,7 YLLs/100 mil habitantes. A faixa etária mais acometida foi dos 
30 a 44 anos e a macrorregião com maior taxa foi o Planalto Norte com 600,3 YLLs/100 mil 
habitantes. 
Em relação ao componente de morbitade, verificou-se um total de 3.045,1 YLDs, com taxa de 49,1 
YLDs/100 mil habitantes. Permaneceu predominante o sexo masculino com 60,0%, ou seja, 1.827,1 
YLDs e taxa de 59,9 YLDs/100 mil habitantes. A faixa etária mais acometida foi também de 30 a 44 
anos, com uma taxa de 107,3 YLDs/100 mil habitantes. Manteve-se como macrorregião mais afetada 
o Planalto Norte, com uma taxa de 114,9 YLDs/100 mil habitantes. 
Assim, em 2009 obteve-se como Carga de Doença por Aids no Estado de Santa Catarina 18.801 
DALYs, o que gerou uma taxa de 308,1 DALYs/100 mil habitantes. O sexo masculino foi acometido 
em 65,6%, apresentando 406,6 DALYs/100 mil habitantes e a faixa etária mais acometida foi a de 30 
a 44 anos, com 768,2 DALYs/100 mil habitantes. A Macrorregião de saúde do Planalto Norte foi a 
mais afetada,com 619,07/100 mil habitantes e a menos afetada foi a macrorregião do Planalto 
Serrano, com 70,69/100 mil habitantes. 
 
Palavras-chave 
Carga de doença. Condições de vida. Serviços de Saúde. 
 

 

 
 
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 de pesquisa deste estudo foi: qual a Carga de Doença por AIDS e doenças 
resultantes nas macrorregiões de saúde de Santa Catarina?  
 
Indicadores de mortalidade são informações importantes para nortear as políticas de saúde em 
Santa Catarina, assim como no Brasil. Não havia até então, um estudo que mostrasse resultados 
onde a mortalidade e a morbidade por AIDS fossem mensuradas concomitantemente.  
O cálculo dos DALYs das macrorregiões de saúde disponibiliza para os serviços, gestores e 
técnicos, informações mais abrangentes, que envolvem o sofrimento e a incapacidade gerada pela 
AIDS no Estado. 
As diferenças regionais obtidas nesse estudo apontam a necessidade de elaboração de políticas 
coerentes com a diversidade do acometimento da doença no Estado. 
Recomenda-se a utilização da Carga de Doença como um indicador de saúde, juntamente com 
outros indicadores, para o planejamento de políticas e ações de saúde. Isto permitirá a inclusão de 
aspectos positivos no dimensionamento da situação de saúde da população, como aspectos de 
qualidade de vida adicionados às tradicionais de mortalidade.  
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Tubarão/SC, 02 de  Outubro de 2012. 

 
 
 
 

_______Jane da Silva____________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 

 



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 
 

RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº: 2.449/2011-0 FCTP: 
Título do Projeto: Educação Permanente em Saúde: Análise da implantação e implementação da 
Política de Educação Permanente no Estado de Santa Catarina e seu impacto nas práticas e 
processos de trabalho. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a):Juliana Vieira de Araujo Sandri  
E-mail: jusandri@univali.br  
Município de Execução da Pesquisa: Itajaí (SC) 
Instituição Executora: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ CNPJ: 84.307.974/0001-02 
 
Instituição Co-Executora: - CNPJ:- 
 
Instituição(ões) Participante(s): Secretaria do Estado da 
Saúde de Santa Catarina 

CNPJ: 80.673.411/0001-87 

Prazo de Vigência do Projeto: 09/2012 
Apoio Financeiro: R$ 12.550,00 
FAPESC: R$ 12.550,00 SES: - CNPq: - 
Tema/Linha Temática: Política Nacional de Educação Permanente/ Recursos humanos em 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 
 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 
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 Controle e participação social 
x 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: 

Geral: Analisar a implantação e implementação da Política de Educação Permanente no Estado de 

Santa Catarina, conforme diretrizes apontadas na Portaria 1996 GM/MS e seu impacto nas práticas 

e processo de trabalho. 

Específicos: Levantar a história do processo de implantação da Política de Educação Permanente 

em Saúde em Santa Catarina.  

Averiguar a formação, configuração e funcionamento (operacionalização) dos Colegiados de Gestão 

Regional e Comissões de Integração Ensino e Serviço e a sua interelação com a Política de 

Educação Permanente em Saúde.  

Investigar se a Política de Educação Permanente segue o plano de ação estadual de educação 

permanente, bem como o seu respaldo no Pacto pela Saúde.  

Verificar o impacto da educação permanente nas práticas e processo de trabalho dos profissionais 

de saúde. 
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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: 
 

O projeto teve dificuldades de obter o impacto das ações de educação permanente executadas nas 

CIES em virtude de não haver instrumentos que pudessem sustentar este feito. As regiões 

executavam as ações, muitas vezes, sem fazer uma avaliação da própria ação. Contudo, ao 

questionamos a respeito do que modificou na região com as ações efetuadas, obtivemos as 

seguintes narrativas: Há muita preocupação com uma capacitação pontual do que com a Educação 

Permanente. (P1). Os Cursos proporcionam uma melhora no processo de trabalho, sim (P7). Houve 

mudanças positivas de atitudes, pensamentos […]. O papel da CIES está na mudança do processo 

de trabalho, mudança de comportamento, de atitude do ser humano. […] mas é uma coisa gradativa 

que temos que fazer aos poucos. Há uma troca de saberes - Ah! Na minha unidade eu faço assim, 

por que não faz assim? Pouco contribuinte na melhoria da qualidade de assistência ao usuário (P5). 

Tem reflexo na população devido a melhora no processo de trabalho (P2).Houve reflexo na 

população, que está mais participativa (P3).Melhoria na qualidade do atendimento que reflete na 

população (P7).Houve melhoria nos serviços oferecidos para a população porque os profissionais 

estão mais bem preparados para executá-los. […] mudar postura e pensamentos é um processo 

longo. A educação que é ofertada hoje poderá ter reflexo só daqui a 5,8,10 anos […] vamos esperar 

para ver o que de fato muda. Sou otimista e acredito nesta proposta (P8). Portanto, crê-se que a 

partir dessas fala, mesmo que não se tenha instrumentos avaliativos de impacto, percebe-se que 

alguma coisa modificou. 

Os demais objetivos foram 100% atingidos. 

 
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) Secretaria Estadual de Saúde do estado de Santa Catarina – Departamento de Educação 

Permanente em Saúde.  

2) Secretarias Municipais de Saúde 

3) Comissões de Integração ensino e Serviço 
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4) Colegiado Intergestores Regionais 

 
 
 
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 
X 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 

Águeda Lenita Pereira Wendhausen Doutora  UNIVALI 
Elizabeth Navas Sanches Doutora UNIVALI 
Luiz Roberto Ágea Cutolo Doutor UNIVALI 
Maria Tereza Leopardi Doutora UNIVALI 
Stella Maris Brum Lopes Doutora UNIVALI 
Juliana Vieira de Araujo Sandri Doutora UNIVALI 
 

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

Total Capital 6.060,00 6.059,98 0,02 
Total Custeio 6.490,00 6.456,95 33,05 
Saldo Total 12.550,00 12.516,93 33,07 
Data da Informação 02/03/2010 27/09/12 27/09/12 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
CPU, Marca Sansung 08GB C-I7 2600 - - 
Pen drive, Marca Kingston 16 GB - - 
Notebook, Marca Toshiba Satélite M645 - 

Gravador Digital, Marca Sony - - - 
 

 
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):  

Faz um retrato da história, destacando os principais fatos ocorridos durante o processo de 

implantação dessa política e mostra que o estado está trilhando o seu caminho, respaldado na 

Portaria GM/MS 1.996/07, e tem se organizado de modo a expandir as ações e a estimular a 

interlocução entre as demais estratégias que envolvam ensino, serviço e comunidade, impactando 

positivamente o processo de trabalho no SUS. 

Proporcionou diálogo e interação entre os participantes da CIES e fomentou discussão e reflexão 

sobre a Política de Educação Permanente em saúde no Estado. 

Mostrou que os atores envolvidos são comprometidos com o desenvolvimento da política, primam 

na articulação e transparência de suas decisões buscando o consenso coletivo em todos os 

momentos, respaldado na legislação vigente. 
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Comprovou que todos os municípios do Estado estão integrados a uma Comissão Intergestora 

Regional (CIR). A CIR é a responsável pela condução da PEPS na região e a CIB no âmbito 

estadual, já as CIES correspondem a comissão de apoio dessas estâncias deliberativas, contudo 

fazem mais do que apoiar - elas são as que realizam de fato a PEPS, mas com o aval da CIR.  

Mostrou que temos alguns entraves a ser resolvido, em especial, o uso do recurso financeiro que 

embora já esteja mais claro o modo de sua utilização, mas no momento de operacionalizá-los 

esbarramos nas questões burocráticas de ordem pública. Outro ponto a ser superado é a relação 

entre a CIR e os CIES, para isso é imprescindível que haja uma orientação aos dirigentes da CIR 

esclarecendo o papel da CIES e deles na PNEPS para atender a Portaria GM/MS N° 1996/07, para 

que não ocorra atraso na deliberação das ações.   

Apareceu que há necessidade de integrar cada vez mais as ações que estão isoladas. Melhorar a 

formação do profissional da saúde, oportunizar o acesso a qualificação e aperfeiçoamento sejam no 

nível técnico, graduação, latus sensus ou stritus sensus. Sem o acesso ao conhecimento e 

informação não há melhora no processo de trabalho e, consequentemente, o SUS não chegará a 

onde pretende chegar:  

Apontou que a Política está de acordo com o que preconiza a Constituinte de 1988 e a Lei orgânica 

de Saúde 8080 (SUS), no sentido de buscar parcerias com outras instituições, proporcionando a 

intersetorialidade das ações e a reestruturação dos serviços, em conformidade com os 

determinantes sociais. Contudo, relatam que depende do interesse pessoal dos gestores, embora 

concordem que ela melhora o atendimento ao usuário do SUS.  

Assinalou que as fragilidades e potencialidades apontadas foram basicamente às mesmas, 

havendo, portanto, uma similaridade nas respostas emitidas. Como frágeis, foi destacada que não 

há adesão no processo e poucos assumem; a mudança frequente de gestão nas diversas esferas 

públicas constitui um entrave na condução da política. Além dessas fragilidades relacionadas à 

alternância de governo e gestão, outras mais foram relatadas e que certamente seriam possíveis de 

amenizar se houvesse um encaminhamento alinhado com as condições estadual e regional, 

visando mais articulação com as instituições envolvidas, tais como CIR e IES, no sentido de 

desburocratizar o processo, viabilizando as ações previstas no Plano Regional de EP.Já os pontos 

fortes da PEEPS estão respaldados na instituição do CIES Estadual, o qual permite a troca de 

experiências e o direcionamento da política. Outra fortaleza destacada é o financiamento ser 
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contínuo e o comprometimento dos envolvidos neste processo para que as ações aconteçam de 

modo mais efetivo e eficaz possível.     

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

SANDRI, Juliana Vieira de Araujo. 

PASSETO, Bruna. Análise da 

implantação e implementação da 

Política de Educação Permanente 

em saúde na região do litoral do 

estado de Santa Catarina 

Revista Saúde e Sociedade 

(Encaminhado) 

Análise da implantação e 

implementação da Política 

de Educação Permanente 

em saúde na região do 

litoral do estado de Santa 

Catarina.  

SANDRI, Juliana Vieira de Araujo; 

OLIBONE, Suzany de Fátima 

Henchoste. A Política de Educação 

Permanente em Santa Catarina: o 

histórico de uma caminhada.  

Saúde & Transformação 

Social 

(Será encaminhado) 

A Política de Educação 

Permanente em Santa 

Catarina: o histórico de 

uma caminhada. 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 
 
 
B – TECNOLOGICO/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): 

1) Possibilitou levantar a historia da implantação e implementação da Política de Educação 
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Permanente em Saúde no Estado de Santa Catarina. 

2) Contribuiu para identificar as fragilidades e fortalezas com relação a operacionalidade da 

Política de Educação Permanente em Saúde no Estado de Santa Catarina e assim, buscar 

alternativas para minimizar os problemas e concretizar os avanços. 

3)  Apontou que as ações desenvolvidas nas diversas regiões têm contribuído 

qualitativamente para a qualificação dos profissionais de saúde. 

4) Mostrou que o Estado de Santa Catarina conduz a Política de Educação Permanente em 

Saúde conforme a Portaria 1996 GM/MS. 

5) Divulgação dos resultados da pesquisa para a Divisão de Educação Permanente em Saúde 

no Estado de Santa Catarina. 

6) Apresentação dos resultados da pesquisa na CIES Estadual.  

 
 
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 
Subsídio 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 
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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): Diante dos resultados da pesquisa será possível 

elaborar estratégias para resolução dos problemas identificados, a fim de melhorar a 

operacionalidade das ações de educação planejadas evitando os engessamentos e burocracias. O 

diálogo entre as CIRs e CIES regionais mostrou estar em desenvolvimento ampliando o respeito 

mútuo e assim, viabiliza a concretude das ações e, consequentemente, a melhoria da qualificação 

profissional no atendimento aos usuários 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. Incluir três palavras-chaves 

(2.000 a 2.500 caracteres). 

 

A Portaria GM//MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, estabelece novas diretrizes e estratégias para 

a implementação da Educação Permanente em Saúde (EPS). A referida Portaria reafirma os 

princípios da EPS como norteadores para a construção dos planos regionais (loco - regionais) de 

EPS e das ações educativas na saúde, por meio do fortalecimento da descentralização da gestão 

setorial, do desenvolvimento de estratégias de integralidade da atenção à saúde e da participação da 

sociedade no Sistema Único de Saúde. Objetiva analisar a implantação e implementação da Política 

de Educação Permanente em Saúde no Estado de Santa Catarina, conforme diretrizes apontadas na 

Portaria 1996 GM/MS, além de: levantar a história do processo de implantação da Política de 

Educação Permanente em Saúde em Santa Catarina; averiguar a formação, configuração e 

funcionamento (operacionalização) dos Colegiados de Gestão Regional e Comissões de Integração 

Ensino e Serviço e a sua interelação com a Política de Educação Permanente em Saúde; investigar 

se a Política de Educação Permanente segue o plano de ação estadual de educação permanente e; 

verificar o impacto da educação permanente nas práticas e processo de trabalho dos profissionais de 

saúde. Pesquisa qualitativa com levantamento documental, através das atas existentes no 

Departamento de Educação Permanente em Saúde/SC, e entrevista com a participação dos 

membros da Comissão de Integração Ensino e Serviço, na representação do articulador, do 
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profissional da Saúde e da Comissão Intergestores Regional, na abrangência de uma das 

Comissões de Integração Ensino e Serviço das 09 macrorregiões de saúde do Estado de Santa 

Catarina. As referidas Comissões de Integração Ensino e Serviço foram sorteadas, totalizando 08 

CIES, quais sejam: 1) CIES do Extremo Oeste Catarinense (São Miguel D’ Oeste); 2) CIES do Médio 

Vale do Itajaí (Blumenau); 3) CIES da Região de Laguna (Tubarão);  4) CIES do Planalto Serrano 

(Lages); 5) CIES da Grande Florianópolis (Florianópolis); 6) CIES da Região Norte (Mafra/ 

Canoinhas); 7) CIES da Região Oeste Catarinense I (Chapecó) e; 8) CIES da Região da 

AMVALI/AMUNESC (Joinville/ Jaraguá do Sul e suas  Comissão Intergestores Regional. Além 

desses foi entrevistado o responsável pelo Departamento de Educação Permanente da Secretaria de 

Estado da Saúde de Santa Catarina (DEP/SES-SC).Todos assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e foram respeitados os critérios éticos previstos na Resolução CNS 196/96 

referente a pesquisa com seres humanos. Teve aprovação no CEP Univali sob o nº366/09 em 06 de 

novembro de 2009. Os dados foram obtidos no período de novembro de 2011 a maio de 2012. Os 

resultados para o levantamento histórico estão organizados temporalmente, em três categorias: 1) 

Aprendendo a trabalhar na roda de gestão da educação permanente em saúde (2004 a 2005); 2) 

Processo de transição da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (2006 a 2008); 3) A 

nova conjuntura da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (2009 a 2011). As 

entrevistas foram organizadas em duas etapas: 1) caracterização dos sujeitos e; 2) a Política de 

Educação Permanente em Saúde, em três categorias: 1) A Política de Educação Permanente e sua 

finalidade; 2) A Política de Educação Permanente e sua operacionalidade; 3) A Política de Educação 

Permanente em Saúde, suas fortalezas e fragilidades no impacto das ações. Traz um retrato da 

história, destacando os principais fatos ocorridos durante o processo de implantação dessa política e 

mostra que o estado está trilhando o seu caminho, respaldado na Portaria GM/MS 1996/07, e tem se 

organizado de modo a expandir as ações e a estimular a interlocução entre as demais estratégias 

que envolvam ensino, serviço e comunidade, impactando positivamente o processo de trabalho no 

SUS. Constata-se, porém, a importância de realizar uma avaliação individualizada por Comissão de 

Integração Ensino e Serviço tendo em vista a diversidade de realidades encontradas, onde cada 

uma delas interpreta e concretiza suas ações de educação permanente em saúde de modo 

diferenciado. Cabe aprofundar a discussão e reflexão sobre a finalidade da educação permanente, 

bem como seu papel nas politicas publicas de saúde.  

Palavras chaves: Sistema Único de Saúde; Educação; Profissionais da saúde. 
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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 perspectiva de aplicação no SUS se deu por meio de conhecer o desenvolvimento da história da 

educação permanente no Estado de Santa Catarina trazendo informações temporais dos Pólos ao 

CIES, além de apresentar como está ocorrendo a aplicação dessa política na lógica da Portaria 1996 

GM/MS, bem como narrou como está sendo desenvolvida esta politica nas nove macro regiões do 

estado e apontou os avanços e as fragilidades deste processo. Traz uma análise dessas narrativas 

no contexto de três categorias temáticas relacionados à Política de Educação Permanente, quais 

sejam: 1) sua definição e finalidade; 2) sua operacionalidade e; 3) fragilidades e fortalezas no 

impacto das ações. 

 
                 
 

Itajaí (SC), 01 de setembro de 2012. 
 
 
 

 
_________________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2450/2011-3 
Título do Projeto: ESTUDO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE TRAIL SOLÚVEL E DOS NEOEPÍTOPOS 
DA CITOQUERATINA-18 EM PORTADORES DE HEPATITE C CRÔNICA E SUA CORRELAÇÃO 
COM ACHADOS CLÍNICOS, HISTOLÓGICOS E RESPOSTA AO TRATAMENTO 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Leonardo de Lucca Schiavon
E-mail: leo-jf@uol.com.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s): Universidade do Sul de Santa 
Catarina 

CNPJ: 86.445.293/0001-36 

Universidade Federal de São Paulo CNPJ: 60.453.032/0001-74 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 01/2011 a 09/2012
Apoio Financeiro:  
FAPESC:  SES: CNPq:  
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) 
X 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 
 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:  
O objetivo “Avaliar a relação entre os níveis séricos de sTRAIL e dos neoepítopos CK-18 e a 
imunoexpressão hepática dos neoepítopos da CK-18” foi retirado devido à dificuldades na realização 
das avaliações por imunohistoquímica inicialmente propostas.  
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
Os objetivos propostos foram os seguintes: 
Em portadores crônicos de infecção pelo vírus da hepatite C (HCV): 
- Correlacionar os níveis séricos sTRAIL e dos neoepítopos CK-18 a variáveis clínicas, 
demográficas e laboratoriais; 
- Avaliar a relação entre os níveis séricos sTRAIL e dos neoepítopos CK-18 e os graus de 
atividade necroinflamatória hepática e os estadios de fibrose hepática; 
- Comparar os níveis séricos sTRAIL e dos neoepítopos CK-18 de pacientes com achados 
histológicos de doença hepática esteatótica não-alcoólica aos demais pacientes; 
- Avaliar a evolução dos níveis séricos sTRAIL e dos neoepítopos CK-18 durante o tratamento 
com interferon peguilado e ribavirina; 
- Avaliar os níveis séricos sTRAIL e dos neoepítopos CK-18 de acordo com o tipo de resposta 
ao tratamento. 
 
Justificativa: 
Todos os objetivos propostos para o cronograma de execução deste projeto foram alcançados (vide 
resumo abaixo), com exceção da avaliação da imunoexpressão hepática dos neoepítopos da CK-18 
(conforme esclarecido acima). 
 

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

90% 
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Justificativa: 
Foi necessária extensão do cronograma de execução devido às dificuldades relacionadas à 
complexidade da população estudada. No entanto todos os principais objetivos foram alcançados. 
Ainda que a avaliação da imunoexpressão hepática dos neoepítopos da CK-18 seja de interesse, a 
sua ausência no projeto não comprometeu a execução dos demais objetivos.  
  

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: 
- Universidade do Sul de Santa Catarina 
- Universidade Federal de São Paulo 
 
Indicadores: 
- Publicações (ainda em fase de redação já que as análises laboratoriais foram finalizadas no mês de 
setembro 2012) 
 

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
 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
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Leonardo de Lucca Schiavon Doutor UFSC 
Janaína Luz Narciso Schiavon Doutora UNISUL 
Esther B. Dantas Corrêa Doutora UFSC 
Maria Luiza Bazzo Doutora UFSC 
Maria Lúcia C. Gomes Ferraz Doutora UNIFESP 
Roberto J. De Carvalho Filho Doutor UNIFESP 
   
  
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 25.000,00 24.534,04 465,96 
Total Custeio 37.500,00 37.499,00 0,50 
Saldo Total 62.500,00 62.033,54 466,46 
Data da Informação 02/10/12  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Ultra-freezer vertical Sanyo (-
80º c) 

MDF-U54VC - - 

 
 
 

 
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): 
O presente estudo é o primeiro a demonstrar a utilidade da avaliação dos níveis séricos de sTRAIL 
em pacientes portadores de hepatite C tratados com interferon peguilado e ribavirina. Além da 
relevância científica, o estudo permitiu a colaboração entre a UNISUL e a UFSC, contribuindo para 
a criação e consolidação de grupos de pesquisa nas duas instituições.

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Serum Cytokeratin-18 and 
sTRAIL levels in crhonic 
genotype-1 HCV patients 
treated with pegylated 
interferon and ribavirin 

- Em fase de redação 

Clinical significance of 
circulating Cytokeratin-18 
and sTRAIL levels in patients 
with chronic HCV infection 

- Em fase de redação 

  
  
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
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): 
 
 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5
Criação de novas empresas no setor X    
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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): 
Os resultados alcançados com o presente estudo tem potencial de aplicação clínica. O uso de 
ferramentas para predizer resposta ao tratamento antiviral na hepatite C pode permitir uma melhor 
seleção de candidatos à terapia dupla. 
 
 

 
 
 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

Introdução: O processo de apoptose representa uma das principais vias de defesa do 
organismo contra infecções virais e, especificamente no caso da hepatite C, parece 
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representar papel significativo na sua patogênese. Nos últimos anos várias moléculas 
relacionadas à apoptose foram reconhecidas, sendo que destas, os receptores do ligante 
indutor de apoptose relacionado a TNF (TRAIL) solúvel e os neoepítopos da citoqueratina-
18 (CK-18) merecem destaque. Apesar de estudos preliminares terem sugerido papel 
significativo destes marcadores de apoptose na infecção crônica pelo HCV, os dados são 
escassos, especialmente sobre sua utilidade durante o tratamento antiviral.  

Objetivos: Avaliar os níveis séricos de sTRAIL e dos neoepítopos CK-18 em portadores de 
HCV, correlacionando-os com as variáveis laboratoriais, virológicas e histológicas e 
resposta ao tratamento com interferon peguilado e ribavirina. 

Métodos: Estudo analítico transversal que incluiu pacientes com Hepatite C crônica 
genótipo 1 tratados com interferon peguilado e ribavirina. Foram excluídos os indivíduos 
com contraindicações ao tratamento, tratamento prévio com interferon, infecção dupla com 
HBV e/ou HIV, doença renal crônica e ausência de soro estocado. As dosagens de CK-18 e 
de sTRAIL foram feitas através de ensaios imunoenzimáticos comerciais. A classificação da 
SBP/SBH foi usada para análise histológica. Foram considerados não respondedores os 
indivíduos que não alcançaram a queda de 2 log ou negativação do HCV-RNA na 12a 
semana. Os pacientes que obtiveram indetectabilidade do HCV-RNA durante a terapia, mas 
que apresentaram HCV-RNA positivo no 6o mês pós-tratamento foram considerados 
respondedores com recaída (RR). Aqueles que mantiveram o HCV-RNA indetectável no 6o 
mês pós-tratamento foram considerados respondedores (RVS). A comparação das médias 
foi realizada por meio de teste t de student (níveis dos marcadores em relação a histologia), 
ANOVA (níveis dos marcadores emrelação ao tipo de resposta) ou teste t pareado (período 
pré-tratamento em comparação com a 12ª semana). A acurácia dos marcadores em 
predizer resposta sustentada foi avaliada por meio do cálculo da sensibilidade, 
especificidade, valores preditivos positivo (VPP) e negativo (VPN) para pontos de corte 
escolhidos por curva ROC. 

