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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.: 15.984/2009‐0  FAPESC Nº.:: 

Título do Projeto: Comparação Biomecânica e avaliação crítica da tecnologia de  implantes 
ortopédicos metálicos e bioabsorvíveis em modelo in vitro de reconstrução do LCA 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Ari Digiácomo Ocampo Moré   

E‐mail: arimore@terra.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):   CNPJ: 

  CNPJ: 

  CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 25/11/2009 até 31/12/2011 

Apoio Financeiro: R$ 194.860,00 

FAPESC: R$ 174.860,00  SES:   CNPq: R$ 20.000,00 

Tema/Linha Temática: 

 
2 ‐ CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A ‐ Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

X  Básica 

  Aplicada/Estratégia 

  Tecnológica 

 
B ‐ Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
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  Pesquisa Clínica 

X  Pesquisa de Laboratório 

  Pesquisa em Saúde Coletiva 

  Desenvolvimento Tecnológico 

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

  Processo saúde‐doença 

  Gestão em planejamento em saúde 

  Regulação em saúde 

  Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

  Trabalho em saúde 

  Controle e participação social 

  Recursos humanos em saúde pública 

  Insumos 

  Políticas públicas e saúde 

  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: 

 
1‐  Gerar  EVIDÊNCIAS  que  fundamentem  a  escolha  de  um  dado  tipo  de  implante 
(bioabsorvível  ou  metálico)  para  reconstrução  ligamentar,  com  base  no  desempenho 
biomecânico destas técnicas e nas características mecânicas dos implantes.  
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2‐ Avaliar o custo‐efetividade destas diferentes tecnologias de implantes ortopédicos para 
reconstrução ligamentar do joelho aplicadas ao fêmur e à tíbia. 
 
Ambos  objetivos  estão  parcialmente  cumpridos  uma  vez  que  já  foram  testadas  todas  as 
técnicas  cirúrgicas  indicadas  na  pesquisa,  porém  para  o  julgamento  definitivo  deve‐se 
aumentar a amostragem de ensaios, ou seja, o numero de repetições de ensaios para cada 
técnica, de modo a permitir aumentar o poder estatístico dos dados coletados nos ensaios e 
desta  forma  respaldar  as  conclusões  sobre  a  efetividade  de  cada  técnica  testada 
experimentalmente. O custo de cada cirurgia, com base em valores de mercado, também já 
está estimado para cada técnica incluída neste estudo. 
O final do projeto ocorre na data originalmente prevista, sem necessidade de prorrogação 
de prazo. 
 

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 alcançada pelo projeto foi de 85%. Foram testadas as diferentes técnicas 
de  fixação  do  Ligamento  Cruzado Anterior  conforme plano  de  trabalho.  Ficaram algumas 
perguntas a serem respondidas, porém o presente trabalho alcançou as metas previstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

  SIM  X  NÃO  Atraso na contratação do Projeto 

  SIM  X  NÃO  Atraso na indicação de bolsistas 

  SIM  X  NÃO  Necessidade de reestruturação de metas 

  SIM  X  NÃO  Manutenção de equipamentos 

  SIM  X  NÃO  Aquisição de material de consumo 

  SIM  X  NÃO  Atraso na liberação dos recursos 

  SIM  X  NÃO  Atraso na importação dos equipamentos 

  SIM  X  NÃO   Evasão do pessoal técnico 

  SIM  X  NÃO   Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
 
 
 
 
 

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 

Antônio Carlos Guimarães 
Neto 

Eng. Mecânico  Sem vínculo 

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 
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Gelson Luis Peter Corrêa  Tecnólogo  IFSUL 

Ricardo Votto Braga Junior  Medico  Sem vinculo 

Vitor Takashi Endo  Aluno  de  Grad.  Eng. 
Materiais 

UFSC 

André Luiz A. Pizzolatti  Mestre  em  Ciência  do 
Movimento Humano  

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$ 105.300,00  R$ 105.284,35  R$ 15,65 

Total Custeio  R$ 89.560,00  R$ 89.439,50  R$ 120,50 

Saldo Total  R$ 194.860,00  R$ 194.723,85  R$ 136,15 

Data da Informação  31/12/2011  31/12/2011  31/12/2011 

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

MARCA  MODELO  SÉRIE  ACESSÓRIOS 

Instron  55MT2,  220N‐M 
Torção 

MT2R4050  Célula  de  carga  de 
torção  de  22N‐m  e 
célula  de  carga  de 
torção 2,25N‐m 