Resultados: Foram incluídos 109 pacientes com média de idade ao tratamento de 46,6 ± 
11,8 anos, sendo 49% do sexo masculino. Etilismo ≥ 50g/dia foi observado em 13% da 
amostra e 52% dos pacientes mostravam níveis de HCV-RNA pré-tratamento acima de 
800.000 UI/mL. Estadiamento (E) ≥ 2 foi observado em 63% da amostra e atividade 
periportal (APP) ≥ 3 em 43% dos casos. A taxa de resposta virológica sustentada (RVS) foi 
de 43%, 32% foram considerados não respondedores (NR) e 25% respondedores com 
recaída (RR). Uma correlação negativa fraca foi observada entre as concentrações sérias 
de CK-18 e os níveis de sTRAIL (r = -0,279, P = 0,012) e correlação positiva fraca foi 
observada entre o sTRAIL e AST (r = 0,225, P = 0,035). Uma tendência a maiores níveis de 
sTRAIL foi observada entre os pacientes com E ≥ 2 (P = 0,056) e com APP ≥ 3 (P = 0,077). 
Níveis significativamente mais elevados de sTRAIL nos três momentos avaliados (pré-
tratamento, 12ª semana e 6º mês pós) foram observados quando os indivíduos 
respondedores foram comparados aos não respondedores (P < 0,050). Houve uma 
tendência a níveis mais elevados de sTRAIL nos três momentos quando os respondedores 
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foram comparados aos respondedores com recaída e com os respondedores com recaída 
foram comparados aos não respondedores. Não foram observadas diferenças nos níveis de 
CK-18 em nenhum dos momentos estudados, independentemente do padrão de resposta 
observado. Não foram observadas diferenças significativas na comparação entre os níveis 
de CK-18 e sTRAIL pré-tratamento e de 12ª semana, independentemente do tipo de 
resposta. Pacientes que alcançaram a RVS apresentaram níveis de sTRAIL pré-tratamento 
significativamente mais baixos que os demais (101,03 ± 72,58 vs. 175,69 ± 76,14, P < 
0,001). A AUROC do sTRAIL como preditor de resposta ao tratamento antiviral foi de 0,755 
± 0,053 (P < 0,001). De acordo com a curva ROC, três pontos de corte foram testados com 
a intenção de predizer RVS: 50, 100 e 200 pg/mL. Níveis de sTRAIL < 50 pg/mL 
demonstraram acurácia de 66%, sensibilidade de 36%, especificidade de 90%, VPP e VPN 
de 74% e 64%, respectivamente. Valores de sTRAIL < 100 pg/mL mostraram acurácia de 
66%, sensibilidade de 59%, especificidade de 71%, VPP de 62% e VPN de 67%. Níveis < 
200 pg/mL apresentaram a maior acurácia (71%), com sensibilidade de 82%, especificidade 
de 61%, VPP de 63% e VPN de 81%. 

Conclusões: Os níveis séricos de CK-18 não se associaram à gravidade da doença 
hepática ou resposta ao tratamento em portadores de hepatite C crônica. Houve uma 
tendência a maiores níveis de sTRAIL entre os pacientes com graus mais avançados de 
fibrose e maior atividade inflamatória hepática, sugerindo a participação da apoptose na 
patogênese da hepatite C. Além disso, níveis mais baixos de sTRAIL antes e durante o 
tratamento foram associados à RVS. Uma possível explicação seria uma redução do 
processo apoptótico devido ao clareamento viral, porém outra possibilidade seria o 
aumento da apoptose hepática com diminuição compensatória da expressão da forma 
circulante do TRAIL. Esses achados sugerem que os níveis séricos de sTRAIL possam ser 
usados como preditores de resposta ao tratamento antiviral em portadores do HCV.  

 
 
 
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). 

 
Do ponto de vista prático, a utilização de marcadores séricos de apoptose para o acompanhamento 
dos pacientes com hepatite C crônica, tratados ou não, tornaria possível a avaliação e quantificação 
do fenômeno apoptótico de maneira não-invasiva, permitindo a investigação da participação da 
apoptose nos diferentes momentos da infecção crônica pelo HCV. Descobertos recentemente, o 
sTRAIL e os neoepítopos CK-18 tem merecido destaque crescente na literatura científica. As 
evidências preliminares, que apontaram importância da indução do sTRAIL durante o tratamento 
com interferon, justificam sua avaliação em um número maior de individuos tratados com o esquema 
recomendado atualmente (interferon peguilado e ribavirina). Além disso, a correlação entre a 
gravidade da lesão hepática e os níveis séricos de sTRAIL permitirá não só a avaliação da 
participação desta molécula e do fenômeno da apoptose no processo de injúria hepática, como 
também a identificação de potenciais marcadores não-invasivos de fibrose ou atividade 
necroinflamatória hepática. 
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A identificação de ferramentas capazes de predizer as chances de resposta ao tratamento antiviral 
na hepatite C é de fundamental importância. Este é o primeiro estudo a investigar estas moléculas 
(CK-18 e sTRAIL) neste contexto. Nossos resultados demonstram a utilidade dos níveis de sTRAIL e 
podem servir como ponto de partida para investigação deste marcador em outros genótipos do HCV 
e com outros esquemas atuais de tratamento (inibidores de protease). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 01 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº: 2501/2011-1 FCTP:
Título do Projeto: Utilização dos sistemas de informação no mapeamento de indicadores nutricionais
Coordenador (a) /Beneficiário (a):Luciane Peter Grillo
E-mail: grillo@univali.br 
Município de Execução da Pesquisa:Itajaí
Instituição Executora: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ CNPJ: 84.307.974/0001-02
 
Instituição Co-Executora: Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajaí 

CNPJ: 08.259.606/0001-58 

 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 11/2010 a 09/2012
Apoio Financeiro: 10.544,00 
FAPESC: 10.544,00 SES: - CNPq: - 
Tema/Linha Temática: Informação em 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
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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
x 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 específicos propostos inicialmente foram agrupados e atingidos ao final do estudo.

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

Objetivo Geral: 

- Avaliar as condições nutricionais de crianças menores de 5 anos, residentes no município de Itajaí, 
no período de janeiro a dezembro de 2009, por meio da análise das informações geradas pelo 
Sistema Informatizado de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN Web) e pelo Programa Bolsa 
Família. 
 
Objetivos Específicos: 

- Verificar os coeficientes de crianças com peso elevado, adequado e baixo peso. 
 
- Relacionar as condições nutricionais das crianças registradas no SISVAN Web com o repasse 
financeiro do Programa Bolsa Família (PBF). 
 
- Elaborar mapas temáticos com base nos indicadores do estado nutricional de crianças menores de 
5 anos, nas 17 zonas administrativas do município, para apoio à tomada de decisão de ações de 
alimentação e nutrição infantil. 
 

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

 
O projeto alcançou todos os objetivos propostos (100%). Verificou-se os coeficientes das crianças 
com peso elevado, adequado e baixo, a relação das condições nutricionais das crianças com o 
beneficio do Programa Bolsa Família e elaborado os mapas temáticos com base nos indicadores do 
estado nutricional. Estes resultados demonstraram a importância da vigilância nutricional e servirão 
de instrumento para o aperfeiçoamento das ações do Serviço de Nutrição e das equipes de saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí. 
  

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( x ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? 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): 

 Secretaria de Saúde de Itajaí: Informação dos dados gerados pelo SISVAN 
 Defesa de uma dissertação de mestrado. 
 Publicação de um artigo científico. 
 Encaminhamento de outro artigo científico. 

 
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
x 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

Luciane Peter Grillo Doutor UNIVALI 
Elisete Navas Sanches Próspero Doutor UNIVALI 
Alessandra Monestel Especialista Secretaria de Saúde de Itajaí
Antonio Carlos Estima Marasciulo Doutor UNIVALI 
Yolanda Flores e Silva Doutor UNIVALI 
Rafael Medeiros Sperb Doutor UNIVALI 
 

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

 
 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 5.899,00 5.899,00 - 
Total Custeio 4.645,00 4.645,00 - 
Saldo Total - - - 
Data da Informação 03/2012  
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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
Impressora, marca HP  P1102 CE 657A - 
Notebook, marca Toshiba Satellite L745-EZ1411ED Fonte e cabo de rede
Monitor, marca AOC  E204VA AGG1BIA004990 - 
CPU - - - 

 
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):  

 Verificado a transição nutricional no município por meio do georreferenciamento nas 17 
zonas administrativas. O peso elevado foi encontrado em 11,4% dos casos (IMC/idade) e a baixa 
estatura para a idade em 7,4% das crianças. Os distúrbios nutricionais foram encontrados nas 
zonas de baixa e intermediária condição socioeconômica.  

 Os resultados proporcionaram novos treinamentos para as equipes de saúde ressaltando a 
importância da vigilância alimentar e nutricional e do acompanhamento das condicionalidades das 
famílias beneficiárias com perfil saúde do Programa Bolsa Família. 

 Atualização dos formulários utilizados no acompanhamento do estado nutricional agilizando 
o processo de vigilância. 

 
Publicações Data/Local da 

Publicação
Título 

MONESTEL, A.; PRÓSPERO, ENS.; 
GRILLO, LP.  Protocolo de notificação 
e atendimento para crianças menores 
de 5 anos com diagnóstico de 
obesidade.  Saúde & Transformação 
Social, v.3, n.3, p.65-68, 2012. 

Setembro 
2012/Florianópolis, SC 

Protocolo de notificação e 
atendimento para crianças 
menores de 5 anos com 
diagnóstico de obesidade 

MONESTEL, A.; PRÓSPERO, ENS.; 
GRILLO, LP.; SPERB, RM. Condições 
nutricionais de crianças com base nos 
dados do SISVAN WEB e do benefício 
do Programa Bolsa Família através da 
ferramenta do geoprocessamento. 
Revista Ciência & Saúde Coletiva 
(encaminhado) 

 Condições nutricionais de 
crianças com base nos dados 
do SISVAN WEB e do benefício 
do Programa Bolsa Família 
através da ferramenta do 
geoprocessamento. 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5
Geração de novas tecnologias X    
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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):  
 Identificação dos distúrbios nutricionais e sua localização geográfica no município.  
 Divulgação dos resultados da pesquisa para as Secretarias Municipais de Educação, Saúde 

e Desenvolvimento Social. 
 Integração dos setores e dos diversos profissionais envolvidos desenvolvendo ações 

práticas para a melhoria da qualidade de vida da população assistida. 
 Aprimoramento do protocolo de atendimento do Serviço de Nutrição da Secretaria Municipal 

da Saúde. 
 Proposto um plano municipal para o combate a obesidade infantil, diminuindo gastos 

públicos futuros com doenças crônicas. 
 

 
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 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): Diante dos resultados encontrados, com a 
ilustração nítida da transição nutricional acontecendo no município, demonstra-se a necessidade e 
a importância do sistema de vigilância nutricional. Ressalta-se a necessidade de manutenção do 
sistema para prevenção e correção dos problemas nutricionais.  

Percebe-se a necessidade de planejar ações específicas de acordo com os diagnósticos de 
estado nutricional, correlacionando-as com as zonas administrativas mapeadas.  

Convém destacar a importância de dispor de informações georreferenciadas como 
instrumento de orientação de políticas e programas, bem como sua pertinência como fonte de 
experiências para o desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 
 
7– CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

   A nutrição é um processo que tem influência direta nas condições de saúde, sendo a alimentação 
saudável uma dentre as diversas ações necessárias para a promoção da saúde da população. O 
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) apresenta dados referentes às condições 
nutricionais de crianças assistidas pelas Unidades de Saúde dos municípios brasileiros e o Programa 
Bolsa Família (PBF) foi criado para combater a pobreza e ampliar o acesso ao alimento por meio da 
transferência de renda mínima às famílias brasileiras submetidas a condições adversas de vida. O 
presente estudo, de natureza ecológica, objetivou avaliar as condições nutricionais de 3.325 crianças 
menores de 5 anos, residentes no município de Itajaí, no período de janeiro a dezembro de 2009, por 
meio da análise das informações geradas pelo Sistema Informatizado de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN Web) e pelo Programa Bolsa Família. Os dados do SISVAN Web foram gerados 
e tratados em planilhas eletrônicas do Excel com a respectiva classificação dos índices nutricionais 
peso por idade (P/I), altura por idade (A/I) e índice de massa corporal por idade (IMC/I) de cada 
criança. O georreferenciamento dos dados foi realizado com o auxílio do software Google Earth, 
obtendo-se as coordenadas geográficas nas 17 zonas administrativas do município. A prevalência de 
déficits ponderais foi de 3,0% (P/I) e 3,7% (IMC), sendo que dos 3,0% de déficit ponderal em relação 
a P/I, 0,6% tiveram o diagnóstico de peso muito baixo (desnutrição grave), portanto casos de 
notificação compulsória.  No índice A/I, verificou-se 7,4% das crianças com baixa altura, 
representando um quadro de desnutrição crônica. O peso elevado foi encontrado em 11,4% dos 
casos em relação ao índice IMC/I. No que se refere às crianças beneficiárias do PBF, destacou-se a 
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proporção de 12,3% de baixa estatura. As maiores prevalências de baixo peso e peso elevado, em 
todos os indicadores, estão distribuídas em bairros considerados de baixa condição socioeconômica. 
Diante dos resultados encontrados, com a ilustração nítida da transição nutricional acontecendo no 
município, demonstra-se a necessidade e a importância da vigilância nutricional. Constata-se a 
importância de dispor de informações georreferenciadas como instrumento de orientação de políticas 
e programas e também a necessidade de desenvolver estratégias considerando o diagnóstico 
nutricional e a heterogeneidade de cada uma das zonas administrativas mapeadas. 

  
Palavras-chave: vigilância nutricional; saúde da criança; estudos ecológicos.  
 

 
 
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 coexistência de distúrbios nutricionais de diferentes naturezas na infância está diretamente 
relacionada com complicações na vida adulta. Justifica-se desta forma uma abordagem preventiva 
que deve ser iniciada na infância, possibilitando um estado nutricional mais adequado durante todos 
os ciclos de vida o que refletirá na diminuição dos encargos de ordem financeira para o Sistema 
Único de Saúde. A análise gerada pelos sistemas de informação no município de Itajaí deve 
demonstrar aos gestores municipais e estaduais a distribuição e magnitude dos desvios nutricionais 
em crianças menores de 5 anos. Neste sentido, estes resultados devem orientar as políticas e 
práticas de saúde de acordo com a realidade epidemiológica, a qual mostrará necessidade de 
planejamento de estratégias e ações intersetoriais com o intuito de melhorar a qualidade de vida da 
população. 
 

 
                 

Itajaí/SC, 25 de setembro de 2012. 
 
 
 
 

 
___________________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2451/2011-1 

Título do Projeto: TRANSTORNOS COGNITIVOS EM ENFERMARIAS CLÍNICAS DE 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. Prevalência e distribuição sócio-demográfica e clínica. 
Perfil de atendimento no hospital e na rede básica de saúde de referência. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Marcos Antonio Lopes
E-mail: lopes.marcos.ant@gmail.com
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: início 24/05/2011, período de 12 meses, prorrogado para 14/10/2012
Apoio Financeiro: R$ 14.910,00 
FAPESC: R$ 14.910,00 SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Ciências da Saúde / Medicina
 

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) 
X Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde
 Regulação em saúde 
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 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 alcançados? Justifique: 
Objetivos proposto: investigar a prevalência de transtornos cognitivos entre os idosos 

internados na Unidade de Clínica Médica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa 
Catarina, em Florianópolis. Também objetiva examinar a distribuição sócio-demográfica e clínica dos 
idosos acometidos e o tipo de atendimento em saúde realizado no hospital e na rede básica de 
saúde frente aos transtornos investigados.  

Objetivos alcançados: todos, exceto o último, que se refere ao tipo de atendimento na rede 
básica de referência e está programado para ocorrer em breve. 
 
 
 

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

 
Taxa: 90, considerando o cumprimento dos principias objetivos propostos.  
 
  

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): 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, através de análise de prontuários médicos da Secretaria de 
Saúde de Florianópolis.  
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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
X SIM NÃO Aquisição de material de consumo
 SIM X 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 na autorização da Prefeitura Municipal de Florianópolis para a pesquisa nos 
prontuários. 
 
 
 
 
 
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 desistência de entrevistadores da segunda fase, após o seu treinamento, com 
atraso na execução desta fase, porem sem prejuízo no cumprimento do objetivo original.  
 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Marcos Antonio Lopes Doutorado UFSC 
Ylmar Correa Neto Doutorado UFSC 
Lúcio José Botelho Mestrado UFSC 
Alberto Stoppe Junior Doutorado UNISUL 
  
  
  
  
  
 

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

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital R$ 5.130,00 R$ 4.210,58 R$ 919,42 
Total Custeio R$ 9.780,00 R$ 1.653,39 R$ 8.126,61
Saldo Total R$ 14.910,00 R$ 5.863,97 R$ 9.046,03
Data da Informação 02/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Multifuncional laser jet pro 
M1132 HP CX 1 UN  

M1132 HP   

Notebook Sony Vaio VPC-
EG13EBB Preto, com 
processador  Intel Core i3-
2310M, 4GB de memória, HD 
500 GB, tela 14” e Windows 7 
Home Basic 

Sony Vaio VPC-
EG13EBB 

  

Microcomputador Dell Vostro 
260 Slim tower; monitor Dell 
D1901N LCD 18.5 polegadas 
wide; teclado em português 
Dell 

Dell Vostro 260 
Slim tower 

 Monitor Dell D1901N 
LCD 18.5 polegadas 
wide; teclado em 
português Dell 

Autotransformador de tensão 
220/127 1010/1050 VA 

   

Estabilizador TS SHARA 300 
VA 

TS SHARA 300 
VA

  

 
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): produção de conhecimento sobre a ocorrência de 
transtornos cognitivos em enfermaria clínica de hospital geral, e seus  fatores associados, os quais 
podem servir de referência para outros  hospitais; formação de alunos na área da pesquisa e 
implantação de grupo de pesquisa.  
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Publicações Data/Local da Publicação Título
10ª SEPEX 2011 -
Anais  

http://anais.sepex.ufsc.br/anais_10/estandes.html TRANSTORNOS 
COGNITIVOS EM 
ENFERMARIAS 
CLINICAS DE 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO

   
   
   
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
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): 
 
 

 
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     
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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): 
 
 

 
 
 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

O envelhecimento populacional vem gerando uma expressiva demanda de saúde, destacando-se os 
transtornos da cognição ainda sub-diagnosticados nos vários níveis de atenção. Os estudos 
epidemiológicos no Brasil que investigam tais transtornos se concentram no estado de São Paulo e 
basicamente se restringem aos de base populacional. Na região sul, o município de Florianópolis tem 
uma proporção de idosos que se equivale à média nacional e está sendo objeto de um grande estudo 
comunitário de avaliação da saúde do idoso. Por outro lado, o Hospital Universitário da UFSC de 
Florianópolis vem sendo majoritariamente ocupado por pessoas idosas e pouco se conhece sobre a 
ocorrência de transtornos cognitivos nesta população, nem tampouco o tipo de atendimento realizado 
para eles. Desta forma, este estudo teve como objetivo principal investigar a prevalência de 
transtornos cognitivos no Hospital Universitário da UFSC de Florianópolis. Também teve a 
finalidade de examinar o tipo de atendimento realizado para tais transtornos, tanto no hospital quanto 
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na rede básica de saúde. Teve como métodos a execução de três etapas - rastreamento, diagnóstico e 
coleta de dados nos registros de atendimento - e a utilização de instrumentos de avaliação cognitiva e 
funcional, clínica, de hábitos e de atendimento. Resultados. A amostra foi composta de 252 idosos, 
com idade média de 71,3 anos (DP: 8,3; 60-100); 63,1% eram do sexo masculino, 53,2% casados e 
59,4% tiveram até 4 anos de escolaridade. A ocorrência  de comprometimento cognitivo foi 
observada em 182 sujeitos (prevalência: 73,4%), e de comprometimento funcional em 89 
(prevalência: 39%). Comprometimento cognitivo e funcional (CCF) foi observado em 79 sujeitos 
(prevalência: 35,1%). A presença de CCF esteve associada à idade elevada, à escolaridade baixa e à 
ocorrência de AVC, epilepsia, depressão e diabetes mellitus (p<0,05). Síndrome depressiva foi 
observada em 61 sujeitos (prevalência: 28,4%) e delirium em 35 (prevalência: 18,4%). Demência foi 
observada em 21 sujeitos (prevalência: 8,4%), dos quais 33,3 foram de causa inespecífica, e 28,5% de 
Doença de Alzheimer e 28,5% de Demência Vascular. Um terço dos pacientes com demência tinha 
registro deste diagnóstico nos prontuários do hospital.  Conclusões. Consideramos que as altas taxas 
de comprometimento cognitivo, comprometimento funcional, CCF e síndrome depressiva foram 
todas bem maiores do que as encontradas na comunidade. Associação entre CCF com idade, 
escolaridade e condições clínicas corroboraram os estudos prévios. Houve um baixo reconhecimento 
de demência. 
Palavras-chaves: demência, transtornos cognitivos, hospital geral.  
 

 
 
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). 

Esta pesquisa buscou investigar qual a prevalência de transtornos cognitivos entre os idosos 
internados em hospital geral e qual a sua distribuição sócio-demográfica e clínica. Também buscou 
examinar quais os fatores clínicos que se associam aos idosos internados com demência, com e 
sem registro nos prontuários do hospital. As principais aplicações se referem à identificação das 
circunstâncias clínicas que levam idosos com demência à hospitalização e à dificuldade de 
diagnóstico no hospital geral.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 02 de outubro de 2012. 
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___________________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2.452/2011-0 FCTP: 
Título do Projeto: BANCO DE LEITE HUMANO – ação exemplar a favor da amamentação 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): MARIA BEATRIZ REINERT DO NASCIMENTO  
E-mail: beanascimento@infomedica.com.br 
Município de Execução da Pesquisa: Joinville 
Instituição Executora:  
Fundação Educacional da Região de Joinville (UNIVILLE) 

CNPJ: 
84.714.682/0001-94  

 
Instituição Co-Executora:  
MATERNIDADE DARCY VARGAS - SES 

CNPJ: 
82.951.245/.0025-36 

 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 
 CNPJ:  

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 03/2011 a 03/2012 
Apoio Financeiro: MS/CNPq/FAPESC/SES 
FAPESC:  SES:  CNPq: X 
Tema/Linha Temática: SISTEMA, POLÍTICAS E SERVIÇOS DE 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 
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X 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 alcançados? Justifique: 
Avaliar as doadoras de LH e a qualidade do LHO do BLH da Maternidade Darcy Vargas (MDV), no 
município de Joinville (SC). Determinar as características biológicas, sócio-demográficas e de 
assistência de saúde das doadoras de LH. Verificar a frequência de acidez alterada no LHO.  
Descrever os valores de crematócrito encontrados no LHO. Conhecer a frequência de positividade 
das culturas de LHO. Observar possíveis diferenças entre as características e o LHO de doadoras 
internas e doadoras externas. 
 
Os dados foram coletados. Foram selecionadas 181 doadoras, cujo leite doado passou por 
processo de avaliação. Tudo dentro do cronograma programado. 

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

 
De acordo com o cronograma, no mês de março foi realizada a Seleção inicial da literatura. No 
mês de abril, foi iniciada a Revisão da literatura e o Trabalho de campo, propriamente dito. 
Nos meses de maio a novembro, foi dada continuidade à coleta e digitação de dados. Em 
dezembro e janeiro procedeu-se a Análise estatística descritiva dos dados, e em fevereiro a 
Elaboração do relatório de pesquisa.  
Todos os materiais e equipamentos necessários foram adquiridos em tempo hábil.  
Portanto, ficamos 100% de acordo com o cronograma da proposta. 
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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 
 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 
X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
 
Liberação pela Comissão de Ética da UNIVILLE em abril/2011. 
 
Obs: o discreto atraso na contratação do projeto e na liberação pela Comissão de Ética  
não prejudicaram a execução do mesmo, apenas houve um início mais tardio da coleta 
de dados. 
 
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? 

 
Através da Área de Pesquisa da UNIVILLE, foram recrutadas 3 alunas de iniciação 
científica, que participaram voluntariamente da coleta e digitação dos dados. 
Isso não alterou os objetivos originais, nem atrasou a execução do projeto. 
 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

MARIA BEATRIZ REINERT DO 
NASCIMENTO 

Doutor FURJ – UNIVILLE 
MATERNIDADE DARCY 
VARGAS - SES 

MARCO ANTONIO MOURA 
REIS 

Doutor FURJ – UNIVILLE 
MATERNIDADE DARCY 
VARGAS - SES  

MARCIA JULIANE PATRICIA Mestre MATERNIDADE DARCY 
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HERTEL ROVARIS VARGAS - SES 
BÁRBARA MÖLLER 
 

Aluna de graduação Medicina FURJ – UNIVILLE 

CARLA CHIZURU TAJIMA 

 

Aluna de graduação Medicina FURJ – UNIVILLE 

JOANNA TEREZA 
PARIZOTTO 

Aluna de graduação Medicina FURJ – UNIVILLE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital R$ 43.949,00 R$43.729,40 R$ 219,60 
Total Custeio R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 00,00 
Saldo Total R$ 43.979,00 R$ 43.854,40 R$ 124,60 
Data da Informação 01/03/2012 01/03/2012 01/03/2012 

 
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 BRASTEMP BMS35BBNA MA1776411 - 
FRIGOBAR CONSUL CRC12ABBNA JC1632749 - 
REFRIGERADOR BOSCH 2P KDV47AOBR 7492881 - 
FREEZER VERT. CONSUL 1P CVU30DBBNA JD1047413 - 
FREEZER VERT. CONSUL 1P CVU30DBBNA JD1058593 - 
FREEZER VERT. CONSUL 1P CVU30DBBNA JD1057394 - 
FREEZER VERT. CONSUL 1P CVU30DBBNA JD 1057395 - 
BOMBA EXTRAT. MEDELA LACTINA SELECT 016.2015 - 
BOMBA EXTRAT. MEDELA LACTINA SELECT 016.2015 - 
BOMBA EXTRAT. MEDELA LACTINA SELECT 016.2015 - 
BOMBA EXTRAT. MEDELA LACTINA SELECT 016.2015 - 
BANHO MARIA MS MISTURA MSM200/60/LHO/PAST 1106533 - 
DEIONIZADOR MS MISTURA MSM 150 - - 
Gaveteiros volante 02 gavetas 
c/chave 

Mesaville - 4 UNIDADES 

Armário Arquivo com chave Mesaville - 1 UNIDADE 
KIT DUPLO MEDELA LACTINA -  8 UNIDADES 
MEMBRANAS MEDELA - - 20 UNIDADES 
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DOSADOR 60ML 014 - 100 UNIDADES 
FRASCO MAIONESE 300ML 130 - 1000 UNIDADES 
Acidímetro de Dornic, em vidro. 
Para 0 a 40º Dornic. 

- - 3 UNIDADES  

Membrana Branca – Medela - - 20 UNIDADES 
Fio de Silicone Lactina – 

Medela 
- - 24 UNIDADES 

Conjunto simples para Bomba 
Lactina Medela 

- - 20 UNIDADES 

Pistão amarelo - Medela - - 10 UNIDADES 
Copos dosador de 

polipropileno atóxico 60 ml 
- - 200 UNIDADES 

Copos vidro 45ml - - 1200 UNIDADES 
Caixas plásticas grandes com 

tampa 
- - 2 UNIDADES 

Estantes tubo de ensaio - - 2 UNIDADES 
Caixas de Pastas suspensas 

plastificadas marmorizadas (c/ 
50) 

- - 2 UNIDADES 

 
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): 
CONHECIMENTO DO PERFIL DAS DOADORAS DE LEITE HUMANO PARA CAPTAR MAIS 
NUTRIZES E AUMENTAR O NÚMERO DE DOAÇÕES. 