Computador AMD  Microcomputador 
AMD+Phenon  II 
955,  8Gb  RAM,  2 
discos  rígido  de 

  Mouse e teclado 
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500Gb,  gravador 
de DVD e monitor 
LCD 22” 

Máquina  fotográfica  digital 
Olympus 

SP‐800UZ   JAH229087    

Máquina  filmadora 
digital Panasonic  

HDC‐TM700   JOHX00058    

 
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 aplicação de metodologia experimental com 
modelo animal para a determinação do desempenho de técnicas de reconstrução 
ligamentar amplamente utilizadas no Brasil e que empregam implantes que são fabricados 
no Brasil e contemplados pelo SUS, e também implantes importados, não disponibilizados 
pelo SUS mas muito indicados por médicos especialistas da área. Estes estudos 
biomecânicos são de fundamental importância para avaliar a segurança das técnicas frente 
às solicitações impostas ao joelho no período do pós‐operatório imediato.  
 
 

 
 

Publicações  Data/Local da Publicação  Título 

Trabalho  de  Conclusão  de 
Curso 

UFSC/ Nov/2010  ESTUDO 
EXPERIMENTAL DE 
AVALIAÇÃO DA 
RESISTÊNCIA DE FIXAÇÃO 
DO PARAFUSO DE 
INTERFERÊNCIA 
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BIOABSORVÍVEL NA 
RECONSTRUÇÃO DO 
LIGAMENTO CRUZADO 
ANTERIOR 
 

Artigo  ENEBI  –  Encontro  Nacional 
de  Engenharia  Biomecânica 
/ Maio‐2011 

AVALIAÇÕES 
BIOMECÂNICAS  IN  VITRO 
DA  RESIST6ENCIA  DA 
RECONSTRUÇÃO  DO  LCA 
COM  PARAFUSO  DE 
INTERFERÊNCIA  EM 
MODELO  ANIMAL:  UMA 
META‐ANÁLISE 

Trabalho  de  conclusão  de 
curso 

UFSC/Jun/2010  ESTUDO EXPERIMENTAL 
COMPARATIVO DA 

RESISTÊNCIA DA FIXAÇÃO 
DA RECONSTRUÇÃO DO 
LIGAMENTO CRUZADO 

ANTERIOR COM PARAFUSO 
DE INTERFERÊNCIA COM 
DIFERENTES DIÂMETROS 

 

Artigo   Revista  Acta  Ortopédica 
Brasileira 

REVISÃO DE EFEITOS 
ADVERSOS COM O USO DE 

PARAFUSOS 
BIOABSORVÍVEIS NA 

RECONSTRUÇÃO DO LCA 

Artigo  No  prelo  da  Revista  Acta 
Ortopédica Brasileira 

“BIOMECÂNICA  DA 
RECONSTRUÇÃO  DO  LCA 
COM  PARAFUSO  DE 
INTERFERÊNCIA  METÁLICO: 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Artigo  Artigo  em  preparação  para 
publicação. 

Mechanical performance of 

Cross Pin, EndoButton and 

Interference Screw devices 
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in vitro fixation of ACL 

reconstruction    

 

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  relação  aos  ensaios  biomecânicos,  a  apresente  pesquisa  aprimorou  metodologia 
experimental para implantes do tipo parafuso de interferência (metálico e bioabsorvível), 
pino transverso (bioabsorvível), botão e Endobotão (metálicos),  que pode ser empregada 
na avaliação tecnológica da qualidade de implantes ortopédicos em geral.  

 

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 para o tratamento de lesões do LCA (Ligamento 
Cruzado Anterior) pode indicar vantagens comerciais e avanço sobre barreiras técnicas que 
tenham  reflexos  na  economia  nacional,  bem  como nos  gastos  do  SUS.  Como o  produto 
fabricado no Brasil é de menor custo, e existem técnicas cirúrgicas com mesma finalidade 
porém  umas  menos  onerosas  que  outras,  a  estimativa  do  custo‐efetividade  destas 
tecnologias  auxilia  a  definição  de  políticas  públicas  para  o  setor  e,  talvez,  a  opção  por 
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produtos  nacionais  frente  aos  similares  importados.  O  domínio  dos  mecanismos 
envolvidos  nas  falhas  dos  procedimentos  cirúrgicos  que  utilizam  implantes  para  fixar 
enxertos  na  substituição  do  Ligamento  Cruzado  Anterior  lesado  pode  aprimorar  os 
resultados  clínicos  obtidos  nestes  procedimentos,  acelerando  a  reabilitação  destes 
pacientes e,  com  isto, diminuindo o  tempo de afastamento dos mesmos de  suas  tarefas 
profissionais. 