 
Publicações Data/Local 

da 
Publicação 

Título 
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SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16.º, 2011, Joinville. Anais... Joinville: 
UNIVILLE, 2011. 
Disponível em: 
http://digital.univille.br/digital/seminarios/anais.phtml?idSeminario=12&acao=capa. 
 

 
Joinville, 
17-
21/10/2011 

“Banco de Leite 
Humano da 
Maternidade 
Darcy Vargas: 
Histórico e 
Produção” 
 

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16.º, 2011, Joinville. Anais... Joinville: 
UNIVILLE, 2011. 
Disponível em: 
http://digital.univille.br/digital/seminarios/anais.phtml?idSeminario=12&acao=capa. 
 

 
 
Joinville, 
17-
21/10/2011 

“Controle de 
qualidade do 
leite humano 
no banco de 
leite da 
Maternidade 
Darcy Vargas 
em Joinville” 

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16.º, 2011, Joinville. Anais... Joinville: 
UNIVILLE, 2011. 
Disponível em: 
http://digital.univille.br/digital/seminarios/anais.phtml?idSeminario=12&acao=capa. 
 

 
 
Joinville, 
17-
21/10/2011 

“Caracterização 
das doadoras 
do Banco de 
Leite Humano 
da Maternidade 
Darcy Vargas 
de Joinville – 
SC” 
 

8º Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIVILLE. 2012, 
Joinville.  

Joinville, 
14-
18/05/2012 

"Banco de leite 
humano – ação 
exemplar a 
favor da 
amamentação" 

XII Encontro Nacional de Aleitamento Materno/ENAM, 2012, Fortaleza Anais.  
Disponível em mídia digital e no link: 
http://itarget.com.br/newclients/enam2012.com.br/extra/download/LIsta_trabalhos_aceitos_ENAM.pdf 

 
Fortaleza 
, 14-
18/08/2012 

“Banco de Leite 
Humano em 
Joinville (SC): 
Quem são as 
nossas 
doadoras e 
como está a 
qualidade do 
nosso 
produto?” 

Obs: Serão preparados e encaminhados artigos para publicação em periódicos científicos. 
 
 
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): A PARTIR DE UM MELHOR CONHECIMENTO DAS 
DOADORAS DE LEITE HUMANO, SERÃO TRAÇADAS ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A 
CAPTAÇÃO DE NUTRIZES PARA MAIOR DOAÇÃO DE LEITE HUMANO. 
 

 
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 
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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): 
PODE-SE TER MELHOR CONTROLE DOS PROCESSOS DESENVOLVIDOS NO BANCO DE 
LEITE. 
 

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

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 
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Justificativa e Objetivos: O Banco de Leite é um centro especializado, responsável pelo estímulo à 
amamentação e por recolher, processar e realizar o controle de qualidade e a distribuição do leite 
materno doado. Considerando-se que o leite humano deva ser a primeira opção de alimento para os 
neonatos prematuros ou de risco nas unidades neonatais, que existem técnicas que permitem 
garantir a qualidade dos produtos processados nas unidade vinculadas à Rede Brasileira de Bancos 
de Leite Humano, e que a captação de doadoras é o grande desafio, justifica-se caracterizar as 
doadoras de leite e a qualidade do leite humano do Banco de Leite da Maternidade Darcy Vargas. 

Métodos: Tratou-se de um estudo prospectivo, observacional, realizado na Maternidade Darcy 
Vargas, em Joinville-SC, entre abril e novembro de 2011, a partir da utilização de dados registrados 
nas fichas das doadoras e nos relatórios de atividades da unidade. Os dados foram armazenados 
com o uso do software Microsoft Excel. A análise descritiva foi realizada com o software SPSS v. 
10.0. Para caracterizar a população estudada, são apresentadas as freqüências relativas e 
absolutas das classes de cada variável qualitativa. No que diz respeito às variáveis quantitativas, 
para resumir as informações são utilizadas as médias, e para indicar a dispersão dos dados, os 
desvios-padrão.   

Resultados: Durante o período de estudo, foi realizada uma média mensal 32 atendimentos em 
grupo e 1813 atendimentos individuais. Foram feitas, em média, 109 visitas domiciliares mensais, a 
57 doadoras, com coleta de 98 litros de leite humano, que beneficiaram 57 neonatos. A estimativa 
da qualidade do LH foi obtida por meio de experimentos microbiológicos com 235 culturas mensais 
para pesquisa de coliformes totais (99,6% negativas), e físico-químicos com 296 dosagens da acidez 
em graus Dornic (média=3,4º DP 1,0) e 235 dosagens do crematócrito (média=733,5 kcal/l DP 64,2) 
para determinação do valor energético do leite humano a cada mês. Foram estudadas 181 doadoras 
de leite humano, sendo 30,9% delas mães de prematuros. A idade variou de 15 a 40 anos 
(média=25,8 anos DP 6,2). Entre elas, 41,4% não trabalhava fora. A maioria das nutrizes era natural 
de Santa Catarina (79,0%),  fez consultas de pré-natal (96, 7%), não era tabagista (96,7%) e era 
usuária do SUS (72,4%).   

Conclusão: As doadoras do Banco de Leite Humano da Maternidade Darcy Vargas têm como 
características serem mulheres jovens, naturais de Santa Catarina, usuárias do SUS, não 
tabagistas,  com recém-nascidos a termo, e que fizeram pré-natal. O leite liberado aos recém-
nascidos internados está apropriado para consumo, segundo as normas de segurança alimentar 
vigentes. 

Leite Humano, Banco de Leite Humano, Nutrição Infantil. 

OBS: Análise estatística mais completa, avaliando o relacionamento entre as variáveis ainda 
está sendo realizada. 
 

 
 
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). 
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A questão fundamental é como aumentar a captação de doadoras de leite humano, para conseguir 
uma maior quantidade de produto a ser distribuído entre os neonatos prematuros ou doentes. 
 
Os bancos de leite humano fazem parte da estratégia nacional para a redução da morbi-mortalidade 
neonatal definida pelo Ministério da Saúde, e também são importantes instrumentos para promoção 
e apoio ao aleitamento materno.  
A captação de doadoras é o grande desafio enfrentado pelos bancos de leite, sendo a participação 
das mães dos neonatos criticamente doentes insuficiente para atender à demanda das unidades 
neonatais.  
Este trabalho teve por objetivo proceder a avaliação das doadoras de leite materno e a qualidade do 
leite humano coletado no Banco de Leite Humano da Maternidade Darcy Vargas, no município de 
Joinville (SC) 
O conhecimento do perfil de doadoras e da qualidade do processamento do LH doado servirá de 
base à otimização da produtividade dos bancos de leite, com vistas à melhoria da tecnologia de 
alimentos aplicada nestes serviços e, especialmente, aumento da captação de doadoras e do 
volume de leite doado. 
Por ser centro de referência estadual para Santa Catarina da Rede Brasileira de Bancos de Leite 
Humano, os resultados da pesquisa realizada na Maternidade Darcy Vargas servirão de ferramenta 
de melhoria da qualificação dos outros onze bancos de leite do Estado e de base para a criação de 
estratégia de amplificação de seu papel assistencial. 
 

 
 
 

Joinville/SC, 1.º de outubro de 2012. 
 
 
 

 
Beneficiária da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 3.695/2011-1 
Título do Projeto:  
Avaliação dos impactos das estratégias políticas de reorientação da formação profissional em saúde
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Maria Elisabeth Kleba da Silva
E-mail: lkleba@unochapeco.edu.br 
Município de Execução da Pesquisa: Chapecó
Instituição Executora: FUNDESTE/Unochapecó CNPJ: 82.804.642/0001-08
 
Instituição (ões) Participante(s):  
Secretaria da Saúde de Chapecó CNPJ: 83.021.808/0001-82 

Secretaria do Estado de Saúde – GERSA Oeste SC CNPJ: 82951245/0001-69 

Prazo de Vigência do Projeto: 01 / 03 / 2011 a 27 / 09 / 2012
Apoio Financeiro:  
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema: Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
Linha Temática: Análise do impacto da formação profissional na consolidação do SUS 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégica 
 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 e 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 
 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 alcançados? Justifique: 
Objetivo geral: 
Avaliar os impactos das estratégias políticas de reorientação da formação profissional em saúde. 
 
Objetivos Específicos 
Identificar resultados produzidos pela implementação do Pró-Saúde e Pet-Saúde nos processos 
pedagógicos e de gestão relacionados à formação em saúde; 
* Foram identificados resultados como maior aproximação da IES com a rede de serviços municipais; 
os gestores da Secretaria da Saúde (SSA) tem participado, mesmo que de forma restrita, de 
momentos de planejamento de projetos da IES, mas entendem que deve haver maior 
comprometimento da IES no preparo dos diferentes atores quando da inserção dos estudantes na 
rede. Salientam como ganhos a implementação dos projetos “prontuário eletrônico” e “salas de 
educação permanente” na rede, que qualificaram a forma de registro e acompanhamento dos 
usuários, bem como ações educativas nas unidades. Nos processos pedagógicos, outros 
entrevistados referem maior interação entre os cursos – “o pró e o pet permitem a construção de 
projetos de pesquisa e intervenção de forma interdisciplinar” – oportunizando trabalho em equipe; 
maior protagonismo e responsabilização dos estudantes com seu processo de aprendizagem, 
apesar de referirem uma concentração de atividades clínicas na rede em detrimento de práticas 
baseadas em diagnóstico da realidade local, que envolvam famílias e a comunidade, bem como 
estudos de caso que envolvam a equipe. As entrevistas e a análise dos Planos Pedagógicos dos 
Cursos também trazem indicativos de maior inserção do conceito ampliado de saúde na matriz 
curricular, como conteúdo e prática, demarcando de forma significativa o processo de ensino-
aprendizagem.  
 
Identificar resultados produzidos pela implementação do Pró-Saúde e Pet-Saúde nos atores 
envolvidos no processo de gestão, de ensino e de cuidado em saúde; 
* De acordo com o relato de gestores da SSA-Chapecó, muitos profissionais tem referido sofrimento 
e resistência em receber acadêmicos na rede, com o argumento que não há espaços apropriados e 
que aumenta os fluxos e provoca sobrecarga na unidade. No entanto, reconhecem que há ganhos 
significativos tanto para o profissional, que se sente motivado a estudar, quanto para os acadêmicos, 
que conhecem a realidade e os limites dos serviços. Outros entrevistados referem que, a partir do 
Pró-Saúde, alguns profissionais da SSA-Chapecó demonstraram-se mais receptivo ao diálogo para 
implementar atividades em parceria; por outro lado, nem sempre há interesse e adesão da rede à 
ofertas da IES para atividades de capacitação. Professores e estudantes ressaltam que com as 
atividades integradas entre os cursos, “é possível observar a contribuição que cada curso pode 
trazer, e o que a gente consegue levar”. Coordenadores de cursos que não tem tradição de maior 
vínculo com a área da saúde (Ciências Biológicas e Educação Física) referem que, a implantação do 
Pró-Saúde influenciou na inclusão do conceito de saúde e de práticas de promoção à saúde em 
diferentes componentes curriculares.
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Estabelecer instrumento para monitoramento e avaliação do processo de mudanças na formação em 
saúde. 
* Foi elaborado um protocolo de estudo de caso como orientador do desenvolvimento da pesquisa, 
com vistas a garantir menos disparidade na condução dos processos pelos pesquisadores, o qual 
pode ser aplicado em diferentes realidades como instrumento de avaliação e acompanhamento, com 
caráter qualitativo. 

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

70% - devido ao número de atores esperados e os que efetivamente aderiram aos grupos focais, 
bem como à disponibilização dos documentos solicitados aos gestores da IES. A maior dificuldade 
foi a pouca adesão e pouco apoio dos coordenadores dos cursos (atuais e que exerceram esta 
função no período selecionado para o estudo). Mas também entre outros atores (professores, 
profissionais e estudantes) o número de adesão foi o mínimo necessário para a realização do grupo 
focal, sendo que de muitos cursos não houve participação. 
  

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): 

Secretaria da Saúde de Chapecó e Secretaria do Estado de Saúde – GERSA Oeste SC – participam 
do projeto com pesquisadores associados, os quais participaram de todo o processo, desde a 
delimitação dos conceitos, a elaboração do protocolo, a coleta e análise do material. Neste momento 
estamos realizando seminários para elaboração dos manuscritos. Cabe referir que houveram 
mudanças na representação da GERSA, pois a pesquisadora que estava inicialmente vinculada 
rescindiu seu contrato (mantendo-se, no entanto, vinculado à pesquisa) e outras representantes 
tiveram maior dificuldade de participar de todo o processo. 

 
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 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:  
- Equipe: a principal dificuldade encontrada foi a falta de apoio técnico para o 
desenvolvimento operacional e logístico da pesquisa (encaminhamentos administrativos, 
contatos institucionais e com os sujeitos da pesquisa, gestão de recursos, transcrição, entre 
outros). Entendemos que a contratação de serviços técnicos (previsto no projeto original e 
glosado pela FAPESC) teria evitado sobrecarga aos pesquisadores, os quais poderiam 
dedicar o tempo dispendido para atividades relacionadas a analise e elaboração de produtos 
de divulgação científica em menor prazo. 
- Levantamentos de campo: A coleta de dados enfrentou dificuldades como: disponibilização 
de documentos institucionais (acesso restrito) e pouca adesão de alguns atores aos grupos 
focais. 
- Relacionamento com a FAPESC: Consideramos que poderia haver maior flexibilidade na 
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gestão dos recursos, a exemplo de outros órgãos de fomento. Apesar de ter sido deferida 
nossa solicitação de mudanças de itens previstos no orçamento original, a garantia de maior 
autonomia em relação as adequações necessárias, viria a facilitar e favorecer os 
investimentos dos recursos aprovados. 
 
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? 

 
As mudanças relacionadas ao quadro de profissionais de uma das instituições intervenientes 
resultou na troca de membros da equipe por duas ocasiões no decorrer do processo, 
requerendo do grupo a retomada do processo e dificultando a participação mais efetiva desta 
instituição na pesquisa. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Maria Elisabeth Kleba da Silva Doutor Unochapecó 
Altamir Trevisan Dutra Mestre – doutorando Unochapecó 
Ana Claudia Ferrão Especialista – mestranda Unochapecó 
Carine Vendruscolo Mestre – doutoranda UDESC 
Fátima Ferretti Doutor Unochapecó 
Fernanda Karla Metelski Mestre Secretaria da Saúde – Chapeco
Liane Colliselli Mestre Unochapecó 
Maira Tellêchea da Silva Mestre Unochapecó 
Otilia Cristina Coelho Rodrigues Especialista – mestranda GERSA 
 

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

Há sempre contrapartida das instituições envolvidas, à medida que são disponibilizadas horas 
para os pesquisadores realizarem as atividades, bem como são fornecidos recursos de apoio 
institucional (estrutura física, custos de manutenção, telefone, entre outros). Em especial deve-
se ressaltar o recurso disponibilizado para a participação de pesquisadores nos seminários 
parcial e final promovido pela FAPESC em Florianópolis para a socialização dos resultados. 
Diferente dos pesquisadores vinculados as instituições situadas em Florianópolis, em nosso 
caso há despesas de transporte e estadia que representam proporção significativa em 
comparação aos recursos aprovados pela instituição de fomento para a realização da pesquisa. 
Sugerimos que a FAPESC considere a possibilidade de incluir na previsão de recursos tais 
gastos como um “plus” para as IES fora da região da Grande Florianópolis, com vistas à maior 
equidade de acesso à recursos públicos no Estado. 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital R$ 5.837,00 R$ 5.144,80 R$ 692,20 
Total Custeio R$ 3.934,40 R$ 1.840,00 R$ 2.094,40
Saldo Total R$ 9.771,40 R$ 6.985,00 R$ 2.786,40
Data da Informação 01/10/2012  
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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
Livro: CAMPOS, G. W. S. Um método para análise e co-gestão de coletivos. 3a ed. São 
Paulo: Hucitec, 2007 
Livro: YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4a ed. Porto Alegre: Bookman, 
2010 
Livro: GATTI, B. A. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. 2006 
Livro: LEFEVRE, F; LEFEVRE, AMC. O Discurso do sujeito coletivo: um novo enfoque em 
pesquisa qualitativa, 2005 
Livro: MINAYO, M. C. de S.; ASSIS, S. G.; SOUZA, E. R. (orgs). Avaliação por triangulação 
de métodos: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005. 
Livro: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. O Planejamento da pesquisa qualitativa. , 2006 
Notebook Sony Vaio VPC-SB25PB/B SONY 

CORE I5 4GB 500 G
  

Gravador Olympus Micrograv VN8100 
2GB 843HR

  

  
 

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): Contribuições a avaliação dos dispositivos 
implantados pelo Ministério da Saúde para melhoria da formação na área da saúde; qualificação da 
equipe de pesquisadores e ampliação do vínculo entre instituições formadoras e a rede de serviços 
de saúde. 
 

 
Publicações* Data/Local da Publicação Título 

  
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
* A partir da finalização da coleta de dados, a equipe está realizando seminários com vistas a produzir 
os manuscritos que deverão ser encaminhados a periódicos científicos 
 
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): 
Produção de protocolo que poderá ser adotado como instrumento de acompanhamento e avaliação 
da implantação dos dispositivos de reorientação da formação profissional em 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): 
Evidenciou impactos alcançados na implantação de mudanças na formação profissional em saúde, 
processo que tem recebido investimentos significativos do Ministério da Saúde, com contrapartidas 
também significativas de IES e suas parceiras na construção do processo. A finalidade maior deste 
processo é a melhoria da atenção em saúde, em termos de resolutividade e satisfação de todos os 
envolvidos, com impactos positivos na qualidade de vida. 
 

 
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
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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. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

IMPACTOS DAS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS DE REORIENTAÇÃO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE

O governo federal, por meio dos Ministérios da Saúde e da Educação, vem implementando políticas 
indutoras de mudanças na formação dos profissionais da saúde, visando sua adequação às 
necessidades da população e consequente fortalecimento do Sistema Único de Saúde. A 
Unochapecó, em parceria com a Secretaria da Saúde de Chapecó (SSA), aprovou seus projetos nos 
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e Programa 
de Educação pelo Trabalho (Pet-Saúde), com dez cursos da saúde e outros envolvidos. Esta 
pesquisa buscou avaliar impactos desta experiência por meio de um estudo de caso, tendo como 
sujeitos gestores. profissionais, professores e estudantes das instituições envolvidas. A coleta de 
dados deu-se por meio da leitura de documentos e grupo focal, sendo sua análise e interpretação 
realizada mediante a análise de conteúdo. Os resultados, organizados a partir dos eixos e vetores do 
Pró-Saúde, indicam: a) maior inserção do conceito ampliado de saúde como conteúdo nos cursos, 
ao longo do processo de formação, mas na prática sua tradução está restrita à algumas iniciativas. 
Na rede evidenciam-se conflitos entre o preconizado como atividades de promoção da saúde, as 
poucas iniciativas da equipe e as expectativas da população. b) avanços na interação entre IES e 
rede de serviços, havendo maior abertura ao diálogo para realizar atividades conjuntas. Para os 
gestores da SSA, apesar de reconhecer ganhos com investimentos realizados na rede com recursos 
do Pró-Saúde, como o prontuário eletrônico e as salas de educação permanente, deveria haver 
maior compromisso da IES no preparo dos atores envolvidos e na devolutiva dos resultados. 
Segundo eles, muitos profissionais têm referido sofrimento e resistência em receber acadêmicos, 
com o argumento que não há espaços apropriados e que aumenta os fluxos e sobrecarrega a 
unidade. No entanto, reconhecem ganhos significativos com as práticas pedagógicas no serviço, 
tanto para o profissional, que se sente motivado a estudar, quanto para os acadêmicos, que 
conhecem a realidade e os limites dos serviços. c) maior interação entre os cursos, para 
profissionais, professores e estudantes: “o pró e o pet permitem a construção de projetos de 
pesquisa e intervenção de forma interdisciplinar”, oportunizando trabalho em equipe; maior 
protagonismo dos estudantes com seu processo de aprendizagem. As atividades integradas entre os 
cursos possibilitam “observar a contribuição que cada curso pode trazer, e o que a gente consegue 
levar”. d) Destaca-se ainda a elaboração de um protocolo que pode ser aplicado em diferentes 
realidades como instrumento de avaliação e acompanhamento, com caráter qualitativo. Este estudo 
pretende contribuir com a melhoria dos processos de formação em saúde, visando fortalecer o SUS 
e as parcerias interinstitucionais. 

 
 

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 também procurou sensibilizar gestores e profissionais para a relevância da articulação 
entre as instituições de ensino e serviço, enquanto um processo de via dupla, onde o mundo do 
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trabalho interfere no processo formativo da academia e, esta interfere na realidade do trabalho, à 
medida que os acadêmicos se inserem nos serviços possibilitando um novo olhar frente às práticas 
rotineiras. Ainda, que as práticas interdisciplinares favorecem a aprendizagem, tanto para o 
profissional, que se sente motivado a estudar, quanto para os acadêmicos, que conhecem a 
realidade e os limites dos serviços. A elaboração de um instrumento para monitoramento e avaliação 
do processo de mudanças na formação em saúde, produzindo reflexos importantes na 
operacionalização destas práticas e no re-planejamento das ações no sentido de fortalecer a 
reorientação da formação, promovendo transformações nos processos de geração e apreensão de 
conhecimentos, bem como na prestação de serviços de saúde à população na região. 
 
 

 
                 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 20__. 
 
 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 

Termo de Outorga Nº. 5285/2011 FAPESC Nº.: 56060/2010 

Título do Projeto: RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS ASSINANTES DO PACTO PELA VIDA: UM 
ESTUDO NAS 25ª E 26ª  SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENT O REGIONAL  
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Maria Luiza Milani   
E-mail: marialuiza@unc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Canoinhas, Porto União, Bela Vista Toldo, 
Irineópolis, Major Vieira, Três Barras, Mafra, Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva, 
São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre.   
Instituição Executora: Fundação Universidade do Contestado CNPJ: 83395091000128 
 
Instituição Co-Executora: Universidade do Contestado -Mafra CNPJ:83395921000128 

Instituição Co-Executora: Universidade do Contestado –Canoinhas   
 CNPJ:83395921000128 
Prazo de Vigência do Projeto: doze meses 
Apoio Financeiro:  
FAPESC: 6.519,84 SES:  CNPq:  
Tema/Linha Temática: Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional  
 

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 
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X 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:  
A equipe técnica responsável pela execução do projeto sofreu alterações, no 
entanto, foram preservados os objetivos propostos para a pesquisa. 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifi que: 
O projeto de pesquisa teve como objetivo geral, relacionar as metas (2.controle do 
câncer de colo de útero e de mama; 3.redução da mortalidade infantil e materna;  
4.fortalecimento da capacidade  de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite, AIDS) 
pactuadas com as condições existentes nos municípios das 25ª e 26ª SDR, para 
cumprir o Pacto pela Vida, como compromisso da gestão pública no fortalecimento 
do SUS. O resultado da pesquisa que leva a afirmar o alcance desse objetivo, 
mostra que nos municípios pesquisados há estruturas em saúde pública, conforme 
preconizam as políticas públicas de saúde, executadas pelos seus programas, 
serviços, profissionais e benefícios oferecidos às comunidades loco-regional, que se 
encontram em diferentes estágios de consolidação. No entanto, se percebeu um 
aspecto preponderante nas ações executadas que é o atendimento restrito à 
demanda pelos recursos em saúde, em detrimento às atividades destinadas à 
prevenção. As ESF existentes enfrentam várias ordens de interferências, estão 
organizadas  mas não cumprem os cronogramas e os planejamentos em vistas à 
atender as comunidades adstritas. O processo de trabalho não é continuado e nem 
completo conforme previsto nos ordenamentos das NOB 01 de 1996, na Portaria nº 
648/2006 entre outras legislações.  
Quanto aos objetivos específicos: 1.Estudar a proposta do Pacto pela Vida para a 
execução de cada meta (2, 3 e 4) pelos municípios. 2.Identificar as estruturas 
mínimas que cada meta (2, 3 e 4) demanda dos municípios para serem atingidas. 
3.Avaliar nos municípios integrantes das 25ª e 26ª SDR,  as condições existentes 
para cumprir  as metas (2, 3 e 4) pactuadas com o Ministério da Saúde – Pacto pela 
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Vida, pode-se afirmar que pelos resultados obtidos, o estudo teórico conceitual com 
o qual se organizou um conjunto de referências pelas quais se pôde compreender 
os aspectos gerais e específicos que respaldaram o cenário da proposta do Pacto 
pela Vida, mostrou que as transformações no campo da saúde e da saúde pública, 
foram amplas, intensas, complexas e que caminham para um novo processo, no 
qual haverá superação dos quadros epidemiológicos, desde que se modifique a 
concepção de doença-saúde. No caso da pesquisa sobre as metas 2, 3 e 4 do 
Pacto pela Vida, o estudo permitiu conhecer que a visão conservadora é a mais 
presente no contexto da gestão da saúde pública brasileira. “Saúde pública mais 
justa a quem dela efetivamente precisar – atender a todos os que precisam do 
estado – mas quem não precisa deve buscar outras fontes.” (Sic). Por outro lado, 
bem estar e qualidade de vida, vida saudável, longevidade, sanidade, são 
categorias reiteradamente presentes nos pressupostos da(s) política(s) pública(s) 
de saúde brasileira. Neste aspecto esta contradição interfere nas ações cotidianas 
que mesmo com avançados propósitos, segura a execução da concepção 
preventiva vigente há cerca de 20 anos no território nacional. A organização da 
saúde pública brasileira é avançada, factível de transformar as estatísticas 
preocupantes da morbimortallidade. O modelo crítico que respalda os atuais 
pressupostos da saúde pública brasileira, mostram que se deve operar o 
planejamento, a gestão e a execução das políticas públicas de saúde, para tornar 
eficazes e eficientes todos os serviços e benefícios, desde que efetivamente 
operacionalizados. Deste modo, programas em andamento há mais de uma década 
que deveriam contribuir na organização dos serviços municipais de saúde, 
interferindo neste cenário, com alocação de recursos e organização dos serviços, 
na perspectiva de melhorar os escores da saúde da população, como a atual ESF, 
são permeados por impasses técnico-burocráticos em que as divergências entre 
propósitos e realidade, tanto em números quanto em compreensão, atingem 
negativamente seus princípios.  A resolução dos problemas de saúde (tais como 
mortes e deficiências decorrentes de doenças evitáveis e tratáveis; existência 
elevada de doenças incapacitantes; dependências químicas e violências; 
negligências para com segmentos tradicionais vulneráveis e os novos vulneráveis; 
doenças emocionais); e, segmentos populacionais definidos pelas legislações como 
prioritários para as políticas públicas de proteção social; que deveriam ser 
eliminados pela atenção primária, ainda pressionam os fundamentos do PACS e 
das ESF, em cujas dimensões políticas estão explícitas as ações intersetoriais e 
complementares das demais políticas públicas que visam a inclusão social, o 
enfrentamento à pobreza, a erradicação da desescolarização, a capacitação 
socioeconômica e política continuada. 