 

D ‐ INDUSTRIAL/COMERCIAL  NA  1  2  3  4  5 

Criação de novas empresas no setor  x           

Sustentabilidade das empresas do setor          x   

Lançamento de novos produtos  x           

Redução dos custos de produção do setor  x           

Melhoria da qualidade dos produtos            x 

Criação de novos mercados  x           

Redução de barreiras técnicas            x 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A comprovação da conformidade dos  implantes  indica a  redução de barreiras  técnicas e 
comerciais para os mesmos. 
 

 

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     
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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  domínio  dos  mecanismos  envolvidos  nas  falhas  dos  procedimentos  cirúrgicos  que 
utilizam  implantes  para  fixar  enxertos  na  substituição  do  Ligamento  Cruzado  Anterior 
lesado  permite  ao  cirurgião maiores  subsídios  para  a  escolha  da  técnica  cirúrgica  e  do 
implante mais apropriados para a indicação associada a cada paciente. Portanto, podem‐
se  aprimorar  os  resultados  clínicos  obtidos  nestes  procedimentos,  acelerando  a 
reabilitação  destes  pacientes  e,  com  isto,  diminuindo  o  tempo  de  afastamento  dos 
mesmos de suas tarefas profissionais. A  identificação do custo‐efetividade de diferentes 
técnicas  de  fixação  ligamentar,  incluindo  técnicas  cirúrgicas  que  empregam dispositivos 
de  fabricação  nacional  que  apresentam  menores  custos  ao  SUS  com  o  desempenho 
biomecânico apropriado, favorece a economia em 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). 

Introdução:  atualmente  existem  diversos  implantes  a  disposição  do  cirurgião  para  a 
substituição  do  ligamento  cruzado  anterior  (LCA).  No  entanto,  estudos  prévios  quanto  à 
melhor  técnica  têm  sido  controversos.  Dessa  forma,  é  relevante  saber  qual  método  de 
fixação apresenta maior resistência e rigidez, permitindo análises de custo‐efetividade dos 
implantes utilizados nestas cirurgias ortopédicas.   

Método: 30 tíbias suínas foram divididas em 3 grupos de acordo com o tipo de implante: a) 
10  Parafuso  de  Interferência  bioabsorvível  Linvatec  (Importado);  b)  10  Parafuso  de 
Interferência metálico Hexagon (Nacional); c) 10 botões Engimplan (Nacional). 30 fêmures 
porcinos  foram  divididos  em:  d)  10  Parafusos  de  Interferência  bioabsorvível  MDT 
(Nacional);  e)  Pino  Transverso  bioabsorvível  Striker  (Importado);  f)  10  Endobotões 
Engimplan  com  Endotape  (Nacional).  Para  substituir  o  LCA  na  tíbia  foi  utilizado  tendão 
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flexor  profundo  suíno,  e  para  o  fêmur  o  tendão  flexor  superficial  suíno.  Cada  fixação  foi 
submetida à pré‐carga com tração de 50 N por 2 min. e 1000 ciclos de tração a 1 Hz com 
amplitude de 50 N a 250 N, simulando a marcha no período de reabilitação pós‐operatório. 
Aquelas que resistiram ao teste cíclico foram em seguida submetidas a 50 N por 2 min. de 
pré  carga  e  tração  até  a  ruptura  com  velocidade  de  50 mm/min.  Em  ambos  os  testes  a 
tração  foi  realizada  no  eixo  do  túnel  ósseo.  Para  avaliar  o  desempenho  do  implante  foi 
observada  a  força  de  ruptura  e  a  rigidez  da  fixação.  Para  a  análise  estatística  utilizou‐se 
ANOVA um fator.    

Resultados:  Para  o  fêmur,  as  fixações  com  Pino  Transverso  apresentaram  resistência 
significativamente maior do que aquelas com Parafuso de Interferência e não apresentaram 
diferença  se  comparado  com  a  técnica  por  Endobotão.  Já  o  Parafuso  de  Interferência 
apresentou  resistência  significativamente  menor  do  que  Endobotão.  O  Pino  Transverso 
demonstrou rigidez significativamente maior do que o Parafuso de Interferência e do que o 
Endobotão, e a rigidez do Endobotão foi significativamente menor do que a do Parafuso de 
Interferência. Para a tíbia, não houve diferença à resistência e à rigidez entre as técnicas de 
fixação analisadas. Apenas duas tíbias com botão resistiram ao teste cíclico e por  isso não 
foram  analisadas  estatisticamente.  A  resistência  das  fixações  realizadas  no  fêmur  foi 
superior à da tíbia.    

Conclusão: Na  tíbia, não houve diferença quanto à  resistência da  fixação com o parafuso 
metálico  e  o  bioabsorvível.  O  Endobotão,  na  tíbia,  foi  a  fixação  que  apresentou  nível  de 
resistência mais baixo. No fêmur, as técnicas de fixação com pino transverso bioabsorvível e 
Endobotão  com Endotape apresentaram níveis de  resistência  satisfatórios e  semelhantes. 
Com  relação  à  fixação  com  parafuso  bioabsorvível  no  fêmur,  o  nível  de  resistência  foi 
inferior a outras técnicas testadas, porém o nível de resistência foi satisfatório em relação 
aos valores necessários para que sejam eficientes no pós‐operatório  imediato. Não houve 
diferença  entre  os  implantes  nacionais  e  importados.  Quanto  ao  custo  o  Endobotão  é  o 
implante  que,  no  fêmur,  apresenta  menor  valor  de  mercado  em  relação  aos  demais 
implantes. Na tíbia, o parafuso de interferência metálico é o que apresenta menor valor de 
mercado.  Portanto,  de  acordo  com  os  resultados  da  presente  pesquisa,  para  o  fêmur,  o 
Endobotão  apresenta  a  melhor  relação  custo‐efetividade,  e  o  parafuso  de  interferência 
metálico para a Tíbia. 

Palavras‐chave: reconstrução LCA, implantes, biomecânica, custo‐efetividade.       
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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). 

 
As questões a serem respondidas referem‐se as diferenças biomecânicas e estruturais de 
técnicas de fixação ligamentar utilizando implantes bioabsorvíveis e técnicas que utilizam 
implantes metálicos. Adicionalmente, avaliar a relação custo‐efetividade para cada uma das 
técnicas de fixação em estudo. 

 
Conclui‐se  que  dentre  as  técnicas  de  fixação  utilizadas  em  reconstrução  do  Ligamento 
Cruzado Anterior analisadas no presente estudo, a que demonstrou melhor relação custo‐
efetividade foi, no fêmur, o Endobotão com fita de polietileno, e o parafuso de interferência 
metálico na tíbia.  
 
 
 
 
 
 
 

              
Florianópolis/SC, 22 de junho de 2012. 

 
____________________________ 
Dr. Ari Digiácomo Ocampo Moré  

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - PARCIAL 
 

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

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 15972/2009-7 FCTP: 2082/09-8
Título do Projeto: Estudo de novos biomarcadores em câncer de próstata e instalação do 
banco catarinense de tumores e tecidos
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Ariane Zamone Pacheco de Souza
E-mail: arianezamoner@yahoo.com.br
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis/SC
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora:  CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 26 de agosto de 2012
Apoio Financeiro: FAPESC 
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
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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:  
 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
 
O projeto proposto é amplo e pretende detectar polimorfismos nas metaloproteinases da 
matriz extracelular e a hipermetilação no promotor do gene TWIST em tecidos tumorais e 
definir sua associação quanto à predisposição do câncer de próstata. Também pretende-se 
implementar o Banco de Tumores e de DNA em Santa Catarina para utilização em pesquisas 
que visem a definição do perfil genético de tumores nesta região. 
Dos objetivos propostos, o local para a implementação do Banco de Tumores foi 
disponibilizado pelo Hospital Universitário em um anexo deste hospital.  