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

Sobre os objetivos propostos, a pesquisa realizada e os resultados obtidos, leva-se 
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a afirmar que cada um deles obteve um percentual diferenciado de alcance. O 
primeiro objetivo foi alcançado integralmente, cujo texto produzido, já fundamentou 
duas dissertações de mestrado e dois relatórios de iniciação científica, três artigos 
apresentados em evento e constantes de seus anais e, outro em periódico. 
Também, os conteúdos teóricos estão sendo finalizados visando a produção de 
mais dois artigos científicos que fará a relação entre as determinações da saúde 
pública e seus desafios. Quanto ao objetivo que se propunha a identificar as 
estruturas mínimas que cada meta (2, 3 e 4) demandas dos municípios para serem 
atingidas, pode-se mensurar que este foi atingido cerca de 70%. A pesquisa de 
campo com os profissionais e gestores municipais não ocorreu de forma uniforme. 
Em cada município se encontrou respondentes diferentes. Ora era o gestor público 
municipal, ora era o coordenador das ESF, ora eram outros profissionais – técnicos 
da área de saúde. Também, identificou-se que somente em três casos o gestor 
municipal está no cargo há mais de três anos. Nos demais há rotatividade no cargo, 
o que leva a transitoriedade no acompanhamento dos processos municipais, 
chegando ao desconhecimento completo do Pacto pela Vida, mencionado por um 
gestor. Também, o elevado número de recusas em atender os pesquisadores, nem 
sempre explícitas, não permitiu mapear com completude a realidade da saúde 
pública municipal. Relativo a vigilância epidemiológica, sempre se procurou 
entrevistar o  coordenador do programa. As respostas obtidas não foram extensas. 
Em casos, quase monossilábicas. Desde inicio de 2012, as esferas municipais 
viviam a expectativa  das eleições municipais e a divulgação de dados foi 
restringida ao máximo, chegando ao cúmulo de um município não fornecer, em 
hipótese alguma seu plano municipal de saúde, e, nem o ter divulgado na mídia 
como define a legislação. Por isto, se mostra a lacuna das metas alcançadas no 
SICPACTO relativo aos anos de 2010 e 2011. Quanto a questão que indagava se o 
Pacto havia influenciado a organização e mesmo a reorganização dos serviços e 
estruturas nos municípios, para um novo formato, visando a intensificação das 
ações para atingir as metas, as respostas emitidas afirmaram que na 
operacionalização da saúde pública municipal se seguem as orientações do 
Ministério da Saúde. No entanto, na esfera municipal as ações relacionadas às 
metas do Pacto pela Vida, foram relacionadas aos trabalhos e atribuições das ESF 
e das equipes. As equipes das ESF têm diferentes formatações nos municípios e 
nos locais de menor porte (pequenos municípios o NASF, onde já foi implementado, 
complementa estes serviços). Com relação ao terceiro objetivo, pode-se avaliar que 
ele foi atingido no seu propósito (100%), mas não nos seus resultados. Se esperava 
encontrar ênfase dada às ações para concretizar as metas 2, 3 e 4 em destaque, 
quando se percebeu que o Pacto pela Vida significou um documento a mais entre 
tantos no campo da legislação. Isto é confirmado quando os respondentes, 
informaram que o Pacto pela Vida foi visto como um recurso para a melhoria da 
qualidade, agilidade, para a  implementar da prevenção e a promoção da saúde, 
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porém, não aconteceu desta forma. As ações já desenvolvidas foram intensificadas 
após a pactuação, visando atingir as metas, mas não foram constituídas estruturas 
e ou projetos ou programas específicos em cada meta, que tivessem o pacto como 
orientador. Então se pode considerar que o seu formato é o da intensificação da 
atenção básica. Mas o Pacto pela Vida daria impacto, se fossem realizadas as 
ações também de gestão plena mesmo em municípios de menor porte. Com a 
pesquisa se buscou ações inovadoras, ousadas, intensificadas e contundentes 
sobre as questões abordadas em cada meta. Porém, se pode avaliar que estas 
ações estão ausentes no contexto da pesquisa. Neste contexto, a prática cotidiana 
é permeada de interferências e as problemáticas extrapolam a questão da saúde, 
requerem atendimento por procedimentos diversificados e inovadores, 
contextualizados aos valores das culturas e crenças populacionais.     

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

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

Sim, quando da elaboração do projeto, os gestores das estruturas estaduais 
(Gerências de Saúde) localizados nas duas SDR (25ª e 26ª) foram convidados e 
aceitaram a participação na pesquisa. No entanto, no entremeio da aprovação-
execução da pesquisa, ocorreram alterações desses e os novos ocupantes das 
atribuições sentiram-se intimidados a comporem a pesquisa. Ao serem convidados 
para os encontros semanais dos pesquisadores, tinham dificuldades em 
comparecerem, o que os fez se tornarem apenas pesquisados. 

 
 
 
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 
 SIM  NÃO Atraso na liberação dos recursos 
 SIM  NÃO Atraso na importação dos equipamentos 
X SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 
 SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
Amedrontamento perante a pesquisa, demonstrado pelos gestores e técnicos das 
prefeituras municipais quando se apresentava a proposta da pesquisa do projeto e 
em especial, quando da operacionalização da pesquisa de campo, o que levou a 
retrabalho por parte dos pesquisadores.  
Omissão dos dados municipais e clara recusa em receber os pesquisadores. 
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F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
 SIM(X  ) NÂO(  ) Caso SIM, quais os motivos e o que represe ntou tal alteração em 
relação aos objetivos originais? 

A alteração da equipe foi ocasionada pelo desligamento de pesquisadores da 
instituição e por mudança de equipe de gestores nas SDR.  
Com relação aos pesquisadores da UnC, solicitaram desligamento do projeto,  
Tadeu David Geronasso – ocupação de outras atribuições institucionais na UnC 
José Luiz Munhoz Escobar – ingresso no Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento Regional e eminente mudança da local (pais) de residência, 
já que o pesquisador é colombiano e havia certo retorno ao seu pais por 
motivos pessoais.  
Juliane Seleme Bhremer – contribuiu parcialmente nas pesquisas, pelas 
atividades na coordenação do curso de Farmácia na UnC. 
Jaqueline Fátima Previatti Veiga – contribuição parcial, pela mudança de local 
de trabalho e ingresso no Programa de Mestrado em Desenvolvimento 
Regional, acarretando sobrecarga de atividades. 
Foi inserida na equipe de pesquisa, a pesquisadora Pollyana Weber da Maia 
Pawlowytsch 
a partir de fevereiro de 2012, quando da saída dos outros dois pesquisadores. 
Equipe Participante da Pesquisa 

NOME COMPLETO TITULAÇÃO* VÍNCULO  

Daniela Pedrassani DO Pesquisadora da UnC Canoinhas  

Maria Luiza Milani DO 
Pesquisadora da UnC Canoinhas e Coordenadora 
desta pesquisa  

Esvaldo Antunes ES Pesquisador da UnC Mafra 

Luciana Maria Mazon   ES Pesquisadora e mestranda em DSVTO REG  

Adriana Moro Wieczorkievicz  ES Pesquisadora e mestranda em DSVTO REG 

Juliane Seleme  Bhremer-parcial MS Pesquisadora da UnC Canoinhas  

Denise Aparecida de Araújo Kalil 
da Luz ES 

Pesquisadora da UnC Mafra  e mestranda em DSVTO 
REG 

Jaqueline Fatima Previatti Veiga-
parcial 

ES Pesquisadora  e mestranda em DSVTO REG 

Pollyana Weber da Maia 
Pawlowytsch 
 

ES 
Pesquisadora da UnC Mafra  e 
mestranda em DSVTO REG 

Marcia Moro GND Aluna curso enfermagem UnC Mafra – iniciação 
cientifica 

Erick Weber Maia  GND Aluno curso enfermagem UnC Mafra – iniciação 
cientifica 
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM( X) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

Indiretamente, pela bolsa de pesquisa dos mestrandos: Esvaldo Antunes, Adriana 
Moro Wieczorkievicz, Luciana Maria Mazon, Denise Aparecida de Araújo Kalil da 
Luz, Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch,  Jaqueline Fatima Previatti Veiga – 
parcial - Bolsa FUMDES;  Marcia Moro e Erick Weber Maia, bolsa Artigo 170 – 
Governo de Santa Catarina.  

 
 
 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
Rubrica Recursos 

Liberados 
Recursos 

Gastos 
Saldo 

Total Capital R$ 2.000,00 R$ 1.963,90 R$ 36,10 
Total Custeio R$ 4.519,84 

 
R$ 1.650,71 R$ 2.896,13 

Saldo Total R$ 6.519,84  R$ 2.932,23 
Data da 
Informação 

31.05.2012   

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Na consecução do projeto não 
haverá aquisição de 
equipamento e material  

X 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       
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 
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Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 
 
ANTUNES, Esvaldo. SAÚDE DO IDOSO: POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA 
SOCIAL E AS AÇÕES EXISTENTES  NAS 25ª E 26ª SDR. Dissertação de 
Mestrado no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional. UnC, 2012. 
 
WIECZORKIEVICZ, Adriana Moro.   INDICADORES DE MORTALIDADE INFANTIL 
E SUA RELAÇÃO COM A VULNERABILIDADE SOCIAL DAS FAMILIAS NOS 
MUNICÍPIOS DA 25 SDR DE SC. Dissertação de Mestrado no Programa de 
Mestrado em Desenvolvimento Regional. UnC, 2012. 
                    
MAIA, Erick Weber. A CAPACIDADE DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE 
CATARINENSE DE RESPOSTA À DOENÇAS EMERGENTES E ENDÊMICAS: 
RESULTADOS ALCANÇADOS COM A DENGUE, HANSENÍASE, INFLUENZA, 
HEPATITE, AIDS E TUBERCULOSE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. Saúde e Meio 
Ambiente: revista interdisciplinar. Volume 01, numero 01, 2012. ISSN 2316-347-X 
 
WIECZORKIEVICZ, Adriana Moro. MAZON, Luciana Maria. BRASIL, Cintia;  
VEIGA, Jaqueline Fátima Previatti. POLÍTICAS E PROGRAMAS DE SAÚDE. Artigo 
completo Anais do IV SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - TEMA: ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS, 
realizado em 17 e 18.06.2011, na Universidade do Contestado, em Canoinhas-SC.  
 
WIECZORKIEVICZ, Adriana Moro; MILANI, Maria Luiza. UM BREVE HISTÓRICO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS BRASILEIRAS E SEUS PROGRAMAS, 
DIRECIONADOS À SAÚDE DA CRIANÇA. Artigo completo Anais do IV 
SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
TEMA: ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em 17 e 18.06.2011, na 
Universidade do Contestado, em Canoinhas-SC.  
 
WIECZORKIEVICZ, Adriana Moro. MAZON, Luciana Maria; MILANI, Maria Luiza. 
RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES NOS 
MUNICÍPIOS ASSINANTES DO PACTO PELA VIDA: DADOS PRELIMINARES DO 
ESTUDO NA 25ª  e 26 ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
Artigo completo Anais do IV SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - TEMA: ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS, 
realizado em 17 e 18.06.2011, na Universidade do Contestado, em Canoinhas-SC.  
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B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias       
Otimização de processos de produção       
Possibilidades de obtenção de patentes       
Agregação de vantagens competitivas do setor       
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica       
Transferência tecnológica para o setor       
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       

Agregação de valor a produtos e processos       
Geração de empregos      X 
Desenvolvimento regional       
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
-Elaboração de conhecimento que visa subsidiar a prática política da gestão 
pública municipal, no tocante ao planejamento e execução do SUS.  

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

 
 
 
E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas       
Redução do consumo energético       
Redução da geração de resíduos       
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 serviços       
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       
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos       
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. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

Palavras-chaves: saúde pública – gestão – pactuação  – metas – ações em 
saúde 
A pesquisa realizada nos municípios integrantes das 25ª e 26ª  SDR de SC, onde 
se estudou como a saúde pública municipal estava estruturada e envolvida na 
execução de ações para a superação dos índices preocupantes de adoecimento da 
população, se investigou gestores, técnicos e profissionais que coordenam 
programas e ações, vinculadas às metas 2, 3 e 4. Os entrevistados tiveram 
dificuldades em abordar um cenário conjuntural abrangente da realidade 
socioeconômica e cultural relacionada com o cenário da saúde da população de seu 
município. Os entrevistados indicaram sim, as dificuldades que interferem no 
andamento das ações, na ampliação das estruturas e na eficácia do trabalho dos 
profissionais. Pode-se resumir que as condições existentes nos municípios 
colocados a disposição dos usuários da saúde pública, visando atingir as metas 
pactuadas, sofrem interferências predominantemente no que tange aos recursos 
humanos, porém, em menor proporção, as interferências são relacionadas à gestão 
e estruturais que interferem no cumprimento das metas.  
1 Quanto aos recursos humanos, as dificuldades e de fasagens indicadas 
revelam que neste aspecto será preciso decisões mai s enfáticas e que a 
histórica relação de trabalho no setor governamenta l consome recursos e é 
quem sabe o principal canalizador no investimento e statal sem o retorno 
esperado. São as principais dificuldades:  
.limitações nas práticas interdisciplinares nos recursos humanos,  
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.rotatividade dos profissionais médicos que não se adaptam ao processo das  ESF 
e nem querem cumprir cargas horárias e contratos de trabalho,  
.recursos humanos sempre defasados nas equipes com rotineira redução numérica  
de profissionais e de especialidades atuando nas ações,  
.falta de resposta aos editais para contratação de profissionais alegando-se baixos 
salários. Foi constatado que os editais apresentam os tetos salariais, 
.recusa dos profissionais clínicos gerais assumirem casos obstétricos, 
.dificuldades no atendimento da integralidade e resolutividade, pela alta demanda, 
decorrrente da ausência de profissionais e pelas práticas profissionais insuficientes. 
A gestão municipal precisa de respaldo para penalizar maus profissionais,  
.desconhecimento dos profissionais da rede que não reconhecerem a abrangência 
das ações com vistas as metas – não há relação entre Pacto pela Vida – pactuação 
– metas – ações cotidianas, 
.deve ocorrer mudanças na cultura organizacional dos profissionais inseridos no 
campo de saúde  
.falta mensuração da produtividade e da qualidade dos serviços prestados pelos 
profissionais no campo da saúde – satisfação do usuário, resolutividade, ampliação 
do atendimento em quantidade e qualidade, diminuição dos quadros da 
morbimortalidade,  
.profissionais sem interesse e formação para atuarem na  atenção primária 
.divisão técnica do trabalho nem sempre é cumprida, quando não há profissionais  
distribuídos nas ações específicas e há sobreposição de  ações e mesmo desvio de 
funções – isto ocorre porque recursos humanos são mínimos e com múltiplas 
atividades o que limita as ações, porém,  o não preenchimento das funções e a não  
reposição dos profissionais,  é justificada pois há mensuração por parte da gestão e 
executores das ações de que os resultados são eficientes, o que levam a acreditar 
que os RH são suficientes. 
 
2 Quanto ao cumprimento da metas, as dificuldades e  as defasagens 
indicadas ainda são relacionadas ao atendimento da demanda que se avoluma 
devido as dificuldades que a saúde privada – plano de saúde – impõem, 
levando a população recorrer cada vez mais aos recu rsos públicos. Aqui se 
constata uma migração forçada ao usufruto do “direi to de todos”, por outro 
lado as respostas são estão na mesma ordem proporci onal, quando : 
.a implementação da obrigatoriedade da coleta de material para exames 
preventivos – colo de útero – de acordo com a legislação deverá ser realizada 
somente por profissionais de enfermagem (até a vigência da lei, a coleta de material 
para exames de prevenção é realizada pelos técnicos em enfermagem), que 
agravará a sobrecarga dos atuais enfermeiros, devido ao reduzido número de 
profissionais. Esta defasagem poderá reduzir ainda mais o número de coletas, pois 
esta atribuição  poderá ficar a cargo de apenas  um  profissional.  
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.a defasagem entre meta prevista e meta alcançada pelas ações (em especial as 
metas 2 e 3 mesmo que já se tenham alcances concretos), é proporcionada pela 
alta demanda por ações de resposta imediata e não há avanços na prevenção, o 
que mantém o aumento da demanda   
.mesmo nos  municípios de menor porte – aqueles com menor quantidade 
populacional) que declararam atendimento de 100% à população pelas ESF, há 
dificuldades em relação à meta 4 (doenças emergentes) pois as ESF só fazem a 
constatação quando há suspeita ou caso concreto, não ocorrendo, portanto, ações 
de prevenção. Proporcionalmente ao montante total populacional das duas 
microrregiões, pode-se constatar que há reduzido número destas doenças 
emergentes. Ou há negligência ou há erradicação das doenças, o que leva a 
suspeitar que no caso de HIV-AIDS, há uma contradição entre o aumento mundial 
da infecção em detrimento do reduzido número de confirmações e tratamentos 
indicados na pesquisa.  
.a meta mortalidade infantil ainda é desafio para a saúde pública devido a  
defasagem no pré-natal pela falta de profissionais obstetras no atendimento 
cotidiano, leva as futuras mães a não buscarem acompanhamento com  
profissionais  clínicos gerais. 
 
3 Quanto a outros fatores, as questões relacionadas  ao modo de ser cultural 
da população, que interferem no cotidiano da eficác ia da saúde pública:  
.a cultura arraigada na disciplinaridade e na especialidade, gera desconfiança ao 
atendimento pelo médico clínico geral. As  gestantes querem ser atendidas pelos 
profissionais de obstetrícia, 
.as dificuldades para atingir metas pactuadas é decorrente da falta de 
comprometimento e responsabilidade pelas metas pactuadas entre as três esferas 
de governo, em especial quanto aos recursos para execução dos programas  
.a gestão pública nas três esferas não tem interesse em instalar uma saúde pública 
eficiente.  
 
4 Quanto a fatores estruturais que interferem na pr ogramação e execução de 
ações visando cumprir as metas pactuadas enunciadas  no Pacto pela Vida, 
são relacionados a:  
.distância entre as comunidades no meio rural para a  execução das ações, mesmo 
naquelas mais cotidianas de promoção de saúde, ocupando tempo dos 
profissionais, 
.há longos deslocamentos das ESF e dos profissionais até os postos, consumindo 
parte do tempo do dia dos profissionais. Em municípios esta distância chega até 50 
km entre sede e comunidade.  
.há necessidade de deslocamento cotidianamente das ESF para acompanhar 
pessoas que requerem atenção continuada, pois sua restrição não permite 
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locomoção. Esta atuação desvia as equipes de outras atribuições e de se ampliar 
as ações e mesmo a prevenção. 
.dificuldades de transporte das ESF e profissionais para cumprirem seus 
cronogramas devido  as distâncias. 
 
5 Quanto a responsabilidades e a gestão:  
.baixo valor de recursos recebidos do Ministério da Saúde e do alto valor da 
contrapartida solicitada ao município. Neste caso os percentuais previstos na CFB 
de 1988 são negligenciados, segundo os respondentes. 
Tendo-se por base então os propósitos da pesquisa, a indicação das soluções de 
encaminhamentos, emitidas pelos entrevistados, revela que apesar das dificuldades 
evidenciadas, há alternativas possíveis de se executar ações em saúde pública na 
esfera municipal, as quais favoreceriam o cumprimento das metas previstas pelo 
Pacto pela Vida e firmadas entre as esferas de governo, visando acelerar as 
transformações do cenário da saúde pública brasileira, quais sejam: 
1 Quanto as práticas : 
.a busca ativa deve ultrapassar o atendimento da demanda reprimida pela atenção 
primária,  
.a promoção de mobilizações pontuais, com  campanhas, para complementar  as 
ações cotidianas junto às mulheres, visando a coleta de material para exames, pode 
ser  intensificado com o desenvolvimento da busca ativa  
.deve ocorrer a vinculação na construção de mais UBS com a presença da ESF – 
com vistas ao fortalecimento da atenção primária 
.favoreceriam as ações, a instalação do ambulatório da dor e de ambulatórios 
cirúrgicos.  
.a coleta de material para exames deve seguir o protocolo de mamografia do INCA 
.dever-se-ia desenvolver um protocolo de fluxo – diferente da referencia e contra 
referencia , para ampliar acompanhamento desde o diagnóstico até o atendimento 
pela alta complexidade 
.todos devem reaver e rever o conceito de dignidade humana a ser considerado 
sempre nas ações a serem executadas. 
 
2 Quanto as metas:  
.quanto a meta 2 - deverá ser intensificadas as aços com a contratação de pediatras 
(puericultura) com vistas a se constituir um procedimento continuado de: pesagem, 
vacinação, acompanhamento continuado pelos ACS, cadastramento das gestantes.  
 
3 Quanto a gestão: 
.deverá ser intensificado o acompanhamento da atenção primária, com  planilhas do 
peso mensais pelos ACS 
.a gestão deve fortalecer a atenção primária 
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.a gestão deve melhorar e adequar as estruturas de trabalho  
 
4 Quanto aos recursos humanos:  
.nas esferas municipais, a ampliação das ações deve ocorrer pelo atendimento 
multiprofissional, pela contratação de assistentes sociais, farmacêuticos e  motorista 
para complementar as equipes técnicas e das ESF 
.deve ser organizar a matriz curricular para a formação na graduação de 
especialidades médicas para atuar na ESF  - estágios de aprendizagem em saúde 
pública na formação  
.deve-se cobrar mais qualidade do trabalho dos profissionais  
.há que se criar mecanismos para reter médicos  
.inserção de técnicos da área de informática  
.dever-se-á ampliar número de enfermeiros  
.para a promoção de saúde, será necessário o trabalho de profissionais: assistentes 
sociais, educação física, psiquiatra, psicologia 
.aumentar equipes de ESF. 

 
 
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 principal da pesquisa era a de levantar as condições empreendidas após 
a pactuação pelos municípios de metas a serem cumpridas visando ampliar a 
eficácia da saúde pública loco-regional. A questão partiu na reiterada análise dos 
graves quadros de morbimortalidade relacionadas ao recorte territorial das 25ª e 26ª  
SDR, em detrimento ao processo de municipalização das ações de saúde pública, 
com obrigatoriedade de ampliar e consolidar a atenção primária, estratégia principal 
para implementar a prevenção. Não foram os dados quantitativos que confirmaram 
as ações de promoção, informação e educação em saúde realizadas, que podem 
promover impacto positivo nas condições de saúde da população do território. Estes 
foram mensurados e o resultado mostrou um cenário no qual há nos onze (11) 
municípios pesquisados: 52 ESF, 257 AGENTES COMUNITARIOS, 05 NASF, 37 
UBS, 19 SAÚDE BUCAL. Resta analisar juntamente com os usuários se as 
dificuldades representadas nas demandas priorizadas nas ações e atendimento, 
são decorrentes destas estruturas numéricas ou pelas histórica atitudes curativas 
empreendidas mesmo pela população, confirmada pela atuações profissionais.  
Com relação aos dois primeiros indicadores de avaliação da pesquisa: 
disponibilidade de dados e profissionais que contribuam com a pesquisa de campo, 
e, adesão dos gestores públicos aos propósitos da pesquisa, pode-se analisar que 
as respostas foram apresentadas, mas em caso, demonstrou-se certo receio na 
exposição dos dados  mais aprofundados. Estes foram buscados nos bandos 
oficiais o que levou a constatar alguma incoerência nas análises, com críticas e 
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transferências de responsabilidades pelas defasagens às ausências das outras 
esferas de governo. 
Quanto ao conhecimento sobre a política pública de saúde, no que diz respeito a 
gestão pública - oferta de serviços e o investimento nas estruturas necessárias ao 
cumprimento de lei, pode-se analisar que as dificuldades e defasagens recaíram 
mais sobre os recursos humanos e menos sobre as dificuldades em se instalar 
estruturas e programas. A realidade municipal no território pesquisado, tomando-se 
como parâmetro uma concepção urbana da grandes metrópoles que são 
referencias do bem viver,  não é atrativa para atrair e reter profissionais da área de 
saúde – em especial médicos - já que se tratam de municípios de pequeno porte, 
vocação mais agrícola, infraestruturas urbanas reduzidas (cultura, lazer, 
mercadorias de consumo cotidiano a exemplo de vestuário, eletroeletrônicos) 
escassez e alto custo de moradias). A vinculação à estrutura mínima para a 
execução dos programas, implica na definição e presença de uma equipe de 
execução, sem a qual não seriam repassados os recursos para a manutenção da 
estrutura-programa. Pelas análises,  a concretização do Pacto pela Vida, esbarra no 
seu conhecimento que deveria ser de todos os profissionais que atuam no SUS 
municipal. Porém, um certo ar de surpresa leva a acreditar que os afazeres e 
sobrecargas cotidianas não permitem maiores relações e análises sobre as 
orientações mais abrangentes.   
Mesmo com a constante relação estabelecida com os profissionais e gestores, a 
pesquisa não desencadeou estabelecimento de acordos de cooperação científica 
entre a UnC e as instituições de gestão pública municipal e estadual, inclusive após 
uma ação direta promovida pela equipe de pesquisadores com o colegiado de 
gestores de saúde do território. Resume-se então que o Pacto pela Vida de certa 
maneira interferiu na intensificação das ações, mas as deficiências recaem na falta 
de eficácia dos serviços prestados, quando a municipalização da saúde deveria ser 
respaldada por maior percentual de verbas repassadas pela esfera federal para 
estas ações. Novos programas, novos recursos. Enquanto a visão da gestão 
municipal não assimilar que as ações de saúde municipalizada são ações do estado 
independente da esfera do governo, a minimização das ações financiadas por 
recursos municipais são apontadas como iniciativas inovadoras da gestão 
municipal, descontextualizadas  da concepção de uma política pública social de 
saúde da nação brasileira e não de fragmentos governamentais. Reina a visão da 
saúde federalizada, modelo vigente anterior à Constituição Federal do Brasil de 
1988. Concepções antigas para novos pressupostos e transformações necessárias. 
Em síntese, o SUS como sistema abrangente, completo e previsível na sua 
operacionalização, esbarra nas práticas sociais da ESF nos  municípios, por 
defasagens técnicas: ausências de equipes completas – médicos não integrantes 
das equipes; e, administrativas: escassez de recursos básicos como veículos para a 
rotina de trabalho, o que se contrapõe ao que é pressuposto das políticas públicas 
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sociais e programas (ESF e PASC). Estes assumem o compromisso de prestar 
assistência universal, integral, equânime, continuada e resolutiva à população, nas 
estruturas de saúde e nos domicílios, em conformidade com as necessidades 
geradas pelos fatores de risco existentes. A aplicação adequada e completa do 
conjunto de recursos previstos e em constante aperfeiçoamento, deve interferir na 
consolidação da saúde pública brasileira, mas enquanto perdurar uma concepção 
de saúde sob responsabilidade do governo e não do estado, e, concentrado na 
esfera federal ou estadual, a gestão municipal se apóia nas questões políticas 
(partidárias) para justificar sua intervenção corriqueira e incipiente. Há que se 
destacar que este processo deverá retardar ainda mais os desafios da saúde como 
“direito de todos e dever do estado”, cujas primeiras  transformações ocorreram ao 
alargar o acesso aos serviços e estruturas de saúde pública, com a não 
contributividade, a universalidade e a integralidade. Para avançar nas 
transformações, há dois desafios ensejados ainda: o primeiro  relaciona-se à 
consciência social e política que leva os gestores continuarem a afirmar a direção 
dos serviços e recursos definidos pela seletividade e focalização nos segmentos 
pobres e vulneráreis. O segundo desafio refere-se à população que recorre à saúde 
pública, não resolve suas questões no tempo necessário para não intensificar os 
agravos, mas não se posiciona como co responsável na condução desta política 
pública. Portanto, falha o controle social. 