Durante o primeiro semestre de 2010, a Diretoria do HU e os pesquisadores do grupo 
estiveram reunidos com a Direção do Banco Nacional de Tumores do Instituto Nacional do 
Câncer (Dr. José Claúdio Casali da Rocha, pesquisador líder do BNT-INCA) e acordaram 
com a implementação do Biobanco seguindo normas do BNT, estabelecendo um convênio 
formal entra a UFSC e o INCA. No mesmo período, os pesquisadores do grupo participaram 
da consulta pública do Sistema Único de Saúde do Ministério de Saúde, votando e 
contribuindo para a portaria que aprova as diretrizes nacionais para Biorrepositórios e 
Biobancos no país. Firmando os alicerces da futura Rede Nacional de Biobancos do SUS, 
sendo o Biobanco do HU UFSC o centro estadual. A área física em prédio anexo ao HU já 
foi cedida ao biobanco, o freezer já foi adquirido e está instalado para armazenamento do 
material biológico. Além disso, o HU havia se comprometido com uma sala no setor de 
anatomia patológica como parte do espaço físico destinado ao Banco. Através do convênio 
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como INCA alguns aparelhos seriam cedidos pelo INCA, conforme acordo com o Dr Dr. 
José Claúdio Casali da Rocha. O grupo esteve aguardando instruções e efetivação do 
convênio juntamente com o INCA e o HU, que até o momento não foi firmado. Além disso, 
a nova direção do INCA afirmou que efetivamente não teria condições de manter o que foi 
combinado anteriormente com relação a contrapartida financeira e técnica prometida pela 
direção anterior (Dr. José Claúdio Casali da Rocha). 

As amostras tumorais ainda não estão sendo coletadas, aguardam a formalização da 
instalação do banco, software, entre outros. Estamos cogitando uma associação com o 
CEPON, favorecendo a criação de um único biobanco no Estado. 

O Convênio de cooperação técnico científica entre a UFSC e a pós-graduação em Patologia 
da UFCSPA para o estudo de alterações epigenéticas em amostras de tumores de próstata 
depende da obtenção das amostras para extração do DNA. Conjuntamente pretende-se 
utilizar um painel de genes descritos previamente em tumores de próstata e com possível 
função prognóstica.  

Após a implementação e funcionamento pleno do banco de tumores, poderemos fornecer 
condições para desenvolvimento de estudos na área de marcadores de diagnósticos e 
terapêuticos em amostras representativas da população catarinense. Além disso, será possível 
permitir que sejam padronizados e informatizados os procedimentos de coleta de amostras, 
dados clínicos e seguimento de pacientes para estudos prospectivos de tumores prostáticos. 
 
 

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

Estima-se que cerca de 10% dos objetivos propostos foram atingidos. O projeto encontra-se em 
andamento, grande parte dos materiais já foram adquiridos e as perspectivas são excelentes. A 
UFSC já conta com um equipamento PCR em tempo real para uso multiusuário, permitindo que as 
análises futuras sejam realizadas na Universidade, pertimindo maior independência na execução das 
técnicas. Inúmeras dificuldades técnicas e financeiras surgiram. Entretanto, o contrato entre o INCA 
e a UFSC não foi firmado, ainda não contamos com o programa para ser instalado que possa 
controlar o armazenamento das amostras. Neste sentido, as análises bioquímicas e moleculares 
somente poderão ser realizadas após termos as amostras coletadas e armazenadas. 
 

 
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: 
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1. UFCSPA –Parte dos resultados experimentais serão desenvolvidos em parceria com esta 
instituição. Também, algumas das metodologias já estão padronizadas nesta instituição. 

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

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

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

Devido ao fato de as amostras ainda não terem sido coletadas, alguns pesquisadores 
envolvidos no projeto ainda não atuaram no mesmo (estudantes de mestrado e doutorado). A 
profa Dra Ariane Zamoner Pacheco de Souza atua como coordenadora, o Doutor Flavio Lobo 
Heldwein atua desde o início lutando pela implementação do Biobanco, já  Doutor Antonio 
Atalibio Hartmann representa a integração com a UFCSPA 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

ARIANE ZAMONER PACHECO 
DE SOUZA 

Doutora UFSC 

FLÁVIO LOBO HELDWEIN Mestre UFSC/ SES 
ANTÔNIO ATALIBIO 
HARTMANN 

Doutor UFCSPA 

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

 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA  
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Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 75.767,00 75.023,00 744,00
Total Custeio 102.180,20 77.727,20 24.453,00
Saldo Total 177.947,20 152,750,20 25.197,00
Data da Informação  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
DYNAMICA ESpectrofotometro de UV/VIS 

HALO DB-20
5322024  

 Tanque de nitrogenio para 
estocagem, seis canisters

  

Capp Micropipeta Monocanal Vol Variavel 
100 a 1000UL 

FB 11372  

Capp Micropipeta Monocanal Vol Variavel 
1 a 5mL 

EB 9560  

Sartorius Balança analítica 210g 21703502
 Medidor de pH bancada c/ interface 

RS232/USB E GLP
838003  

Capp Micropipeta monocanal 0,5 a 10 uL DK6388
Capp Micropipeta monocanal vol variavel 

5 a 50 uL 
CJI239  

Capp  Micropipeta monocanal vol variavel 
20 a 200 uL 

FA7463 e 
FA7464

 

Capp  Micropipeta monocanal vol variavel 
100 a 1000 uL

FA7570 e 
FA7568

 

Epson Impressora multifuncional stylus 
TX300F 

  

Megaware Microcomputador PA 1039  CPU com gravador de CD 
e DVD, monitor, mouse, 
teclado. 

Intelbras Microcomputador ideal 2GB  CPU com gravador de CD 
e DVD, monitor, mouse, 
teclado. 

NUAIRE ULTRAFREEZER VERTICAL, -86 
C, CAP. 483L, 220V

  

NUAIRE INCUBADORA DE CO2 
JAQUETADA A AR MODELO 
NU-5100E 

  

 Cilindro de CO2
 Válvula para regular cilindro de gás 

 
 

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 desenvolvimento deste projeto está permitindo a integração multidisciplinar e interinstitucional de 
pesquisadores de diferentes áreas. Os resultados a serem obtidos com este projeto permitirão um 
melhor entendimento das neoplasias prostáticas e permitirão a difusão dos conhecimentos obtidos, 
assim como a geração de prováveis novas técnicas para diagnóstico desta importante patologia.  
 

 
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):  
 
 

 
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): 
 
O projeto pretende demonstrar ferramentas para aprimorar as Políticas Nacionais de Saúde 
relacionadas ao agravo estudado. Entretanto, ainda não apresentamos resultados que permitam 
sugerir melhorias na qualidade dos serviços de saúde, e também redução na morbi-mortalidade dos 
pacientes. Esperamos que em algum momento seja possível desenvolver protocolos clínicos que 
promovam diagnóstico precoce da doença e que permitam uma acompanhamento adequado dos 
indivíduos. 
Além disso, a implementação do banco de tumores em Santa Catarina representará um grande 
impacto no cenário nacional de saúde pública, considerando-se que este Estado contará com um 
biobanco de células e tecidos tumorais, com amostras de DNA que podem permitir o melhor 
entendimento das neoplasias no futuro. 
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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). 

O projeto de pesquisa envolve pesquisa clínica de identificação de genes e de 
polimorfismos genéticos e suas relações com o diagnóstico e a evolução do câncer de 
próstata. Trata, também, da elaboração de um banco permanente de dados genéticos 
envolvendo os grupos de pesquisa do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), Hospitais da Grande Florianópolis da Secretaria do Estado da 
Saúde (SES/SC); Professores, Técnicos, e Alunos da graduação e do Mestrado. Além disto, 
estará envolvido o grupo de pesquisa de pós-graduação em patologia da UFCSPA – 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.  

A proposta pretende verificar polimorfismos genéticos das metaloproteinases e metilação 
do gene TWIST em amostras tumorais de biópsias e em espécimes cirúrgicos de 
prostatectomias provenientes de pacientes portadores de câncer de próstata da região Sul do 
Brasil. Os dados poderão auxiliar no melhor entendimento das alterações moleculares em 
câncer de próstata, podendo ser utilizado como fator prognóstico, bem como poderá 
influenciar a indicação e escolha de tratamentos e a possível prevenção de complicações. 
Cabe salientar que a hiperexpressão de TWIST resulta na perda da adesão célula-célula 
favorecendo o potencial de metástases precoces e da agressividade do tumor, podendo, 
portanto ser utilizado como fator prognóstico da doença. A instalação do banco de tumores 
em Florianópolis já está em andamento e em breve o Estado terá um banco de dados 
genéticos de sua população. Depois de conversa com o diretor anterior do INCA (Dr. José 
Claúdio Casali da Rocha), foi proposto que o banco de tumores seja utilizado para armazenar 
amostras de diversos tecidos tumorais, o que deixará um banco de DNA para inclusive 
análises futuras. Entretanto, devido a dificuldades na articulação da implantação do 
biobanco, espera-se que possa haver uma associação com o CEPON em busca da 
concretização do biobanco catarinense, um projeto inovador e de grande impacto. 
 