 
                 
 
 

Canoinhas-SC, 02  de outubro de 2012 
 
 

 
Beneficiário (a) da Pesquisa  
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - PARCIAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº. 2.560/2011-7:  FAPESC Nº. 56126/2010 
Título do Projeto: Práticas de saúde na AMFRI: estratégias para mudanças no processo de 
trabalho 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Maria Tereza Leopardi
E-mail: mtl@soldasoft.com.br 
Município de Execução da Pesquisa: Região Sul
Instituição Executora: UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02
Prazo de Vigência do Projeto: 30/10/2012 
Apoio Financeiro:  
FAPESC: R$ 12.370,00 SES: R$ 122.040,00 CNPq: - 
Tema/Linha Temática: Avaliação 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
 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
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 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 (X ) NÂO( ) Caso SIM, Justifique:  
As Tecnologias propostas não foram implantadas.
O âmbito da pesquisa foi modificado, por proposição da plen´[ária de avaliação parcial, pois o 
número de tecnologias apresentadas pelos mestrandos na área da AMFRI foi inespressivo. 

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

 Objetivo Geral - Identificar limites e possibilidades de utilização de tecnologias propostas 
por egressos do PMSGT, na atenção à saúde, educação na saúde e gestão do trabalho. 

Este objetivo foi prejudicado, pois os egressos não apontaram iniciativas de aplicação 

 Objetivos Específicos - Identificar as tecnologias resultantes das dissertações de mestrado 
dos egressos do PMSGT, na Região da AMFRI e outras;  

Foi alcançado 

Classificar e construir uma tipologia de resultados da produção identificada;  

Foi alcançado 

Analisar a utilização e/ou as tendências de incorporação destas tecnologias nos ambientes de 
trabalho dos egressos de conceitos de processo de trabalho inovadores nos respectivos locais 
de trabalho dos egressos. 

Prejudicado 

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

80% foi concluído. A avaliação in loco da aplicação foi prejudicada, pois não houve informação de 
iniciativas de implementação. Dos resultados pode-se inferir que não há mecanismos de 
implementação de sugestões e propostas que impliquem em mudanças na organização do trabalho. 
  

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

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( x ) NÃO(N ) 
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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): 

No caso desta proposta, as instituições foram abordadas para identificação de aplicação, sem 
manifestação de interesse de apoio para implementação.

 
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:  
Mesmo com muitas solicitações de minha parte, os outros pesquisadores não cumpriram 
suas responsabilidades quanto à análise das dissertações das quais foram orientadores, o 
que gerou a necessidade de o responsável fazer a maioria das leituras das dissertações, com 
ajuda de três alunos que participaram como analisadores  de 30% das dissertações. 
 
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? 

Um pesquisador pediu demissão da UNIVALI (Dr. Santiago Pich) e outro reduziu 
consideravelmente a carga horária, não podendo mais participar. Com isto tivemos de assumir 
as horas correspondentes à sua participação no período até 2011/1. A partir daí, outros 06 
deixaram de participar considerando sua impossibilidade em continuar. Os alunos indicados 
não estavam mais na UNIVALI no momento da análise. 
Esta situação deixou o peso das análises em minhas mãos, do que decorreu atraso 
considerável na finalização da pesquisa. Boa parte dos recursos não foram utilizados. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa1 

Nome Titulação Instituição de Vínculo Empregatício
Maria Tereza Leopardi Coordenadora UNIVALI
Águeda L.P. Wendhausen Pesquisadora UNIVALI
Elizabeth N. Sanches Pesquisadora UNIVALI
Juliana Vieira de Araújo Sandri Pesquisadora UNIVALI
Luiz Ágea Cutolo Pesquisador UNIVALI
Marcos Aurélio Maeyama Pesquisador UNIVALI
Stella Maris Brum Lopes Pesquisadora UNIVALI

                                                 
1 A equipe foi se reduzindo e acabei respondendo pelo total da pesquisa, como Coordenadora. 
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G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM(  ) NÂO( N ) Caso SIM, indique as 
fontes: 

 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA (Ainda não elaborado o relatório) 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital   
Total Custeio   
Saldo Total   
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 ITAUTEC  
 

INTEL  CORE I3 -4GB DE MEMÓRIA 
RAM 
-HD 500GB 
-TELA DE 14 
-GRAVADOR DVD 
-WEB CAM 
-WIRELESS 
-TECLADO ABNT 
II 
-MOUSE ÓPTICO 

MICRO DE MESA -4GB 
DE MEMÓRIA RAM 
 

INTEL CORE I3 
 

-HD DE 500GB 
-GRAVADOR DVD 
-GABINETE ATX 
COM USB FRONTAL
-TECLADO ABNT 
II 
-MONITOR LCD 
18,5 
-CAIXA DE SOM  
-MOUSE ÓPTICO 

IMPRESSORA  HP MULTIFUNCIONAL  
M 1132

 

ESTABILIZADOR TRANSF.   1KVA 
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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    4
Formação e capacitação de recursos humanos    4
Formação de novos grupos e centros de pesquisa NA     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Banco de informações 
 

 
Ainda em elaboração do relatório 

Publicações2 Data/Local da Publicação Título 
  
  
  
  
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5
Geração de novas tecnologias    x
Otimização de processos de produção NA     
Possibilidades de obtenção de patentes NA     
Agregação de vantagens competitivas do setor NA     
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica    x
Transferência tecnológica para o setor NA     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): as questões ligadas ao setor saúde não obtém 
resposta imediata após sua apresentação, especialmente no SUS. Esta situação pode estar 
relacionada a inúmeros fatores, tais como: mudança na gestão pública municipal a cada mandato 
de prefeito, déficit financeiro, falta de iniciativa para agregar a equipe em torno das propostas 
apresentadas. 
Assim, os impactos somente poderão ser avaliados a partir da sinalização dos autores sobre a 
mudança tecnológica em seu trabalho individual, demonstrando novas formas de avaliar e 
comprometer-se com o cuidado, educação e gestão das instâncias do 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 NA      

Agregação de valor a produtos e processos NA     

                                                 
2 Ainda em processo 
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Geração de empregos NA     
Desenvolvimento regional x    
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): ainda em avaliação 
 
 

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

 
E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5
Racionalização do uso de matérias primas NA    
Redução do consumo energético NA     
Redução da geração de resíduos NA     
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 

NA      

Redução dos custos de atendimento NA     
Aumento da cobertura de serviços NA     
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção     x
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos    x
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias NA     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Após análise de 153 dissertações finalizadas entre 2005 e 2011 (agosto), foram encontradas 
28 propostas de tecnologias, sendo definidas como nos quadros abaixo, como ilustração 
A apresentação dos dados será completa em termos de análise, no relatório final. 
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Quadro 01 – Número de Dissertações defendidas no período da pesquisa e Tecnologias 
apresentadas segundo o período 
Ano quant Tem tecnol
2005 27 08 
2006 19 02 
2007 23 01 
2008 28 04 
2009 32 09 
2010 09 03 
2011(agosto) 12 01 
Perdas 03 00 
Totais 153 28 
 
 
Quadro 02 – Discriminação das categorias e respectiva frequência de Tecnologia 
Categorias Número Apresenta 

Tecnologia
Relativa ao cuidado 22 04
Relativas ao ato médico 01 00
Relativas ao ensino 45 14
Relativas ao proc de Trab 37 04
Relativas ao processo vital 19 03
Relativas a conceitos 26 03
Totais 150 28
 
Quadro 03 – Tecnologias relacionadas a temas de estudo 
Temas em estudo Número
Comunicação 01
Educação em saúde 02
família 04
Formação profissional 09
Gestão da saúde 05
Grupos especiais 07
TOTAL 28
 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 
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Neste projeto, pretendemos fazer um diagnóstico da produção e implantação de tecnologias na 
diversas instâncias do SUS. Analisamos 153 dissertações produzidas, somente 04 tiveram como 
objetivo a construção de tecnologias, embora no total tenhamos 28 dissertações com proposição 
de tecnologia, o que foi detectado na leitura das mesmas, geralmente nas conclusões, com termos 
como: síntese propositiva, tecnologia leve, sistema de prática,métodos e protocolos. No curso 
temos uma definição de Tecnologia Social, que admite todas estas formulações, e que está 
alinhada com definições do Ministèrio da Saúde. Assim, tivemos: 03 dissertações que foram 
eliminadas por conterem poucas informações e/ou serem inacessíveis, 122 trabalhos de cunho 
mais geral (cuidado, cidadania, promoção da saúde, conselhos, e outros). Dos 150 restantes, 22 
são retivos A cuidado, 45 são vinculados a educação/formação, 37 são relacionados a processo de 
trabalho, 26 são relativos a questões conceituais (a maioria objetiva conhecer e descrever, 19 são 
ligados ao processo vital, e somente relativo ao ato médico. Tivemos inúmeras dissertações que 
versam sobre Interdisciplinaridade ou integralidade. 
 

 
 
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). 

Apresentar estratégias de mudança nos locais de trabalho de egressos, considerando que este são 
proponentes de novas tecnologias, especialmente as de processo, como soluções para os 
problemas específicos encontrados em sua área de trabalho. 
Programa de Pesquisa do Grupo Argos abriga nesta proposta quatro projetos, quais sejam: 

1) Avaliação da concepção de processo de trabalho em saúde nas dissertações de mestrado; 
2) Diagnóstico da produção de tecnologias no mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho;  
3) Diagnóstico dos impactos da aplicação de novas tecnologias propostas pelos alunos 

egressos do Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho 
4) Tecnologias apropriadas às atividades de promoção de saúde no SUS. 

Destes objetivos, ainda estamos elaborando as respostas relativas ao objetivo 2.  
 

                 
 
 

_Florianópolis_/SC, 30 de junho de 2011 
 
 
 
 

Maria Tereza Leopardi (Coordenadora) 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: Decreto Estadual nº 2.060/2009 FCTP:
Título do Projeto: Estilo de vida e comportamentos de risco de jovens catarinenses - COMPAC 2
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Markus Vinicius Nahas
E-mail: markus.nahas@ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora:  CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina CNPJ: 82.951.328/0001-58 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: Março de 2011 a Março de 2012
Apoio Financeiro:  
FAPESC: SIM SES: --- CNPq: SIM (bolsa PQ)
Tema/Linha Temática: Estilo de Vida e Saúde do Adolescente Catarinense
 

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 
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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 alcançados? Justifique: 

Os objetivos incluíram a coleta de informações sobre indicadores do estilo de vida e comportamentos 
de risco de alunos do ensino médio estadual (15 a 19 anos), por meio de questionário aplicado à 
amostra representativa dos escolares catarinenses. Além disso, os dados de 2011 foram 
comparados aos dados coletados há uma década, na mesma população, alcançando-se, então, 
esses objetivos complementares. Um relatório técnico geral está sendo impresso (Gráfica da UFSC) 
para distribuição à todas as escolas participantes, que já receberam, no momento da coleta, cópia do 
livro Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida (Nahas, 2010). 
Quanto à produção científica esperada em decorrência deste projeto, uma tese de doutorado foi 
defendida (Kelly Silva, 2012), duas dissertações de mestrado devem ser concluídas até fevereiro de 
2013, e, pelo menos, três artigos científicos devem ser publicados até o final de 2013 em periódicos 
internacionais. Apresentações em congressos nacionais e internacionais também estão agendadas 
(São Paulo e Ilha da Madeira, em outubro de 2012, entre outras). 
 

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

Pode-se dizer que mais de 90% do que se pretendia realizar foi conseguido. A greve dos professores 
em 2011, sem dúvida, foi um fator de atraso e de dificuldade na consecução plena dos objetivos 
propostos, pois não houve tempo hábil para o desenvolvimento do estudo com equipamentos 
(sensores de movimento Actigraph), o que somente poderá ser realizado de forma ampla no início do 
ano de 2013. Um estudo piloto com tais equipamentos foi realizado no Colégio de Aplicação da 
UFSC no primeiro semestre de 2012, mas também teve que ser interrompido por greve de 
professores. 
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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): 

Em primeiro lugar, com a Secretaria de Estado da Educação, que serviu de elo de ligação e 
comunicação com as 90 escolas participantes da pesquisa em todas as regiões do Estado de SC. 
Os resultados, como estava previsto, serão amplamente divulgados e servirão de subsídios para o 
planejamento em saúde do escolar no ensino médio. 
Houve, também, desde a preparação do questionário, uma parceria com a Universidade de 
Pernambuco (UPE), que também desenvolve estudo de âmbito estadual semelhante ao COMPAC 
(inclusive inspirado no primeiro levantamento aqui realizado (em 2001) e que contou com a 
colaboração do então aluno de pós-graduação da UFSC, hoje professor Doutor da UPE Mauro 
Virgílio Gomes de Barros. Alguns alunos do doutorado em Educação Física na UFSC e que 
colaboraram na coleta de dados do COMPAC 2 também têm vínculo com a UPE. Publicações 
conjuntas, com análises comparativas interestaduais estão previstas e uma tese de doutorado 
incluirá os dados de Pernambuco. 
 

 
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
X SIM NÃO Aquisição de material de consumo
 SIM X NÃO Atraso na liberação dos recursos
X SIM NÃO Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM X NÃO Evasão do pessoal técnico
X SIM NÃO Reestruturação orçamentária

Outras:  
Em virtude da greve nas escolas da rede de ensino estadual do estado de Santa 
Catarina (2011), tivemos que alterar o cronograma de coleta de dados. A utilização dos 
sensores de movimento também ficou prejudicada (duplamente), pela greve e pelo 
atraso na importação. A reestruturação orçamentária foi solicitada para incluir 
despesas com deslocamento dos aplicadores no processo de coleta de dados. 
 
 
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? 

 
 
 
 
 
 
 



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 
 

Equipe Participante da Pesquisa 
Nome  Titulação Instituição de Vínculo Empregatício

Markus Vinicius Nahas Doutorado Universidade Federal de Santa Catarina

Adair da Silva Lopes  Doutorado Universidade Federal de Santa Catarina

Kelly Samara da Silva  Doutora Universidade Federal da Paraíba/ UFSC

Bruno Lapolli   
Alunos de graduação e 
pós‐graduação em 
Educação Física que 
participaram das 
equipes de coleta de 
dados na escolas 
estaduais de SC. 

Universidade Federal de Santa Catarina Carla Menêses Santos

Claudio Bispo de Almeida 

Etiene de Andrade Bezerra 

Fernanda Luiza Formighieri 

Giovâni Firpo Del Duca

Jorge Bezerra 

Jucemar Benedet 

Liudimila de Andrade Bezerra 

Luana Peter Hoefelmann 

Luciana Gatto de Azevedo Cabral 

Luísa Maurício Camillo Duarte 

Patrícia Barbosa Martins Trichês 

Rafael Borges Costa 

Shana Ginar da Silva 

Obs. – Kelly Samara da Silva já é doutora e foi aprovada em concurso na UFSC em 2012. 
 

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

Bolsa de Produtividade em Pesquisa – CNPq (Markus V. Nahas PQ 1C; Adair da S. Lopes, 
PQ 2) 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 34.600,00 34.600,00 0,00 
Total Custeio 4.675,00 4.637,00 38,00 
Saldo Total  38,00 
Data da Informação 20/08/2012  
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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 
40 equipamentos 
ACTIGRAPH 
Triaxial Activity 
Monitor  

GT3XE-plus (GT3XPX40) . 48" Elastic Belt (Belt-48"X5) 
. 24" Elastic Belt (Belt-24"X5) 
. 36" Elastic Belt  (Belt-36"X5) 
. GT3XP/ASP USB Cable (USB-NEO-CableX1) 
. ActiLife Software-Full License for single computer plus 3 LITE versions 
(ACTILIFE-ONEX1) 

Balança eletrônica 
Welmy 

W300; 40x50  --- 

Obs. – Equipamentos tombados na UFSC. 
 

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): 
Estudos populacionais escolares, com amostras representativas, são escassos no Brasil e as 
informações derivadas dos levantamentos COMPAC (2001 e 2011) são de grande relevância para 
intervenções no âmbito escolar e comunitário no tocante à saúde do adolescente. 
Por envolver diversos alunos de pós-graduação e de graduação, o estudo proporciona a formação 
de novos pesquisadores, inclusive com a titulação (doutores e mestres) com trabalhos de 
conclusão derivados do banco de dados construído a partir deste projeto. 
Mestres e doutores que participaram do projeto, ao retornarem às suas instituições, levam a 
experiência do trabalho acadêmico em grupo de pesquisa, no caso, o NuPAF – Núcleo de Pesquisa 
em atividade Física e Saúde da UFSC.

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
Tese de Doutorado 
(Kelly Samara da Silva) 

06/07/2012 
Biblioteca Universitária da 
UFSC 

Inatividade física no deslocamento e 
comportamento sedentário em estudantes 
do ensino médio do estado de Santa 
Catarina, Brasil: uma análise comparativa 
(2001 e 2011) 

Dissertação de Mestrado 
(Luana Peter Hoefelmann) 

Defesa agendada para 
22/02/2012 

Qualidade e duração de sono e fatores 
associados em escolares do ensino médio 
do estado de Santa Catarina: uma análise 
comparativa de dois inquéritos de corte 
transversal (2001 e 2011) 
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Dissertação de Mestrado 
(Luciana Gatto de A. Cabral) 

Defesa prevista para 22/02/2013 Nível de atividade física e fatores 
associados em escolares do ensino médio 
do estado de Santa Catarina 

Relatório Final A ser encaminhado à Secretaria 
do Estado da Educação e às 
escolas selecionadas. 
(Outubro). 

Estilo de vida e comportamentos de risco 
à saúde de jovens catarinenses 

Artigo original Submetido à Revista Brasileira 
de Cineantropometria de 
Desempenho Humano 
(15/09/2012): Qualis B1

Comportamentos de risco à saúde de 
jovens catarinenses: aspectos 
metodológicos do Projeto COMPAC 

Artigo original (em fase de 
conclusão)a 

Será submetido ao Journal of 
Adolescent Health (outubro): 
Qualis A2 

Change in television viewing and 
computer/videogame use among high 
school students from Southern Brazil, 
between 2001 and 2011 

Artigo original (em fase de 
conclusão)a 

Será submetido ao Journal of 
Physical Activity and Health 
(outubro): Qualis A1 

Commuting to school and to work among 
high school students of Santa Catarina 
State, Brazil: a comparative analysis 
between 2001 and 2011 

Artigo original (previsto)a Será submetido à Preventive 
Medicine (dezembro): Qualis A1 

Sedentary behavior: association with other 
risk behaviors in high school student from 
Santa Catarina State, Brazil 

Artigo original (em fase de 
conclusão)b 

Será submetido à Sleep 
(outubro): Qualis A1 

Socio-demographic factors associated 
with sleep quality and sleep duration in 
adolescents of Santa Catarina State, 
Brazil: what changed between 2001 and 
2011?

Artigo original (previsto)b Será submetido à Sleep 
Medicine (dezembro): Qualis A2 

Privação de sono em adolescentes de 
Santa Catarina, Brasil, 2011: quais 
comportamentos não saudáveis estão 
associados? 

a: artigos provenientes da tese de doutorado de Kelly S. Silva 
b: artigos que comporão a dissertação de mestrado de Luana P. Hoefelmann 
 
 
 
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
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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): 
Estudos que caracterizam a forma de viver das pessoas (incluindo adolescentes) servem de ponto 
de partida para que intervenções culturalmente relevantes e que atendam às necessidades desses 
indivíduos possam ser levadas a cabo com mais chances de serem efetivas. A melhoria da 
qualidade de vida dos jovens catarinenses dependem de políticas públicas construídas com base 
em evidências, como as que foram obtidas no estudo COMPAC.

 
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):
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Cada vez mais a saúde do adolescente, particularmente seu estilo de vida, tem sido associada às 
escolhas do adulto quanto à saúde e prevenção de doenças. Comportamentos fixados nessa fase 
da vida têm repercussão séria na vida das pessoas e no custo para o SUS em termos de 
tratamentos que poderiam ser evitados ou retardados, a partir da quarta década de vida. Escola, 
postos de saúde, áreas de lazer e vida familiar são componentes indissociáveis, quando a questão 
é saúde da população jovem. As políticas públicas – de educação, saúde, esportes, e até de 
segurança nas comunidades -, precisam considerar o modo de viver, as preferências e os riscos na 
vida dos nossos adolescentes. 
 

 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

 

Introdução 

O período da adolescência é marcado por profundas mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e 
sociais. Nessa fase da vida, a exposição a fatores de risco, como fumo, bebidas alcoólicas, 
inatividade física, alimentação inadequada, situações de violência e atividades sexuais 
desprotegidas, pode interferir na adoção de comportamentos relacionados ao estilo de vida do jovem 
e do adulto em sua vida futura. 

O objetivo da presente pesquisa (COMPAC II) foi monitorar e comparar indicadores de saúde e do 
estilo de vida de jovens estudantes do ensino médio das escolas estaduais, depois de decorrida uma 
década do estudo original. A proposta consistia em fornecer informações para subsidiar ações e 
programas de promoção de saúde e de um estilo de vida ativo, assegurando a melhoria da qualidade 
de vida dos jovens catarinenses. Dados de 2001 servem de base para observação das mudanças 
comportamentais após uma década (2011). 

Métodos 

Participaram do estudo os adolescentes que estavam regularmente matriculados nas séries do 
Ensino Médio das escolas da rede pública estadual do estado de Santa Catarina. A população alvo 
foi constituída por estudantes de 15 a 19 anos de idade, de ambos os sexos, dos períodos diurnos e 
noturnos, residentes no estado de Santa Catarina no ano de 2001 e de 2011. Essa pesquisa utilizou 
os procedimentos de amostragem por conglomerados. Consideraram-se como estratos as regiões 
geográficas / Gerências Regionais de Educação nas seis regiões geográficas de SC, sendo as 
amostras compostas, respectivamente, por 5.028 estudantes em 2001 e 6.529 em 2011. 

Utilizou-se o questionário COMPAC (Comportamentos dos Adolescentes Catarinenses), 
previamente validado para esta população, constituído por seis blocos: 1) informações pessoais, 2) 
atividades físicas e comportamentos sedentários, 3) percepção do ambiente escolar e da Educação 
Física, 4) hábitos alimentares e controle de peso, 5) consumo de álcool e tabaco, 6) percepção de 
saúde e comportamento preventivo. As análises dos dados foram realizadas no programa estatístico 
Statistical Package for Social Sciences – SPSS, versão 15. As frequências foram analisadas por 
meio dos testes de comparação de proporções utilizando o teste qui-quadrado. O nível de 
significância adotado em todas as análises foi de p≤0,05. 
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Resultados 

Em ambos os inquéritos, de 2001 e 2011, a maior parte dos estudantes tinha 16 ou 17 anos (30 e 
30,9%, respectivamente); eram solteiros (96,7 e 92%), moravam com a família (94,8 e 97,1%) e 
residiam em zona urbana (79,6 e 76,3%). Houve um discreto aumento no percentual de rapazes que 
trabalhavam (63% vs 65,6%), enquanto que, o de moças, permaneceu próximo (49,4% vs 48,4%). A 
renda familiar mais comum, nos dois estudos, foi de 3 a 5 salários mínimos, tendo aumentado o 
número de estudantes que referiram essa renda de 2001 para 2011 em ambos os sexos (38,1% vs 
51,0% nos rapazes e de 36,5% vs 47,5% nas moças). 

O nível de atividade física e os comportamentos sedentários dos estudantes de ensino médio de 
Santa Catarina também foram objeto de estudo nessa pesquisa. Ao comparar os resultados de 2011 
com os de 2001, observou-se uma diminuição na utilização de transportes ativos (a pé/bicicleta) no 
deslocamento para a escola, assim como na atividade física de lazer. Paralelamente, foi observada 
uma mudança nos comportamentos sedentários relacionados ao tempo de tela, com diminuição do 
tempo gasto em frente a televisão e aumento no tempo gasto com atividades no 
computador/videogame. Em 2001, um pouco mais da metade dos jovens (57,4%) reportaram que 
sua escola oferecia aulas de Educação Física, esse número aumentou para 99,6% em 2011. 

Observou-se que, em 2011, uma maior proporção (18,2%) de estudantes relatou uma percepção 
negativa de saúde (regular/ruim), comparado a 2001 (14,3%). O consumo diário de frutas e verduras 
decresceu significativamente (39,6% vs 17,1%) de 2001 a 2012. O mesmo comportamento foi 
observado em relação ao consumo de verduras, porém houve uma diminuição significativa na 
proporção de adolescentes que relataram não consumir esses itens (15,3% vs 11,6%). 