Palavras-chave: metaloproteinases, banco de tumores, tumor prostático. 
 

 
 
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 grandes desafios das pesquisas sobre o câncer de próstata é como identificar os 
genes que estão precocemente silenciados através de mecanismos epigenéticas nos estágios 
iniciais do desenvolvimento tumoral, e que podem ajudar potencialmente no diagnóstico 
precoce e/ou funcionarem como marcadores terapêuticos para o desenvolvimento de futuras 
medicações alvo-específicas. A detecção desta neoplasia em estágios iniciais é a fundamental 
para um tratamento bem sucedido e para uma resposta favorável, atendendo uma das 
demandas específicas da saúde pública da SES. Espera-se, na seqüência das pesquisas, 
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também chegar-se a melhor compreensão do papel de determinados genes no câncer de 
próstata, como biomarcadores em potencial. O desenvolvimento de marcadores tumorais está 
em consonância com a política nacional e estadual de saúde. 

A identificação de um marcador tumoral sensível causaria impacto direto na redução dos 
custos do SUS e na melhoria do cuidado oferecido. Tendo-se em vista a grande morbi-
mortalidade e a ocorrência freqüente de recorrência que ocasionam prejuízos na qualidade de 
vida destes pacientes e de suas famílias, é necessário identificar precocemente e, na medida 
do possível, classificar a agressividade do câncer de próstata na nossa população. Este 
projeto permitirá o desenvolvimento de um banco catarinense permanente de dados 
genéticos, o que é de vital importância tanto para o estado quanto para o setor da saúde 
nacional.  

No momento atual vivido pelo Brasil, cabe ressaltar ainda que este tema tem recebido 
atenção de vários segmentos da sociedade, desde a administração pública, via Instituto 
nacional do Câncer (INCA), que está atualmente tratando deste tema, via elaboração de um 
Banco Nacional de Tumores (BNT) instituído e coordenado pelo Ministério da Saúde, 
expandindo continuamente a pesquisa genética brasileira em oncologia para diversos Estados 
da União, para fazer face a demanda crescente ocasionada pelo envelhecimento da população 
brasileira. 

Futuramente, conhecendo melhor como a doença se manifesta em cada indivíduo, o 
sistema único de saúde poderá oferecer aos pacientes diagnósticos e tratamentos mais 
eficazes, aumentando as chances de cura e menor prejuízo da qualidade de vida. Espera-se 
que ao concluir esta pesquisa sejam oferecidos aos gestores em saúde parâmetros específicos 
para monitoramento, diagnóstico ou prognóstico de tumores prostáticos. 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 7 de junho de 2012. 
 
 
 

___________________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 

Ariane Zamoner Pacheco de Souza 
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FORMULÁRIO DE RELATÓRIO TÉCNICO‐CIENTÍFICO FINAL 

Relatório  a  ser  encaminhado  com  a  Prestação  de  Contas  Financeira  e  ao  final  da  vigência  do 
Contrato  ou  Convênio.  Anexar  a  este  documento,  relatório  técnico‐científico  completo  que 
descreva o desenvolvimento da pesquisa na íntegra. O mesmo deverá relacionar todos objetivos e 
metas previstos com as metodologias aplicadas, resultados obtidos, breve discussão e conclusões. 
Destacar  as  perspectivas  de  continuidade  de  exploração  dos  resultados  obtidos  e  da  linha  de 
pesquisa. 
 

1.IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Chamada Pública do Projeto:  004/2009 – MS/CNPq/FAPESC/SES PESQUISA PARA O SUS
1.2. N° do Contrato ou Convênio: 7.119/2010-6     1.3. Nº Protocolo de Entrada: 2180/090 

1.4. Título do Projeto: Qualidade de vida, composição corporal e adaptações cardiovasculares em 

indivíduos após programa de prevenção e reabilitação cardiovasculares. 