Identificou-se que quase metade dos jovens (47,5%) relatou não ingerir bebidas alcoólicas, resultado 
bem superior ao encontrado em 2001 (19,1%). A proporção de adolescentes que reportaram 
consumir até 3 ou mais doses/ocasião reduziu em 12,9 pontos percentuais. Quanto ao uso de 
tabaco, também se observou uma redução na proporção (5,7% vs 2,8%) de jovens fumantes.  

Uma maior quantidade de jovens reportou ter se envolvido em brigas (com embate físico) nos 
últimos 12 meses, em 2011 (31,2%), em comparação a 2001 (16,5%). A frequência de adolescentes 
que relataram já ter tido relação sexual aumentou nos últimos dez anos (40,8% vs 44%), com o 
agravante de que a proporção de jovens que reportaram usar sempre o preservativo diminuiu, ainda 
que discretamente (62,7% vs 60,1%). 

 

SÍNTESE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS (análise ponderada) 

Atividades físicas e comportamentos sedentários 

- Houve diminuição no uso da caminhada e da bicicleta (56,3% para 51,3%) para ir à escola; 
estabilidade na prevalência de uso do ônibus (de 37,3% para 36,1%), enquanto à do uso de 
carro/moto aumentou de 6,4% para 12,6%; 

- Entre os jovens trabalhadores, também houve redução no deslocamento ativo (66,1% para 61,5%) 
para ir ao trabalho; estabilidade no uso do ônibus (de 23,7% para 18,8%) e aumento no uso de 
carro/moto, de 10,2% para 19,7%; 

- Em 2001, 58,8% dos jovens referiram que atividades físicas eram suas atividades de lazer 
preferidas e apenas 4,0% deles não praticavam esportes no lazer. Já em 2011, somente 35,8% dos 
jovens relataram preferência por atividades físicas e quase 30% deles reportaram não praticar 
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esportes no lazer; 

- Em 2001, 76,8% dos jovens reportaram assistir duas horas ou mais de TV por dia, enquanto que 
em 2011, esse percentual reduziu para 61,5%. Houve redução de 24,1% entre os rapazes e de 
16,8% entre as moças, após uma década; 

- A frequência de jovens que reportaram despender duas horas ou mais por dia usando o 
computador/videogame foi de 37,9% em 2001, e de 60,6% em 2011. Registrou-se aumento desse 
comportamento tanto nos rapazes (59,7%) como nas moças (60,5%). 

Percepção do contexto escolar e da Educação Física 

- Em 2001, 60% dos jovens reportaram que sua escola oferecia aulas de Educação Física, esse 
número aumentou para 99,5% em 2011. Também diminuiu a proporção de estudantes que relataram 
ser dispensados das aulas também (5,6% vs 1,7%); 

- Houve um decréscimo na frequência de jovens que relataram considerar seus colegas como 
simpáticos e prestativos (96,9% para 86,5%), que avaliaram de forma positiva os professores e 
administradores de sua escola (66,0% para 57,4%), e que relataram gostar do tempo que passam na 
escola (96,9% para 83,6%), entre 2001 e 2011 

Hábitos alimentares e controle de peso 

- Entre 2001 e 2011, observou-se diminuição do consumo diário de refrigerantes (19,7% vs 10,0%) e 
salgadinhos (17,9% vs 3,9%) e um decréscimo na proporção de jovens que relataram consumir 
frutas/verduras diariamente (56,5% vs 29,3%); 

- Em 2001, dois a cada dez jovens tinham excesso de peso corporal, enquanto em 2011, três a cada 
dez apresentavam excesso de peso; 

Consumo de álcool e tabaco 

- Quase metade dos jovens (49,5%) relatou não ingerir doses de bebidas alcoólicas, resultado bem 
superior ao encontrado em 2001 (19,0%); 

- Quanto ao uso de tabaco, também se observou uma redução na proporção (5,6% vs 2,5%) de 
jovens fumantes. 

Percepção de saúde e comportamento preventivo 

- Observou-se que, em 2011, uma maior proporção (18,6%) de estudantes relatou uma percepção 
negativa de saúde (regular/ruim), comparado a 2001 (14,7%); 

- Houve aumento na prevalência do relato de má qualidade do sono (de 26,3% para 34,5%) e 
duração insuficiente do sono (37,0% para 54,0%), na última década; 

- Uma maior quantidade de jovens reportou ter se envolvido em brigas (com embate físico) nos 
últimos 12 meses, em 2011 (30,6%), em comparação a 2001 (17,4%); 

Em síntese, os jovens catarinenses do ensino médio usam mais carro/moto para ir à escola e ao 
trabalho; praticam menos esportes no seu tempo de lazer e usam mais o uso de computador e 
videogames. Ainda, relataram consumir menos frutas/verduras e apresentaram maior prevalência de 
excesso de peso corporal. Também, observou-se que os jovens têm pior percepção do contexto 
escolar; de saúde; da qualidade e da duração do sono e reportaram se envolver mais em brigas, do 
que há uma década. Os pontos positivos observados foram aumento da oferta de aulas de Educação 
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Física em todos os turnos; menor consumo de refrigerantes e salgadinhos; menor tempo de 
assistência a televisão e menor frequência de relato de bebidas alcoólicas e tabaco. 

Acredita-se que, partir das informações aqui apresentadas, poder-se-ão traçar metas e estabelecer 
prioridades de intervenção que impliquem em mudanças estruturais na Educação Física, no próprio 
ambiente escolar e comunitário, além da promoção de comportamentos mais saudáveis neste grupo 
populacional. 

Palavras-chave: Saúde do adolescente, estilo de vida, ensino médio. 

 
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 na presente pesquisa foi monitorar e comparar indicadores de saúde 
e do estilo de vida de jovens estudantes das escolas públicas de Santa Catarina, depois de decorrida 
uma década. A proposta consistiu em fornecer informações para subsidiar ações e programas de 
promoção de saúde e de um estilo de vida ativo, assegurando a melhoria da qualidade de vida dos 
jovens catarinenses. A partir dessas informações, poderão ser traçadas metas e prioridades de 
intervenção que impliquem em mudanças de comportamentos neste grupo populacional.  

A presente pesquisa evidencia a necessidade de intervenções cujo foco seja atenuar o 
declínio da prática de atividades físicas em adolescentes, assim como incentivar a redução do tempo 
despendido em atividades sedentárias.  

Aliado a isso, orientações sobre os riscos da adoção de outros comportamentos em 
adolescentes são importantes. Embora a proporção de jovens que relataram o consumo excessivo 
de álcool e fumo tenha reduzido nesses últimos dez anos, a prevalência ainda é considerável no 
caso do consumo de álcool. Além disso, a proporção de adolescentes que relataram já ter tido 
relação sexual aumentou nesse período, porém a prevalência de adolescentes que reportaram 
adotar um comportamento preventivo, como a utilização de preservativos, ainda é bastante reduzida, 
de forma que, em cada dez adolescentes ativos sexualmente, somente seis usam preservativos 
regularmente (sempre).  

Isso demonstra a necessidade de se debater esses assuntos com os adolescentes, e a 
escola, por ser um local onde programas de conscientização e intervenção podem ser implantados, 
representa um ambiente favorável e oportuno para discutir prevenção e promoção em saúde. A 
ampliação do Programa Saúde do Escolar (PSE) pode ser uma estratégia importante, uma vez que 
esse programa propõe diversas ações com destaque para: prevenção do uso de drogas, redução do 
consumo de álcool, controle do tabagismo; promoção da alimentação saudável; da cultura da 
prevenção no âmbito escolar; da saúde sexual e reprodutiva; educação permanente em saúde e 
inclusão de temáticas no projeto político pedagógico das escolas, entre outras abordagens (Brasil, 
2009). 

Segundo Cale e Harris (2001) é preciso enfatizar a abordagem holística para promover 
atividade física em crianças e adolescentes, com participação do setor educacional e dos serviços de 
saúde. Para esses pesquisadores, os conceitos e a importância da atividade física e saúde devem 
ser discutidos na escola, buscando estabelecer parcerias entre educadores, pais, organizações e 
outras agências para aumentar a oportunidade para participação de atividade física tanto no 
ambiente escolar quanto fora dele. Além disso, é necessário implantar programas de ação na 
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comunidade, melhorando a infraestrutura e segurança dos bairros; construindo espaços públicos 
atrativos. 

Em abril de 2011, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Academia da Saúde no âmbito 
do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de estimular a criação de espaços adequados para 
prática de atividade física e disponibilizar profissionais qualificados para a orientação de práticas e 
modos de vida saudáveis (Brasil, 2011a). Dois meses depois (junho de 2011) duas novas portarias 
foram divulgadas: (a) de incentivo a construção de Polos da Academia da Saúde (Brasil, 2011b) e (b) 
de incentivos para custeio das ações de promoção da saúde do Programa Academia da Saúde 
(Brasil, 2011c). 

A construção de espaços físicos adequados para a orientação de práticas de atividade física, 
lazer e modos de vida saudáveis podem contribuir para reduzir o declínio da atividade física. Além 
disso, no caso dos escolares, é importante melhorar a qualidade das aulas de Educação Física, e 
ampliar, se possível, a quantidade de aulas. As escolas também poderiam ofertar atividades 
esportivas no horário extraescola, prática adotada pelo projeto Segundo-Tempo.  

Talvez a ampliação e o acompanhamento dos projetos existentes para a promoção de saúde 
do escolar, seja uma estratégia pertinente para encorajar os jovens, dessa e das demais gerações, a 
incorporar um estilo de vida saudável.  

Todas essas ações, entretanto, precisam ser embasadas em evidências e estudos como 
este, servem exatamente para mostrar evidências sobre determinada realidade, além desvelar 
tendências de comportamentos relacionados à saúde entre jovens adolescentes. 

 
 
 
 
 

Florianópolis/SC, 20 de Setembro de 2012. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Prof. Dr. Markus V. Nahas - UFSC 

Coordenador da Pesquisa 
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RELATÓRIO     TÉCNICO     CIENTÍFICO     -     FINAL  

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES
PESQUISA PARA O SUS

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Termo de Outorga Nº.: 2454/2011-6
Título do Projeto: Avaliação e investigação eletrônica do câncer do colo de útero em comparação com 
o exame Papanicoloau
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Pedro Bertemes Filho
E-mail: bertemes@joinville.udesc.br
Município de Execução da Pesquisa: Joinville
Instituição Executora: Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina

CNPJ: 83.891.283/0001-36

Instituição Co-Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0004-25 

Instituição (ões) Participante(s): CNPJ:
CNPJ:

CNPJ:

Prazo de Vigência do Projeto: 09/2012
Apoio Financeiro: 
FAPESC: R$ 145.030,00 SES: CNPq: 
Tema/Linha Temática: Avaliação de tecnologias 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

Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo
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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

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:
PROPOSTOS:

1) Avaliar o espectrômetro de impedância elétrica APX100/200 (fabricado pela empresa Zilico) na detecção do 
câncer de colo de útero na rede municipal de saúde da cidade de Joinville (SC); 
2) Realizar o exame eletrônico, em pacientes indicados para o exame de colposcopia, em mais de 100 mulheres  
na faixa etária de 25 a 65 anos;
3) Realizar palestras e seminários sobre a nova tecnologia empregada e seus efeitos na rede pública de saúde e  
no programa Mulher Viva do Ministério da Saúde;
4) Treinar médicos e enfermeiras da rede municipal de saúde de Joinville, que direta e indiretamente estiverem  
envolvidos no projeto, sobre os conceitos da nova tecnologia e o manuseio do equipamento;
5) Desenvolver um protótipo de um sistema de Espectroscopia de Impedância Elétrica sem fios, com inovação 
tecnológica brasileira, para a investigação e detenção em tempo real do câncer de colo de útero.

ALCANÇADOS:

Apesar da maioria dos materiais permanentes terem sido comprados, o principal equipamento do projeto, o 
espectrômetro APX100/200 da empresa inglesa, ainda está sendo negociado.  Com a falência de um de seus 
fornecedores  que,  por  sua  vez,  fabricava a  ponta  de  prova  de sensores  do equipamento,  houve um atraso 
superior a 6 (seis) meses no projeto. A empresa inglesa Zilico estará entregando o espectrômetro em dezembro 
de 2012.  Após a  entrega do mesmo, a empresa estará fornecendo um treinamento técnico para manuseio do 
equipamento e um treinamento clínico para a equipe médica brasileira envolvida com o projeto. É esperado que, 
após esta fase, estarei apto para disseminar o seu treinamento a comunidade médica. É importante mencionar,  
que o equipamento está em fase final de certificação para a sua então comercialização no início do mês de 
dezembro de  2012. Mesmo  assim,  uma  pequena  equipe  de  alunos  e  professores vem  trabalhando para  o 
cumprimento do quinto objetivo específico deste projeto.

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

Taxa percentual de sucesso do projeto = 60%
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Justifica-se pelos atrasos pertinentes à: liberação do resultado do edital; assinatura do termo de 
outorga; liberação dos recursos financeiros; busca e troca do médico especialista em colposcopia 
para a realização dos exames clínicos; negociação e liberação do espectrômetro APX100/200 por 
parte da empresa Zilico; atraso superior a 6 (seis) meses na entrega do equipamento importato.

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):

Houve contatos e parcerias com: Secretaria Municipal de São José; Centro de Pesquisas 
Oncológicas em Florianópolis; Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Estas instituições já pronunciaram interesse em participar do projeto.

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
X SIM 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 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

Pedro Bertemes Filho Doutor Universidade do Estado de Santa Catarina
Jefferson Luiz Brum Marques Doutor Universidade Federal de Santa Catarina
Claudia Mirian de Godoy 
Marques

Doutora Universidade Federal de Santa Catarina

Fabrício Noveletto Mestre Universidade do Estado de Santa Catarina
Dalva Magro Mestre Universidade do Estado de Santa Catarina

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

Total Capital R$ 113.600,00 R$ 13.132,00 R$ 100.468,00
Total Custeio R$ 31.430,00 R$ 0,00 R$ 31.430,00
Saldo Total R$ 145.030,00 R$ 13.132,00 R$ 131.898,00
Data da Informação 02/03/2011 30/06/2011 30/06/2011

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS

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):

Não há ainda impacto alcançado que possa ser mensurado, pois o projeto está na fase de 
desenvolvimento de protótipo. Dado que a coleta de dados clínicos não começou, não há como 
mensurar e avaliar os resultados desta tecnologia na área de saúde em questão.

Publicações Data/Local da Publicação Título

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.

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 há ainda impacto alcançado que possa ser mensurado, pois o projeto está na fase de 
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desenvolvimento de protótipo. Somente após a realização de testes experimentais, poder-se-á 
avaliar a potencialidade de uma eventual patente de invenção. Como a coleta de dados clínicos não 
começou a ser realizada, não há como mensurar e avaliar os resultados desta tecnologia na área 
de saúde em questão.

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):

Não há ainda impacto alcançado neste quesito que possa ser mensurado, pois o projeto ainda de 
se encontra em desenvolvido.

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 há ainda impacto alcançado neste item que possa ser mensurado, pois o projeto ainda se 
encontra em desenvolvido.

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

Não houve impacto ambiental esperado neste 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
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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):

Com relação a este quesito, não há ainda impacto alcançado que possa ser mensurado, pois a 
coleta de dados clínicos ainda não começou a ser realizada e, consequentemente, não há como 
mensurar e avaliar os resultados desta tecnologia na área de saúde em questão.

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres).

Com aproximadamente 500 mil casos novos por ano no mundo, o câncer do colo do útero é o 
segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, sendo responsável pela morte de 230 mil 
mulheres por ano. O primeiro estágio do exame preventivo é o exame Papanicolaou, onde seus 
resultados têm melhorado significantemente nos últimos anos. A tecnologia usada neste projeto, 
chamada de Espectroscopia de Impedância Elétrica (EIE), pode medir a resistividade das células e, 
então, detectar mudanças quando as células passam de normais para pré-cancerígenas e depois 
para cancerígenas. A identificação do pré-câncer em tecidos do colo de útero através da técnica EIE 
tem sido investigada a mais de 15 anos (Coppleson et al 1994, Brown et al 1998 e 2000, Walker et al 
2000). O método da Espectroscopia de Impedância Elétrica (EIE) tem sido demonstrado que é uma 
ferramenta eficiente para melhorar a habilidade em detectar lesões NIC (neoplasia intra-epithelial 
cervical) de alta intensidade (NIC 3), onde as células com anomalias são detectadas durante o 
exame preventivo do Papanicolaou. O impacto desta tecnologia no atual exame de prevenção para o 
câncer do colo de útero que, por sua vez, é um processo subjetivo, resulta em uma redução 
significativa na necessidade dos exames de biópsia. Neste caso, há uma grande necessidade de um 
método não-invasivo e in vivo de medição como diagnóstico auxiliar à biópsia do câncer de colo de 
útero. A detenção e separação entre tecidos superficiais normais e cancerígenos por meio de uma 
sonda de eletrodos de medição elétrica já vêm sendo usada como diagnóstico auxiliar em vários 
estudos (e.g. detenção dos cânceres de colo de útero e de estômago/esôfago). O desenvolvimento 
de uma tecnologia aplicada ao diagnóstico não-invasivo do câncer de colo de útero, por meio da 
espectroscopia de impedância elétrica dotados de uma tecnologia sem fio e de um software para 
visualização on-line do espectro da impedância deve-se à carência de tal equipamento no mercado 
nacional e do alto custo dos aparelhos importados para este tipo de diagnóstico. Tal equipamento 
dotará o Sistema de saúde pública e/ou privada de um equipamento portátil e de fácil manuseio entre 
aos profissionais da área. Portanto, é importante que um sistema deste tipo seja estudado e 
implementado para medições in vivo em pacientes com suspeita de câncer, pois abriria uma gama 
de pesquisas nas diversas áreas como auxílio à diagnósticos, tais como: investigação/detenção do 
câncer de pele; avaliação física por meio da impedância elétrica de certos grupos musculares em 
humanos; estudo alternativo do uso da técnica EIE como diagnóstico auxiliar à endoscopia feita em 
estômago/esôfago, dentre outros. O objetivo do trabalho é avaliar e comparar os resultados do 
exame Papanicolaou com as medições feitas pelo Espectrômetro de impedância elétrica. É proposto 
o desenvolvimento de protótipo similar com tecnologia nacional em paralelo com as coletas de dados 
clínicos de pacientes femininas, sendo coordenado pela secretaria municipal de saúde de Joinville. É 
esperado uma redução nos custos laboratoriais para o SUS, pois o diagnóstico do equipamento 
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eletrônico é em tempo real e mais eficaz que o exame Papanicolaou, pois não apresenta pareceres 
subjetivos. Palavras-chaves: Câncer de colo de útero, Papanicoloau, Espectrosocopia 
Eletrônica.

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).

Como o equipamento fornecerá um diagnóstico em tempo real e evitará o tratamento de lesões de 
média intensidade, é estimado um mercado de 13 milhões de exames anuais de colposcopia, 
principalmente nos países desenvolvidos. Apesar da maioria das lesões de média intensidade que 
são detectadas na colposcopia desaparecem com o tempo, muitos especialistas optam pelo 
diagnóstico da biópsia para estas lesões por não garantirem que as mesmas podem progredir para 
câncer. Esta situação pode acarretar em uma pequena complicação no sistema médico, onde o 
custo por paciente pode chegar a $1.200. Já o exame preventivo para o câncer do colo de útero, 
estima-se um potencial de mercado global de aproximadamente 500 milhões de exames por ano. 
Observa-se que apesar das vacinas serem importantes na prevenção do câncer do colo de útero 
pelo Papilomavirus humano, elas não erradicarão a doença e os exames preventivos ainda serão 
necessários. Com o desenvolvimento de um protótipo, por meio de uma tecnologia melhorada e 
devidamente protegida por uma patente, abre-se a oportunidade para que uma empresa catarinense 
(a ser incubada ou já instalada no Estado) possa estar fabricando e comercializando o equipamento. 
Neste caso, os impactos sociais do projeto estão ligados diretamente ao programa Mulher Viva do 
Ministério da Saúde e os econômicos, reduzindo-se o tempo de espera pelos resultados do exame e 
dos custos do exame para o SUS. 

Joinville/SC, 27 de setembro de 2012.

___________________________________
Beneficiário da Pesquisa
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2455/2011-4 
Título do Projeto: PROGRAMA DE CONTROLE E TRATAMENTO DA OBESIDADE: A 
CONTRIBUIÇÃO DE DIFERENTES PROGRAMAS DE EXERCÍCIO FÍSICO 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Ricardo Aurino de Pinho  
E-mail: pinho@unesc.net 
Município de Execução da Pesquisa: Criciúma 
Instituição Executora: Fundação Educacional de Criciúma CNPJ: 83.661.074/0001-04 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 18 meses 
Apoio Financeiro: 93.970,00 
FAPESC:  SES:  CNPq: 93.970,00 
1111 
 

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) 
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 
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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 
 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:  
 

- Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
Houve uma alteração na forma de analisar os resultados tendo em vista a perda amostral durante o 
desenvolvimento do projeto como também a dificuldade em obter um número amostral suficiente, 
dado os critérios de inclusão altamente rigorosos. Desta forma, embora os diferentes protocolos de 
exercício foram mantidos, na análise dos dados consideramos esses protocolos como sendo um 
único grupo de exercício. 
Inicialmente tínhamos dois objetivos específicos, a saber: 
 
1. Avaliar as alterações na composição corporal de pessoas obesas submetidas a diferentes 
programas de exercício físico e orientação nutricional; 
2. Avaliar as alterações nos parâmetros de estresse oxidativo de pessoas obesas submetidas a 
diferentes programas de exercício físico e orientação nutricional. 
Após  
 
Todos os objetivos foram alcançados, considerando a observação anterior. Adicionalmente 
ampliamos nosso foco de investigação incluindo outros dois objetivos específicos, a saber: 
3. Avaliar as alterações nos perfil lipídico de mulheres obesas submetidas a um programa de 
exercício físico. 
4. Avaliar as alterações nos parâmetros inflamatórios de mulheres obesas submetidas a um 
programa de exercício físico. 
 
Adicionalmente, também desenvolvemos outro estudo em modelo animal, visando a compreensão 
dos mecanismos bioquímicos de estresse oxidativo modulados pelo exercício em animais obesos. 
 

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

 
Considerando as observações anteriores, entendemos que 80% dos objetivos propostos inicialmente 
foram alcançados, mas essa diferença foi compensada pela ampliação das análises e novos 
estudos.  
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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): 

Não 
 

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 
 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:  
 
Creio que a maior dificuldade foi manter a aderência dos sujeitos nos protocolos de exercício 
propostos. 
 
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? 

 
Praticamente não houve alteração, apenas a inclusão da mestranda Thaise Silvestre e a 
saída do acadêmico Douglas da Silva. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Ricardo Aurino de Pinho Doutorado FUCRI 
Joni Márcio Farias Mestrado FUCRI 
Adriana Soares Lobo Mestrado FUCRI 
Cláudio Teodoro de Souza Doutorado FUCRI 
Luciano Acordi da Silva Doutorado FUCRI 
Camila Baumer Trom Mestrado FUCRI 

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

 
Recebeu apoio direto da Unesc em disponibilizar alunos de iniciação científica e parte do 
custeio dos ensaios bioquímicos. 
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4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 74.530,00 77.060,00 (2.530,00)* 
Total Custeio 19.440,00 16.212,21 3.227,79 
Saldo Total 93.970,00 93.272,21 697,79 
Data da Informação    

• O valor negativo no saldo/capital é devido a alteração de rubrica aprovada pela 
FAPESC. 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Espectrofotômetro Shimadzu 
Uv/Vis - Duplo Feixe  

ELO UV 1800 - - 

Monitor cardíaco polar  
(frequencímetro)  

FT1 TRA/BLK - - 

Equipamento Multiparamétrico 
para dosagens bioquímicas 
(Reflotron, Marca Roche)  

Plus/ BD - - 

    
 

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 obtidos nesse estudo ajudarão 
a entender os efeitos do treinamento físico sobre parâmetros de composição corporal e 
inflamatórios em pacientes com obesidade.  

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo Submetido para: Diabetology & 
Metabolic Syndrome 

Physical exercise improves 
metabolic and inflammatory 
profile in obese women 

Tese  Agosto 2012/Universidade do 
Extremo Sul Catarinense 

Programa de controle e 

tratamento da obesidade:     a 

contribuição do exercício 

físico sobre      parâmetros 

bioquímicos e de composição  

corporal em mulheres obesas 
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Resumo em evento Junho/2012 – Simpósio do 
Programa de Pós-graduação 
em Ciências da Saúde 

Contribuição do exercício físico 
no controle e tratamento da 
obesidade: implicações 
bioquímicas e na composição 
corporal 

   
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 
 
 
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): 
 
 

 
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 
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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): 

As respostas obtidas servirão como orientação para profissionais que trabalham com 
prescrição e orientação do exercício físico para pacientes com obesidade a partir de um maior 
esclarecimento quanto aos mecanismos de ação e eficácia destas ações terapêuticas na 
fisiopatologia da mesma. Além de servir como possível instrumento de intervenção na prevenção, 
controle e tratamento da obesidade em programas públicos de atenção à saúde. 
 
 

 
 
 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

A obesidade é caracterizada como uma doença multifatorial, favorecendo a instalação da síndrome 
metabólica e quadro inflamatório sub-clínico. Dentre as alterações sistêmicas encontradas nos 
indivíduos obesos, destacam-se alterações metabólicas (hiperglicemia, hipertriacilglicerolemia, 
hipercolesterolemia), e inflamatórias (hiperleptinemia, hipoadiponectinemia, aumento de MCP-1, e 
moléculas de adesão, tais como ICAM e VCAM). O presente estudo teve como objetivo explorar os 
efeitos benéficos da atividade física (caminhada, musculação e yoga) sobre os parâmetros citados. 
Para tanto, foram recrutadas 14 mulheres do Projeto Emagreça Feliz, com IMC > 30kgm2; faixa etária 
de 25 a 65 anos e sem limitações físicas ou quadro clínico de doença que comprometesse a 
execução dos exercícios físicos. As participantes realizaram diferentes protocolos de exercício, e 
foram analisados parâmetros antropométricos, metabólicos e inflamatórios. Os principais resultados 
observados mostram os marcadores antropométicos como IMC e percentual de gordura não sofrem 
ram mudanças significativas, mas observouse aumento nas concentrações de HDL (17%), e redução 
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nas concentrações de leptina (11%), VCAM (11%), IL-22 (8 vezes) e MCP-1 (71%) após o 
treinamento em relação aos valores basais. Tomados em conjunto, nossos dados sugerem que a 
prática de exercícios físicos induz melhora do perfil lipídico acompanhado pelas mudanças no perfil 
inflamatório, sem necessariamente alterar o percentual de gordura e IMC.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 central do estudo foi mostrar que o exercício físico além de contribuir para redução de 
parâmetros de composição corporal, é um agente capaz de modular os parâmetros de estresse 
oxidativo e regular os processos inflamatórios da obesidade. Esses resultados sugerem que praticar 
exercícios regularmente contribui não somente para a redução da massa de gordura, mas para o 
tratamento da obesidade. Desta forma, investir em programas de prevenção para populações 
obesas é uma forma de reduzir os riscos de morbidade e contribuir para políticas públicas de saúde. 
 
 

 
                 
 
 

Criciúma/SC, 05 de outubro de 2012. 
 
 

 
___________________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2.456/2011-2 FCTP: 

Título do Projeto: Marcadores de potenciação sináptica e mecanismos de transdução de sinal na epilepsia de 

de lobo temporal associada à esclerose do hipocampo. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Roger Walz  

E-mail: rogerwalz@hotmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: Hospital Governador Celso Ramos CNPJ: 82.951.245/0008-35 

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto:  

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  SES: CNPq: 

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) 

x Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

mailto:rogerwalz@hotmail.com
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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 

 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:  

     Os objetivos propostos foram mantidos e adicionalmente foram executados outros 3 subprojetos 
com os seguintes objetivos: 

1) Investigar as variáveis clinicas, demográficas e sociais dos pacientes com epilepsia que 
dirigem ou dirigiram veículos automotores após o diagnóstico de epilepsia. Este mesmo 
estudo também permitiu avaliarmos o envolvimento destes pacientes com acidentes 
automobilísticos. 

2) Investigar quais variáveis clínicas e demográficas fossem capazes de predizer o impacto da 
epilepsia refratária sobre a qualidade de vida dos pacientes, avaliada através do questionário 
específico de qualidade de vida. 

3) Padronização das técnicas bioquímicas a serem aplicadas nas amostras de pacientes em 
amostras de cérebro de ratos submetidos ao modelo a epilepsia de Lobo Temporal. 

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

     Os objetivos gerais do projeto foram alcançados parcialmente uma vez que ainda estamos por 
concluir parte das análises bioquímicas do material coletado. O projeto permitiu agregar novos 
objetivos de vinculados a subprojetos que resultaram em importante contribuição científica e que 
serão uteis no planejamento e ações futuras aplicáveis a pacientes com epilepsia (ver item 7). 
     O projeto tinha como objetivo estudar marcadores de potenciação sináptica e vias de transdução 
de sinal que possam estar relacionados à epilepsia de lobo temporal associada à esclerose do 
hipocampo (ELTM-EH). Estes marcadores serão analisados nas amostras teciduais de pacientes e 
correlacionados com variáveis demográficas, clínicas, eletrofisiológicas, neuroimgem estrutural, 
aspectos neuropsicológicos, psiquiátricos e resposta ao tratamento cirúrgico dos pacientes. 
     No período de excussão do projeto já coletamos as variáveis clínicas e demográficas de 148 
pacientes com epilepsia da rede SUS atendidos no Centro de epilepsia de Santa Catarina 
(CEPESC). Este material foi utilizado para a realização de 3 estudos importantes sendo 2 publicados 
na revista internacional Epilepsy & Behavior e 2 na revista nacional Arquivos de Neuropsiquiatria. 
     O primeiro em que investigamos as variáveis clinicas, demográficas e sociais dos pacientes com 
epilepsia que dirigem ou dirigiram veículos automotores após o diagnóstico de epilepsia. Este 
mesmo estudo também permitiu avaliarmos o envolvimento destes pacientes com acidentes 
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automobilísticos (ver adiante itens 6 e 7). 
     O segundo estudo teve como objetivo principal investigar quais variáveis clínicas e demográficas 
fossem capazes de predizer o impacto da epilepsia refratária sobre a qualidade de vida dos 
pacientes, avaliada através do questionário específico de qualidade de vida (o Quality of Life in 
Epilepsy 31 – QOLIE-31).  
     No terceiro estudo foi realizada a adaptação transcultural para a língua portuguesa de um 
questionário internacional utilizado para avaliação da religiosidade em pacientes com epilepsia.  
     Durante a execução do projeto tomamos a precaução de realizar testes de padronização das 
técnicas bioquímicas que agora estão sendo aplicadas nas amostras de pacientes. Estes testes 
foram realizados em amostras de cérebro de ratos submetidos ao modelo de epilepsia 
correspondente ao que se obtiveram as amostras humanas, a epilepsia de Lobo Temporal. Estes 
resultados foram publicados na revista internacional Neurochemical Research. (ver adiante itens 6 e 
7). 
     Foram realizadas 52 cirurgias de epilepsia e coletadas amostras teciduais da região causadora 
das crises epilépticas. Todo o material biológico já foi processado e começa ser analisado do ponto 
de vista bioquímico (desde agosto de 2012). Os resultados destas análises serão em revistas 
internacionais à partir de 2013. 

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

     Foram alcançados 50% dos objetivos propostos. O restante será executado ao longo dos 
próximos 6 meses com divulgação dos resultados completos através de publicações internacionais 
até o fim de 2013.  
      Convém salientar que outros 3 subprojetos adicionais utilizando as variáveis investigadas 
durante o projeto principal foram executados por completo (ver itens 6 e 7).  

 
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) Departamento de Bioquímica da UFSC 
2) Departamento de Clínica Médica da UFSC. 
3) Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade federal do Tocantins. 
4) Centro de Epilepsia do Estado de Santa Catarina (CEPES), Hospital Governador Celso Ramos 
(Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina). 
 

 
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 
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 SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

 
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 

Carla Inês Tasca Doutora UFSC 

Kátia Lin Doutora UFSC 

Lúcia Sukis Especialista CEPESC-SES 

Marcelo Neves Linhares Doutor UFSC e CEPESC-SES 

Maria Emília Rodrigues de 
Oliveira Thais 

Mestre UFSC 

Ricardo Guarnieri Doutor CEPESC-SES 

Rodrigo Bainy Leal Doutor UFSC 

Roger Walz Doutor UFSC e CEPESC-SES 

 
 

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

Não se aplica. 

 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 38.600,00 38.600,00 0 

Total Custeio 57.980,00 57.980,00 0 

Saldo Total 96.580,00 96.580,00 0 

Data da Informação 02.06.2011 02.06.2011 02.06.2011 

 
 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Trinoc Microscópio  B353 câmera de vídeo B5 com 5 óptica 

Sanyo Ultrafrezzer -86º C MDFU76VC --- 

EPS301 Fonte de alimentação BN004359 --- 

HP Impressora Laser M1132 multifuncional 

 
 

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.  
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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): 
 
Formação e Capacitação de Recursos Humanos 
 
Capacitação em Neurofisiologia Clínica e Epilepsia 

Servidora Pública, Neurologista Dra. Maria Alice Horta Bicalho.  
Obteve o Título de Neurofisiologista Clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologista 
Clínica. Capacitacao realizado no Centro de Epilepsia de Santa Catarina sob a supervisão 
do Prof. Dr. Roger Walz, Profa. Dra. Kátia Lin e Dra. Lúcia Sukys Claudino. 

 
Mestres Formados: 

1. Maria Alice Horta Bicalho. Mestrado em Ciências Medicas, Universidade Federal de Santa 
Catarina. Orientador: Prof. Roger Walz. 

2. Carla Pauli. Mestrado em Ciências Medicas, Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Prof. Roger Walz. 

3. Mark W. Lopes. Mestrado em Neurociências. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo B. Leal. Co-orientador: Prof. Dr. Roger Walz. 
 

Trabalhos de Conclusão de Curso: 
1. Isis S. Veronez. Trabalho de Conclusão de Curso. Graduação em medicina.  

Orientadora: Profa. Dra. Kátia Lin. Co-orientador: Prof. Dr. Roger Walz. 
 

Publicações   

1. Veronez IS, Bicalho MA, Claudino LS, WALZ R, Lin K. Cross-cultural translation of the 
INSPIRIT-R for Brazil and its applicability among epilepsy patients. Arq Neuropsiquiatr. 
2011, 69(2B):310-5. 
 

2. Pauli C, Thais, ME, Claudino LS, Bicalho MAH, Bastos AC, Guarnieri R, Nunes JC, Lin K, 
Linhares MN, WALZ R. Predictors of quality of life in patients with refractory mesial temporal 
lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 2012, in press. 
 

3. Bicalho MAH, Claudino LS, Guarnieri R, Lin K, WALZ R. Socio-demographic and clinical 
characteristics of Brazilian patients with epilepsy who drive and their association with traffic 
accidents. Epilepsy & Behavior, 2012, Jun;24(2):216-20.  
 

4. Lopes, MW, Soares FM, de Mello N, Nunes JC, WALZ R, Leal RB. Time-dependent 
modulation of MAPKs, AKT phosphorylation in rat hippocampus and cortex in the pilocarpine 
model of epilepsy. Neurochemical Research, 2012, Sep;37(9):1868-78.  

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21625756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21625756
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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): 

 

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       

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       
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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. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 
 

1. Veronez IS, Bicalho MA, Claudino LS, WALZ R, Lin K. Cross-cultural translation of the 
INSPIRIT-R for Brazil and its applicability among epilepsy patients. Arquivos de 
Neuropsiquiatria 2011, 69(2B):310-5. 
Objetivos: Descrever a adaptação transcultural do instrumento INSPIRIT-R para avaliação de 
experiências religiosas e espirituais em uma versão brasileira Português e sua aplicabilidade em 
pacientes com peilepsia. 
Métodos: Após as fases de tradução e retrotradução, um comitê multidisciplinar comparou a 
retrotradução com o texto original, a fim de avaliar o seu conteúdo, compreensibilidade, ajuste de 
equivalência, cultural e contextual conceitual para a população brasileira. Por último, a versão final 
foi testada em 50 de longo prazo seguiu-up pacientes ambulatoriais com diagnóstico confirmado de 
epilepsia em Florianópolis, SC, Brasil. 
Resultados: A idade média dos pacientes foi de 33,7 anos (18-55) e 26 (52%) eram mulheres. Eles 
frequentaram a escola por um período médio de 8,0 anos (3-17) anos. A maioria deles (80%) eram 
católicos e 82% tiveram diagnóstico confirmado de epilepsia do lobo temporal. Na versão final 
Português, questões 3, 7C e 7E necessárias pequenas modificações, juntamente com o layout da 
questão 7. 
Conclusôes: A versão brasileira Português do instrumento INSPIRIT-R foi facilmente entendida pela 
maioria dos pacientes, após modificações mínimas. 

 
2. Pauli C, Thais, ME, Claudino LS, Bicalho MAH, Bastos AC, Guarnieri R, Nunes JC, Lin K, 
Linhares MN, WALZ R. Predictors of quality of life in patients with refractory mesial temporal 
lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 2012, in press. 
Objetivos: A identificação de variáveis associadas com a saúde de qualidade de vida (QV) em 
pacientes com epilepsia do lobo temporal (ELTM-HS) melhoraria a decisão cirúrgica e pós-operatório 
de acompanhamento em pacientes com epilepsia. 
Métodos: Analisamos a associação independente entre a Qualidade de Vida em Epilepsia Inventory-
31 (QOLIE-31) de 81 consecutivos refratários ELTM-SH pacientes. O clínico-demográfico, 
radiológicos e eletrofisiológicas foram analisados por análise de regressão linear múltipla. 
Resultados: Cerca de 36% (R2 ajustado = 0,36; coeficiente R = 0,66) da variância pontuação 
QOLIE-31 global foi explicada pela história de lesão precipitante inicial, história familiar de epilepsia, 
duração da doença, idade de início da epilepsia, freqüência de crises e na presença de diagnóstico 
eixo II psiquiátrica. A variação de QOLIE ¬ 31 sub-escalas foram: preocupação com os ataques = 
7%; QV geral = 11%; bem-estar emocional = 32%; Energia / Fadiga = 38%, função cognitiva = 13%; 
medicação efeitos = 7%; Função Social = 13% (R coeficiente entre, 30-,65). 
Conclusöes: As variáveis pré-cirúrgicos estudados tinham capacidade de previsão relativamente 
baixo para a pontuação QOLIE-31 global e as suas sub-escalas neste conjunto de pacientes 
brasileiros com ELTM refratária. 
 

3. Bicalho MAH, Claudino LS, Guarnieri R, Lin K, WALZ R. Socio-demographic and clinical 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21625756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21625756
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characteristics of Brazilian patients with epilepsy who drive and their association with traffic 
accidents. Epilepsy & Behavior, 2012, Jun;24(2):216-20.  
Objetivos: Identificar as variáveis associadas com a condução em pacientes com epilepsia e sua 
associação com acidentes de trânsito. 
Métodos: A análise de regressão logística binária foi realizada para determinar a associação 
independente entre as variáveis demográficas e clínicas e condução em 144 pacientes ambulatoriais 
com epilepsia. Acidentes de trânsito causados por convulsões também foram analisados. 
Resultados: Sessenta e oito pacientes (47,2%) dirigiram após o diagnóstico de epilepsia. Entre 
esses pacientes, 67,6% dirigiu nos últimos 12 meses, 89% dos quais fez isso apesar de convulsões 
descontroladas. Condução foi independentemente associada ao sexo masculino, de maior renda, a 
ocorrência de crises parciais simples, a idade de início da epilepsia mais de 18 anos e tratamento em 
monoterapia. Dezessete pacientes (apenas masculino) tiveram acidentes devido a ataques, que 
foram independentemente associados com menor escolaridade e idade no início da epilepsia mais 
de 18 anos. 
Conclusöes: Identificação de variáveis associadas com a condução e acidentes de trânsito podem 
ajudar a minimizar os riscos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com epilepsia. 
 

4. Lopes, MW, Soares FM, de Mello N, Nunes JC, WALZ R, Leal RB. Time-dependent 
modulation of MAPKs, AKT phosphorylation in rat hippocampus and cortex in the 
pilocarpine model of epilepsy. Neurochemical Research, 2012, Sep;37(9):1868-78. 
Objetivos: A epileptogênese pode envolver uma variedade de eventos de sinalização que culminam 
com reorganização sináptica. Quinases ativadoras mitogênicas (MAPKs) e AKT podem ser ativados 
por estímulos diversos incluindo neurotransmissores, estresse oxidativo, fatores de crescimento e 
citocinas e estão envolvidos na plasticidade sináptica no hipocampo e no córtex cerebral. O modelo 
de pilocarpina em roedores reproduz as principais características da epilepsia do lobo temporal 
mesial associada à esclerose hipocampo (ELTM-HS) em seres humanos.  
Métodos: Analisamos o perfil de fosforilação de MAPKs (ERK1 / 2, p38 (MAPK), JNK1/2/3) e AKT 
por western blotting no hipocampo (Hip) e do córtex (Ctx) de ratos Wistar machos, adultos, em 
diferentes tempos, após a pilocarpina estado epiléptico induzido (Pilo-SE) e comparados com os 
animais de controlo. Análise bioquímica foi feita no Hip e CTX em 1, 3, 12 h (período agudo), 5 dias 
(período latente) e 50 dias (período crônico) após Pilo-SE início. Observou-se a fosforilação 
aumentada de ERK1 e p38 (MAPK) no Hip e Ctx 1 e 12 h após o início Pilo-SE. A isoforma JNK2 / 3 
(54 kDa), teve a fosforilação diminuída 3 h após o início Pilo-SE e no período crónica no Hip e Ctx. A 
fosforilação da AKT aumentou apenas no Hip durante o período latente. 
Conclusöes: O nosso estudo mostra, de uma forma sistemática, o perfil das MAPKs e modulação 
AKT no hipocampo e no córtex cerebral, em resposta a pilocarpina. Com base no papel de cada 
enzima de sinalização é possível que essas alterações podem estar relacionadas, pelo menos 
parcialmente, a modificações na fisiologia intrínseca rede neuronal e sináptica epileptogênica que 
aparece na ELTM-HS. 

 
 
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). 

      Um dos objetivos do projeto foi identificar potenciais alvos terapêuticos para o tratamento de 
epilepsias refratarias. Este objetivo ainda não foi alcançado plenamente uma vez que parte do 
projeto ainda está em execução. 
     Outros objetivos alcançados foram: 



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 
 

1) A identificação do problema da direção de veículos automotores por pacientes portadores de 
epilepsia. Os resultados além de alarmantes podem ser utilizados para o desenvolvimento 
de políticas publicas para redução de acidentes causados por crises epilépticas. 

2) A identificação dos fatores relacionados à qualidade de vida em pacientes com epilepsia 
refratária permitirá ao Centro de Epilepsia da Santa Catarina planejar sua avaliação de 
pacientes candidatos à cirurgia de epilepsia de forma mais eficaz e baseado em achados 
científicos desenvolvidos em nossa população. Este ponto é crucial uma vez que a epilepsia 
é um problema que trás um impacto social individual e familiar bastante peculiar e bastante 
dependente das características culturais do paciente. Entender estes aspectos de forma 
sistemática é a única forma de desenvolver projetos de assistência adequados à nossa 
realidade. 

 
                 
 
 

Florianópolis, SC, 03 de outubro de 2012 
 
 

 
 

___________________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 

Prof. Dr. Roger Walz 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2457/2011-0 
Título do Projeto: Assistência Farmacêutica nos municípios catarinenses: avaliação e qualificação da 
capacidade de gestão. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Silvana Nair Leite Contezini
E-mail: silvana.nair@hotmail.com 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s): UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82
UFBA CNPJ: 

UNIVALI CNPJ: 

UNIVILLE CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 02.2012 – 27.09.2012
Apoio Financeiro:  
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Saúde Pública
 

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 
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 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 ( X ) NÂO(  ) Caso SIM, Justifique:  
Além dos objetivos propostos, foram realizadas a adaptação e validação da matriz avaliativa, 
baseada no modelo metodológico do NEPAF/UFBA, para a realidade dos municípios 
catarinenses. 
 

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

Os objetivos propostos foram analisar a capacidade da gestão descentralizada da Assistência 
Farmacêutica nos municípios catarinenses e promover sua qualificação, com o objeto de 
identificar seus condicionantes de sucesso e de constrangimentos na evolução do processo 
de gestão.  
Esses objetivos foram alcançados parcialmente, pois parte da pesquisa ainda não está 
concluída. A validação da matriz avaliativa foi realizada coletivamente com a participação dos 
municípios selecionados para a pesquisa e já proporcionou qualificação e análise da prática 
dos serviços, assim como a coleta de dados. 
Os objetivos serão concluídos após a análise dos dados coletados e a devolutiva ao serviço, 
para a identificação dos condicionantes de sucesso e constrangimentos na gestão da 
assistência farmacêutica. 
Está previsto, após essa etapa, entregar aos municípios participantes e ao COSEMS SC um 
modelo de avaliação que possa ser aplicado no cotidiano dos serviços, de mais rápida 
execução. 
 

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

Podemos considerar uma taxa de sucesso até a data atual de 80% em relação ao proposto no 
projeto original. Alguns atrasos no cronograma proposto não impediram o desenvolvimento 
na pesquisa junto aos municípios, mas ainda a equipe de pesquisadores está analisando os 
dados coletados e dentro de 2 a 3 meses 100% dos objetivos propostos serão plenamente 
alcançados. 
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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): 

UFBA: como previsto no projeto, a equipe do NEPAF colaborou ativamente no estudo de 
reconstrução do modelo de avaliação e, neste momento, colaborando para a análise e discussão dos 
resultados. 
UNIVALI e UNIVILLE: docentes destas instituições participaram ativamente nas atividades de 
reconstrução do modelo e definição de indicadores. 
Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina: na primeira oficina de construção e validação de 
indicadores a Comissão Assessora de Saúde Pública do CRFSC cedeu seu espaço de reunião (com 
membros de 10 municípios catarinenses) para a realização e participação ativa na atividade, 
contribuindo de forma significativa para o sucesso da atividade e para sua divulgação nos meios de 
comunição institucionais. 
Municípios: Seis municípios catarinenses que foram selecionados para o estudo tiveram participação 
muito ativa nas duas oficinas realizadas em Florianopolis, com a participação de suas equipes de 
Assistência farmacêutica e contribuições para o projeto. 
 

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
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? 

Foram incluídas duas pesquisadoras na pesquisa que são alunas do Programa de Pós-
Graduação de Farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina. As alunas 
participaram de todas as etapas da execução do projeto, incluindo a atualização da 
matriz avaliativa baseada em estudo anterior do NEPAF/UFBA, a construção de um 
modelo de avaliação, a coleta de dados aplicando esse modelo e a análise dos dados. 
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Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Silvana Nair Leite Contezini Do UFSC 
Mareni Farias Do UFSC 
Maria do Carmo Lessa 
Guimarães 

Do UFBA 

Eliana E. Dielh Do UFSC 
Joslene Barreto Msc UFBA 
Luciano Soares MSc UNIVILLE 
Noemia Liege Bernardo MSc Univali 
Fernanda Manzini Mestranda UFSC 
Samara Jamile Mendes Mestranda UFSC 
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital R$ 5.950,00 R$ 5.676,68 R$ 273,32 
Total Custeio R$ 17.291,00 R$ 16.453,50 R$ 837,50 
Saldo Total R$ 23.241,00 R$ 22.130,18 R$ 1.110,82
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

HP 
Notebook HP 

11'/2GB/500GB
0584-10-1869  

Acer 
Notebook Acer 

11' /2 GB/500GB
194911781317  

Sony 
Micro gravador 

digital
ICD-PX312F  

Philips 
 

Tv LED 40 
polegadas

HC311206183557  

Pauta CPU 2GBDDR3/ 2064020725000010 Teclado Mult, Mouse 
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 500GB Optico, cabo VGA 
 

Subw 
 

Caixa de som 
SUBW 

2.1C3TECH 
CT683951 21W

21203027013001000  

 
LIVRO AUTOR EDITORA ISBN 

O que é SUS? 
Jairnilson Silva 
Paim

FIOCRUZ 978-85-7541-185-8 

Avaliação: conceitos e métodos 
Astrid Brousselle 
(et al])

FIOCRUZ 978-85-7541-218-3 

Manual de investigação em 
ciências sociais 

Raymond Quivy GRADIVA 978-972-662-275-8 

Avaliação em saúde: dos 
modelos teóricos à pratica 

Zulmira Hartz FIOCRUZ 85-232-0352-4 

Das loucuras da razão ao sexo 
dos anjos 

Luis David 
Castiel( et al.)

FIOCRUZ 978-857541-214-5 

Avaliação em saúde: bases 
conceituais e operacionais 

Isabela Samico 
(et al.)

MEDBOOK 978-85-99977-46-0 

Meta avaliação da atenção 
básica à saúde 

Zulmira 
Hartz,Eronildo 
Felisberto

FIOCRUZ 978-85-7541-162-9 

Avaliação de programas de 
saúde do adolescente: um 
modo de fazer 

Oswaldo Y. 
Tanaka 

EDUSP 85-314-0617-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):  
A pesquisa proporcionou a geração de conhecimentos na área de avaliação da capacidade 
de gestão da assistência farmacêutica, dado a pouca bibliografia de referência na área. 
O conhecimento gerado passível de difusão ocorreu com a inclusão dos municípios na 
metodologia participativa da pesquisa e na coleta de dados. Os modelos a serem 
desenvolvidos para aplicação da avaliação pelos próprios municípios também possibilitam 
essa difusão. 
Em relação a formação de novos grupos e centros de pesquisa, teve uma importância na 
consolidação de mais um projeto dentro do grupo Políticas e serviços farmacêuticos da 
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UFSC e as parcerias com a UFBA e as universidades catarinenses. A pesquisa em avaliação 
na área de assistência farmacêutica faz-se necessária dado o grande desenvolvimento da 
área nos últimos anos e este projeto possibilitou um amadurecimento do grupo para a 
pesquisa avaliativa. 
 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

  
  
  
  
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
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):  
Os resultados da avaliação proposta gerarão subsídios para a melhoria da gestão da 
assistência farmacêutica. Os profissionais que atuam na área, ao se apropriarem dos 
resultados da avaliação, terão mais instrumentos e argumentos para a negociação com os 
gestores. 
A melhora na gestão e na condução dos serviços, tirando a assistência farmacêutica do foco 
tecnicista, tende a gerar uma melhora no serviço prestado a população.  
 

 
D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5
Criação de novas empresas no setor X    
Sustentabilidade das empresas do setor X     
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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): 
O modelo de gestão adotado no projeto entende que a gestão dos serviços, aqui focada na 
gestão da assistência farmacêutica, deve ser voltar mais para o desenvolvimento de 
atividades de natureza estratégica e política que fomentem maior participação, autonomia e 
sustentabilidade dos seus resultados, ao invés do foco técnica-administrativa- gerencial 
adotado por muitos serviços. Ao discutir a avaliação e apresentar os resultados na lógica 
das dimensões operacional, organizacional e de sustentabilidade, reforça-se que a gestão 
deve estar trabalhada nessa lógica. Esse olhar possibilita mudanças na prática e reflete em 
melhoras no serviço prestado, com a sustentação dos resultados alcançados. 
O projeto reforçou a necessidade dos municípios, em especial da assistência farmacêutica, 
entenderem a importância da avaliação, do uso de seus resultados e da incorporação da 
avaliação periódica nos serviços. 
 

 
 
 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 
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A proposta de modelo metodológico do NEPAF/UFBA para avaliar a capacidade de gestão da 

assistência farmacêutica municipal, baseada nos preceitos de Carlos Matus, e expressa em 

uma matriz avaliativa organizada em três dimensões: organizacional, operacional e 

sustentabilidade, foi adaptada e reestruturada a fim de atualizar o modelo e contextualizá-lo 

para a realidade dos municípios catarinense. 

O modelo de gestão adotado é guiado por conceitos pautados em princípios do SUS como: 

descentralização, flexibilidade, transparência, participação e autonomia decisória. Isso 

também é aplicado à gestão da assistência farmacêutica ao adotar-se o conceito elaborado 

por Guimarães e colaboradores, que estabelece que a gestão da assistência farmacêutica é a 

“capacidade de formular, articular e criar condições de implementação e de sustentabilidade  

da  assistência  farmacêutica  básica  de  forma  descentralizada  e compartilhada no âmbito 

municipal”. Para isso, a gestão deve ir além do foco nos procedimentos técnico-operacionais, 

e ser um processo técnico, político e social capaz de produzir resultados.  

A finalidade dessa avaliação foi a produção de conhecimento, mas também com o objetivo de 

ser uma avaliação para gestão, pois visa o aprimoramento do serviço de saúde e constituição 

de base teórica para avaliação na área e referencial para o desenvolvimento dos processos de 

gestão (NOVAES, 2000). Entende-se que o próprio desenvolvimento da pesquisa produziu 

elementos para mudanças nos serviços. 

O projeto de pesquisa propôs o desenvolvimento de uma proposta metodológica para 

avaliação da capacidade de gestão da assistência farmacêutica no âmbito municipal e sua 

aplicação em seis municípios catarinenses, por meio de protocolos e formulários baseados 

na matriz avaliativa. A amostra de municípios estudados foi baseada do estudo de Leite 

Contezini (2009) e Veber (2008). Os municípios selecionados foram Florianópolis, Criciúma, 

Rio do Sul, Araquari, Treze de Maio e Arabutã, possibilitando assim a inclusão de municípios 

de diferentes regiões do estado e em diferentes estágios de desenvolvimento da gestão da 

assistência farmacêutica. 

Mesmo com uma matriz avaliativa de referência, desenvolvida pelo NEPAF/UFBA, optou-se 

pelo desenvolvimento do modelo teórico-lógico de avaliação para melhor compreensão da 

intervenção a ser avaliada.  A partir desse modelo, a matriz avaliativa proposta foi 

reformulada de maneira participativa, por meio de debates e oficinas de consenso com a 

participação de pesquisadores da área e com os coordenadores de Assistência Farmacêutica 

de diversos municípios catarinenses. 
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Conclui-se que o modelo construído e proposto para os municípios catarinenses amplia e traz 

avanços para o referencial da gestão da assistência farmacêutica, tirando-a do foco 

especificamente técnico-logístico, para um campo de ação que tem envolvimento político, 

social e pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde. 

Palavras-chave: gestão, avaliação, assistência farmacêutica. 

 
 
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 municípios catarinenses tem capacidade de gerir a assistência farmacêutica de forma 

sustentável, com organização e operacionalidade, observando os princípios do SUS? 

Essa é a pergunta orientadora do projeto, seguida dos resultados, que mostrará a situação da 

gestão da assistência farmacêutica na amostra dos municípios, mas que será um espelho da 

situação atual de SC, pois os municípios participantes são de diferentes portes e localização 

geográfica no estado. Além disso, essa pesquisa inovou no assunto avaliação para gestão da 

assistência farmacêutica, pois até o momento só o estudo do Núcleo de Estudo e Pesquisa 

em Assistência Farmacêutica (NEPAF) da UFBA tinha sido realizado com essa proposta de 

olhar para a gestão. A pesquisa realizada em SC atualizou os indicadores do NEPAF e trouxe 

para a realidade catarinense de gestão da assistência farmacêutica. Um modelo de avaliação 

foi proposto, que será colocado a disposição em publicações científicas e uma publicação 

especial voltada para os gestores e profissionais do estado, servindo como instrumento para 

a formação de recursos humanos para a área, lembrando que a pesquisa avaliou a gestão da 

assistência farmacêutica municipal atuante no SUS. A partir do modelo de avaliação e dos 

resultados obtidos os municípios terão dados para argumentar propostas e criar políticas 

novas, incrementar a gestão e melhorar a assistência farmacêutica em cada detalhe diante 

dos indicadores de gestão utilizados. A gestão da assistência farmacêutica municipal poderá 

evoluir para concepções mais amplas segundo o conceito de gestão adotado: “ capacidade 

de formular, articular e criar condições de implementação e de sustentabilidade da 

assistência farmacêutica básica de forma descentralizada e compartilhada no âmbito 

municipal”. 

Os resultados finais, com os cálculos e interpretações dos indicadores para cada município 

avaliado (etapa em desenvolvimento) , subsidiará o reconhecimento dos condicionantes para 
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os avanços e constrangimentos dos processos e resultados da gestão da AF, de acordo com 

as características, investimentos, recursos humanos e políticas adotadas em cada realidade. 

 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 02 de outubro de 2012. 
 
 
 
 
 

                                                         
___________________________________ 

Profa Silvana Nair Leite 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2.488/2011-9 FAPESC Nº.::
Título do Projeto: Condições de saúde bucal e o impacto na qualidade de vida dos escolares do 
município de Tubarão. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Simone Xavier Silva Costa
E-mail: simone.costa@unisul.br 
Município de Execução da Pesquisa: Tubarão-SC
Instituição Executora: Fundação Universidade do Sul de Santa 
Catarina 

CNPJ: 86.445.293/0001-36 

 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: Um ano
Apoio Financeiro:  
FAPESC: R$ 38.080,00 SES: ----------------------------------- CNPq: ---------------------------------
Tema/Linha Temática: Sistema, políticas e serviços de 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
 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 
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 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 alcançados? Justifique: 
 

 

 Identificar as condições sociodemográficas dos escolares do Município de Tubarão-SC; 
 Conhecer as condições bucais dos escolares no que se refere à doença cárie, doença 

periodontal, má oclusão e estética;  
 Identificar os indivíduos com bruxismo;  
 Levantar o impacto das condições bucais e/ou bruxismo na qualidade de vida dos escolares;  
 Correlacionar os fatores sociodemográficos, condições bucais e bruxismo com as 

interferências nas atividades diárias. 
Os objetivos propostos foram alcançados conforme apresentação detalha no item 7-Conclusões. 
Entretanto, a amostra avaliada representa 65% da amostra inicialmente calculada. A redução 
ocorreu devido: 
1- O período de coleta dos dados (out/nov/dez), segundo semestre, foi influenciado pela evasão 
escolar própria do período. As dificuldades que fizeram a coleta ser realizada apenas neste período 
foram justificadas e explicitadas no primeiro relatório, entregue em 24/06/11; 
2- Da amostra total, cerca de 10% se recusou (responsáveis) a participar do projeto ou a direção da 
escola sorteada para compor a amostra não autorizou a participação dos alunos.  
 

 
C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 
relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 
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Dos objetivos propostos, todos foram atingidos (100%), contudo, os pesquisadores consideram a 
taxa de sucesso desta pesquisa em 95% devido à redução da amostra. 
  

 
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): 
 

 
Prefeitura Municipal de Tubarão, através da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.  
Cooperação: Fornecimento da listagem nominal dos alunos regularmente matriculados e autorização 
para participação de dois cirurgiões-dentistas da rede municipal na coleta de dados. 
 

 
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
 SIM X 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:  
 
A taxa de recusa dos responsáveis em permitir a participação dos escolares; 
A incompreensão dos dirigentes de algumas escolas (estaduais) em permitir o acesso dos 
pesquisadores para a coleta de dados; 
A demora em adquirir o instrumental (Sonda OMS), pois houve aumento mundial do preço do 
aço, matéria prima do instrumental, implicando na falta do produto no mercado, atrasando a 
compra. 
 
 
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 o desligamento de três pesquisadores envolvidos inicialmente no projeto em função da 
postergação do fechamento do contrato pela FAPESC, implicando na incompatibilidade de 
cronograma, pois os mesmos estavam envolvidos em outros projetos de pesquisa. 
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Equipe Participante da Pesquisa 
 

Nome Titulação Instituição de Vínculo Empregatício
Gustavo Otoboni Molina Doutor Universidade do Sul de Santa Catarina
Keila Cristina Rausch Pereira Mestre Universidade do Sul de Santa Catarina
Marcelo Tomás de Oliveira Doutor Universidade do Sul de Santa Catarina
Sandra Texeira Bittencourt Mestre Universidade do Sul de Santa Catarina
Simone Xavier Silva Costa Doutora Universidade do Sul de Santa Catarina
 

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

 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital R$ 10.800,00 R$ 10.800,00 R$ 0,00 
Total Custeio R$ 27.280,00 R$ 27.280,00 R$ 0,00 
Saldo Total R$ 38.080,00 R$ 38.080,00 R$ 0,00 
Data da Informação 24/06/11 27/04/12 27/04/12 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
APPLE Macbook Pro MC700BZ/A C17G14LNDH2G Office MAC 2011 Home 

Student 
FAVA  Sonda exploradora Who 

(OMS) 
103117690019  

--------------------------------

FAVA  Pinça clínica 7898284099819 --------------------------------
 

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.  

7  
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 oportunidade de participação de profissionais 
vinculados à rede municipal de atuarem com pesquisa; os resultados da pesquisa poderão 
atuar como referência quanto a planejamentos estratégicos; o envolvimento de alunos da 
graduação em todas as etapas da pesquisa, favorecendo a teoria com a práxis, 
fortalecimento do grupo de pesquisa pela geração de produção científica; recursos materiais 
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adquiridos para a IES que poderão ser aplicados em novos projetos de pesquisa. 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
Relatório final de pesquisa Abril/2012/FAPESC Relatório técnico científico - final
  
  
  
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
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 ao modelo da pesquisa. 

 
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 da pesquisa poderão atuar como 
referência quanto a planejamento situacional. 
 

 
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 ao modelo da pesquisa. 
 

 
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): Não se aplica ao modelo da pesquisa. 

 
 
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 da pesquisa auxiliarão o governo 
municipal a avaliar as metas atingidas da política nacional de saúde bucal; por se tratar de 
pesquisa exploratória, os resultados revelam uma situação para o planejamento dos 
serviços; redirecionamento de serviços de acordo com a necessidade específica da 
população pesquisada; realocação de serviços para áreas que provocarão maior impacto na 
qualidade de vida dos escolares.  
 
 

 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 
 

Conhecer as condições de saúde bucal de uma população é subsidiar o planejamento de serviços 
junto ao SUS. O objetivo desta pesquisa foi identificar as condições sociodemográficas dos 
escolares do Município de Tubarão-SC e conhecer as condições bucais dos escolares no que tange 
à doença cárie, doença periodontal, má oclusão, bruxismo e estética. Foram coletados dados sobre 
impacto das condições bucais na qualidade de vida dos escolares, correlacionando os fatores 
sociodemográficos e condições bucais. A população de estudo foi composta por escolares que 
frequentam a rede pública fundamental de Tubarão-SC, pertencentes à faixa etária de 10 a 19 anos. 
A amostra foi de 389 escolares que frequentavam 15 escolas e a média de idade foi de 11,93. 
Destes, 40,4% eram do sexo masculino e 59,6% do sexo feminino. Um total de 58,8% dos escolares 
possuem de 3 a 4 cômodos/dormitórios e 80,5% possuem mais de 11 bens na residência. As 
informações sobre as condições dentárias e periodontais,demonstraram que o CPO-D médio da 
amostra foi de 0,69 dente afetado o que coloca Tubarão no ranking das cidades que conseguiram 
atingir as metas da OMS. Quanto às condições periodontais, 26% dos escolares apresentou alguma 
alteração periodontal. O diagnóstico dos escolares portadores de bruxismo foi realizado por meio de 
anamnese e exame clínico. Indagados sobre o ranger de dentes diurno ou noturno pelo escolar, 78% 
dos responsáveis não souberam responder, 18% relataram não haver rangimento e 3,9% referiram 
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ranger dos dentes. A estética dental foi avaliada pelo Índice Dental Estético (DAI). Os resultados 
demonstraram que no arco superior, 35,7% dos escolares apresentam espaços que comprometem 
as estética, enquanto no arco inferior, 36% apresentam espaços dentais comprometendo a estética. 
Foram coletados dados sobre fluorose e trauma. Um total de 21,6% dos escolares não apresentou 
fluorose, entretanto, 16,7% apresentaram manchas fluoróticas distribuídas do grau 1 ao 4. Um total 
de 10,4% dos escolares apresentou algum tipo de trauma, contudo, os traumatismos dentários foram 
todos limitados ao esmalte. Os dados sobre o impacto das condições da saúde bucal na qualidade 
de vida (IODD) demonstraram uma prevalência de 38,6% dos escolares com impacto, e a média 
deste impacto foi de 6,83. Os dados obtidos demonstraram que 18% dos escolares apresentavam 
dificuldade para comer; 2,1% para falar; 11,3% para limpar os dentes; 5,1% para dormir; 16,2% para 
sorrir; 2,3% para realizar tarefas; 11,1% relataram alterações no seu estado emocional e 4,4% 
descreveram dificuldades para manter contato com as pessoas por causa de problemas buco-
dentais. Os resultados da pesquisa podem subsidiar ações de planejamento estratégicos, pois serão 
disponibilizados para a Prefeitura Municipal de Tubarão, podendo otimizar seu gerenciamento de 
serviço.  

PALAVRAS-CHAVE: Saúde bucal, Sistema Único de Saúde, Indicadores Básicos de Saúde.
 
 
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). 

 
Uma ação planejada é uma ação não improvisada. Previsão é a possibilidade de projetar, calcular e 
programar, objetivando facilitar a utilização de recursos e a escolha dos melhores meios para atingir a 
máxima eficiência e máximo lucro. Conhecer a realidade para construir um plano municipal de saúde 
adequado às reais necessidades da população. A principal contribuição da pesquisa para o SUS é a 
consolidação de dados territoriais, clínicos e de percepção da saúde bucal, instrumentalizando a 
gestão para a questão da estratégia no planejamento de saúde bucal. O conhecimento das 
necessidades em saúde bucal dos escolares e o impacto que elas produzem na sua vida diária foram 
clarificados nesta pesquisa pontualmente, o que possibilita ao gestor construir um plano de ação 
estratégico. A disponibilização de serviços odontológicos a esta população pode ser oferecido de 
acordo com a lógica da necessidade programada, abdicando da necessidade espontânea 
comprovadamente ineficiente ao serviço público.  
Adicionalmente, a educação continuada em saúde tem uma grande importância no que se diz respeito 
à aquisição e renovação de conhecimentos dos profissionais. Essa faceta educacional da pesquisa 
junto aos dentistas da rede objetivou a complementação, melhoria, além de aumentar o nível técnico-
científico da equipe. Mais do que isso, a educação continuada proporcionou aos profissionais uma 
nova visão, estimulando a observação e a reflexão sobre o meio social em que os participantes estão 
inseridos. Não se restringiu somente a uma troca de informações e técnicas onde um indivíduo detém 
o saber e os demais somente ouvem, mas uma interação da academia com a experiência dos 
profissionais. 
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Florianópolis/SC, 27 de abril 2012. 

 
 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 003/2010 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 23.078/2010-2
Título do Projeto: Exercício de alta intensidade e reposição hormonal em pacientes com insuficiência 
cardíaca 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Tales de Carvalho
E-mail: tales@cardiol.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Fundação Universidade do Estado de 
Santa Catarina 

CNPJ: 83.891.283/0001-36 

 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 29/05/2012
Apoio Financeiro: 250.047,74 
FAPESC: 0,00 SES: 0,00 CNPq: 250.047,74 
Tema/Linha Temática: DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS E 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) 
X Pesquisa Clínica
 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 
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 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 alcançados? Justifique: 
 
Objetivo Geral 
Investigar os efeitos do exercício de alta intensidade e reposição de testosterona em 
pacientes com insuficiência cardíaca do programa de reabilitação. 
 
Objetivos Específicos: 
Avaliar  nos pacientes em estudo: 
1. a capacidade funcional 
2. a função endotelial; 
3. a função cardíaca; 
4. a modulação autonômica; 
5. a qualidade de vida; 
6. o perfil hormonal; 
7. o perfil inflamatório; 
8.          a função sexual. 
 
 

 
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 considerada pelo nosso grupo é de 95%, tendo em vista que os objetivos foram 
alcançados  e seus resultados estão em fase final de discussão.  
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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): 

 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Prof. Dr. Edson Luiz da Silva: avaliação 
bioquímica relacionado ao sistema imune, também marcadores do estresse oxidativo e perfil 
lipoproteico; Alguns resultados parciais foram no Congresso de Farmácia Florianópolis (2012).  
 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Dr. Eduardo Porto Ribeiro: avaliação urológica 
dos pacientes com Insuficiência Cardíaca; Validação da versão brasileira do índice Internacional de 
Função Erétil (IIFE). 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Prof. Dr Paulo Ivo Homem de Bittencourt 
Júnior: Avaliação de marcadores biológicos relacionados ao sistema imune; participação em eventos 
científicos apresentando os resultados prévios (Congresso da Sociedade Brasileira de Fisiologia 
SBFis Gramado-RS (2012); Congressos FisioNews – Caxias do Sul - RS(2012). 
 
Universidade de São Paulo (USP) – Prof. Raul Maranhão: análises qualitativas do perfil lipídico dos 
pacientes com Insuficiência Cardíaca 
 
Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José: Dr. Arthur Haddad Herdy e 
Amberson Vieira de Assis: recrutamento de pacientes com Insuficiência Cardíaca. 
 
Laboratório Santa Luzia: análises laboratoriais e coleta de sangue dos pacientes com Insuficiência 
Cardíaca. 
 
Instituto Cardios: Dr. Fábio Sandoli e Dr. José Luiz :avaliação, análise e resultados da monitoração 
(Holter) FDA freqüência e variabilidade cardíaca (avaliação da modulação autonômica).  
 
 
 

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:  
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Não houve. 
 
 
 
 
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 inclusão de novos pesquisadores ocorreu em decorrência dos desdobramentos da 
pesquisa proposta inicialmente. 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Tales de Carvalho Doutor CEFID / UDESC 
Anderson Zampier Ulbrich Doutorando PPGCMH /CEFID / UDESC
Lourenço Sampaio de Mara Doutorando PPGCMH /CEFID / UDESC
Daiana Bündchen Jung Doutoranda PPGCMH /CEFID / UDESC
Sabrina Weiss Sties Mestranda PPGCMH /CEFID / UDESC
Vitor Giate Angarten Mestrando PPGCMH /CEFID / UDESC
Mirele Porto Quites Especialista CEFID / UDESC 
Almir Schimitt Netto Graduando CEFID / UDESC 
Thais Marques Graduanda CEFID / UDESC 
Naiana Moreira Rabelo Graduanda CEFID / UDESC 
Helena de Oliveira Braga Graduanda CEFID / UDESC 
 

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

Contou apenas com a estrutura física e os recursos humanos disponíveis no Núcleo de 
Cardiologia e Medicina do Exercício da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(CEFID-UDESC), conforme estava previsto. 
 

 
4 – EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital R$ 85.800,25 R$ 85.702,62 R$ 97,63 
Total Custeio R$ 164.247,49 R$ 158.205,96 R$ 6.041,53
Saldo Total  R$ 6.139,16
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

Cortex Mascara ua.G
Cortex Mascara ua.M
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Cortex Mascara ua. P
Cortex Adaptador 

Mascara
  

Cortex Célula de Oxigênio 
(2 unidades)

  

Sansung Impressora 
Multifuncional

  

L & G Ecocardiógrafo
Apple Computador 

Portátil
  

Unitec Esfigmomanometro 
(2 unidades)

  

Cortex Linha Amostral
 

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 de Revisão 
Sistemática 

CARVALHO, T; MARA, LS; 
ULBRICH,AZ.  
Revista Brasileira de Medicina do  
Esporte vol.17 no.6 São 
Paulo Nov./Dec. 2011 
 

Reposição hormonal e 
exercício físico no tratamento 
da insuficiência cardíaca: 
revisão sistemática 

Artigo de Revisão 
Sistemática 

Em elaboração, processo 
final 

REVISÃO SISTEMÁTICA: 
Insuficiência cardíaca, 
exercício físico e inflamação. 

Artigo Original A ser submetido para Revista 
Brasileira de Fisioterapia 
(Qualis A2) 
  

CAPACIDADE FUNCIONAL 
COMO PREDITOR DE 
QUALIDADE DE VIDA NA 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Artigo Original Em elaboração 
Será encaminhado para  
Quality of life research 
( uails A1) 

EFEITO NA QUALIDADE DE 
VIDA DE PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
SUBMETIDOS A 
DIFERENTES INTENSIDADES 
DE EXERCÍCIO: ENSAIO 
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CLÍNICO CONTROLADO 
RANDOMIZADO 

Artigo Original Em elaboração, estamos 
finalizando as dosagens 
Será encaminhado para  
Circulation (qualis A1) 

Intracellular and Extracellular 
HSP72 concentration in heart 
failure patients after program 
exercise in different 
intensities: A Randomized 
Controlled Trial  

Artigo Original Em elaboração Protocolo de estudo: 
Investigação dos efeitos da 
suplementação de 
testosterona em pacientes 
portadores de insuficiência 
cardíaca inseridos em 
programa de exercício físico. 

Artigo de Revisão 
Sistemática 

Em processo de correção 
final 

A RELAÇÃO ENTRE A 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 
ESTRESSE OXIDATIVO E 
EXERCÍCIO 

Artigo de Revisão 
Sistemática 

Em processo de correção 
final 

O EXERCÍCIO RESISTIDO 
COMO FORMA DE 
CONTROLE DE ROS NA 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Artigo original Em elaboração Efeitos do exercício de alta 
intensidade e suplementação 
hormonal e eficiência 
ventilatória em portadores 
de insuficiência cardíaca 

Artigo original Em elaboração Efeitos do exercício de alta 
intensidade e suplementação 
hormonal na função 
endotelial em portadores de 
insuficiência cardíaca

Artigo original Em elaboração Efeitos do exercício de alta 
intensidade e suplementação 
hormonal na função 
autonômica em portadores 
de insuficiência cardíaca

Artigo original Em elaboração Efeitos do exercício de alta 
intensidade e suplementação 
hormonal na qualidade de 
vida e função sexual de 
portadores de insuficiência 
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cardíaca 
Artigo original Em elaboração Influência do exercício físico 

de diferentes intensidades 
na função sexual de 
pacientes com insuficiência 
cardíaca 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
 
 
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 melhora da qualidade de vida dos pacientes com 
insuficiência cardíaca foi significativa, deixando-os mais independentes quanto a 
necessidade de ajuda de familiares. Concomitantemente, não foi verificado nenhuma 
internação dos nossos pacientes no decorrer do projeto, o que da respaldo que a 
reabilitação diminui a morbi-mortalidade e com isso os gastos hospitalares diminuem.  
 
 

 
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 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 desenvolvimento do projeto permitiu a aplicação e estudo de intervenções não 
farmacológicas e farmacológicas na promoção da qualidade de vida e da condição clínica 
em portadores de insuficiência cardíaca.  
O projeto inicial gerou desdobramentos de pesquisas adicionais vinculadas ao programa de 
pós-graduação da UDESC. Desdobramentos: uma tese de doutorado, duas dissertações de 
mestrado, e dois TCC(s), todos relacionados a pesquisa na população de portadores de 
insuficiência cardíaca em programa de reabilitação. 
Permitirá a discussão de ações na política pública dentro do contexto da reabilitação 
cardiopulmonar. 
 
 

 
 

7 – CONCLUSÕES: Apresentar o resumo estruturado da pesquisa, contendo os resultados 
obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

Fundamentação: Tem sido sugerido que o exercício físico de alta intensidade  é superior  ao 
exercício  moderada intensidade no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca (IC) e 
que  o processo catabólico muscular que faz parte da síndrome, pode ser revertido por meio 
da reposição de testosterona. Hipótese: Exercício físico de alta intensidade e reposição 
hormonal promoverá efeitos superiores no tratamento dos pacientes com IC do que o 
tratamento convencional. Objetivo: Investigar os efeitos do exercício de alta intensidade 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 
 

reposição de testosterona em pacientes com IC. Método:  O estudo será um ensaio clínico 
controlado, com os pacientes diagnosticados com IC com níveis reduzidos de testosterona, 
sendo aleatoriamente distribuídos em três grupos: G1 - exercício moderado contínuo (EMC); 
G2 - exercício de alta intensidade (EAI); e G3 - exercício de alta intensidade com reposição de 
testosterona (EAIT). O programa de exercício físico ocorrerá no Núcleo de Cardiologia e 
Medicina do Exercício (CEFID-UDESC), ao longo de 13 semanas, três vezes por semana com 
sessões de 60 minutos de duração. Os pacientes exercitaram em esteira ergométrica, com  a 
intensidade controlada pela Freqüência Cardíaca (FC) correspondente ao primeiro limiar 
ventilatório (Limiar anaeróbio ou limiar 1) no G1  e  FC correspondente ao segundo limiar 
ventilatório (ponto de compensação respiratória ou limiar 2) no G2 e G3. Os pacientes do G3 
receberam undecanoato de testosterona (Nebido 1000 mg /laboratório Bayer-Shering, Berlin, 
Germany), no início e na sexta semana do estudo. No início e final da intervenção os 
pacientes foram submetidos a teste ergoespirométrico,  teste de caminhada de 6 minutos 
(TC6), ecocardiograma,  avaliação da qualidade de vida e análises  laboratoriais ( hemograma, 
testosterona total e testosterona ligada à globulina, antígeno prostático benigno, mediadores 
inflamatórios ). 
Recrutamento: Trezentos e sessenta pacientes foram considerados elegíveis para o 
recrutamento, 320 foram excluídos por não preencherem os critérios de inclusão e /ou não 
concordarem em participar. Quarenta pacientes foram randomizados entre os grupos. 
Resultados: em discussão.  
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 OMS define a reabilitação cardiopulmonar e metabólica (RCPM) como a integração de 
intervenções, denominadas “ações não farmacológicas”, para assegurar as melhores 
condições físicas, psicológicas e sociais para o paciente com doença cardiovascular, 
pulmonar e metabólica, em contexto no qual se destaca o exercício físico. A prática médica 
ética, com base em evidências científicas e de comprovadas vantagens de ordem econômica, 
não admite deixar sem o benefício terapêutico da RCPM os portadores de doenças 
cardiovasculares, como a Insuficiência Cardíaca. Apesar de a RCPM ser considerada 
modalidade terapêutica obrigatória pelo que significa em termos de custo-efetividade, no 
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Brasil, refletindo desinformação e/ou má atitude política, tanto no setor público quanto 
privado, os benefícios dos programas estruturados de reabilitação são ainda pouco 
mobilizados em prol dos pacientes. Portanto, no Brasil, impõe-se o surgimento de um novo 
paradigma cultural e político, que priorize a RCPM, o que beneficiaria a saúde orgânica dos 
pacientes e a saúde econômica do sistema de saúde, para o que esta pesquisa pretende 
contribuir. 
 

 
                 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 20__. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
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