1.5. Coordenador(a) do Projeto: Bárbara Regina Alvarez 

1.6. Instituição Interveniente ou Convenente: Fundação Educacional de Criciúma 

1.7. Início do Projeto:17/05/2010 

1.8.  Término da Vigência do Contrato ou Convênio: 31/12/2011   

 

2.  EXECUÇÃO DO PROJETO 

2.1. Relatar eventuais dificuldades na execução do projeto: (Em relação à equipe; aos levantamentos de campo; 

aos  laboratórios; no relacionamento com a FAPESC ou com outras entidades, atrasos, etc.)  

A maior dificuldade na execução do projeto foi com relação à compra dos materiais, alguns, por serem importados e a 

demora em chegar. Além disso, demorou  para sair a liberação da verba. Outro problema foi com relação ao uso do 

cartão, muitas vezes não era possível fazer os pagamentos e tinha que ser enviado para FAPESC em Florianópolis e a 

Fernanda realizava os pagamentos. Outra dificuldade, no meu caso, foi com relação a compra, pois o primeiro 

equipamento adquirido custou R$ 98.650,30 e a primeira parcela liberada foi de 86.000,00 e demorou alguns meses para 

sair a próxima. Isto está gerando um problema no acerto das contas, no que diz respeito as datas de liberação de 

dinheiro e pagamentos de contas. Estes problemas estão sendo resolvidos entre o setor de prestação de contas da 

UNESC e a Sra. Sonia representante deste departamento junto a FAPESC. Acho que seria muito mais conveniente e 

também mais prático que a FAPESC  fizesse os pagamentos para as empresas fornecedoras dos materiais adquiridos. 

Como foi o primeiro projeto realizado por mim, não fiz previsões quanto ao material de consumo e mesmo tendo um 

saldo de aproximadamente     R$ 23.000,00, não pude usar o dinheiro para os materiais que precisei durante a execução 

do mesmo. E muitas vezes, o meu curso não tinha a verba para comprar material de consumo. Justificando o saldo 

positivo no final do projeto, foi que consegui desconto na aquisição dos equipamentos. 

 

 

2.2.  Houve alteração de instituição interveniente e/ou de equipe?       SIM                NÃO x  

        Quais? 
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2.3.  Equipamentos previstos e adquiridos. 

Foram adquiridos os equipamentos propostos?         SIM X               NÃO              NÃO SE APLICA   

Listar os equipamentos adquiridos e indicar sua localização (ex: Laboratório,  Departamento, Instituição, Empresa) 

Descrição/Produto/Modelo  Qtde.  V. Un R$  V. Total R$ 

Analisador de Gases Respiratórios /  Metalizer II  01  58.760,00  58.760,00 

Adaptador para Máscara Pediátrica  03  80,00  240,00 

Máscara Azul Tamanho P  01  200,00  200,00 

Máscara Azul Tamanho M  01  200,00  200,00 

Máscara Azul Tamanho G  01  200,00  200,00 

Bico para Mang. Ponta Kit Calibração  01  12,74  12,74 

Mangueira Saída de Gases Calibração  01  99,10  29,73 

Cilindro Tipo G de Alta Pressão  01  679,61  679,61 

Carga para Cilindro Tipo G  01  657,95  657,95 

Regulador de Presão GPT 272 SPL 15  01  1.444,17  1.444,17 

Conexão N.4  01  59,97  59,97 

Seringa de 3L p/ Calibração de Ventilação  01  616,33  616,33 

Kit Acessórios Elite Rev3  01  248,29  248,29 

Kit Acessórios Centurion 300  01  225,49  225,49 

Eletrocardiógrafo Ergopc Elite  01  880,31  880,31 

Esteira Ergométrica Centurion 300  01  15.901,96  15.901,96 

Cabo Eletro Serial 13D Esforço  01  267,16  267,16 

Licença Ergopc Elite Kit  01  17.671,76  17.671,76 

Placa Multiserial 2 Portas  01  354,56  354,56 

Bike Horiz. Eletromag. HS 400 I(C/TV)  03  3.914,11  11.248,96 

Esteira Progress 3.4‐220v  05  3.780,00  18.900,00 

Esteria Progress 3.5‐220v  01  4.590,00  4.590,00 

Halteres Revestido Vermelho NR1  28  6,00  168,00 

Halteres Revestido Azul NR 1  16  12,00  192,00 
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Tornozeleira p/ Musculação Capota NR1  10  24,00  240,00 

Tornozeleira p/ Musculação Capota NR2  5  29,00  145,00 

Colchonete Emborrachado  20  40,00  800,00 

M.F.C. RS800 sd Marca Polar  1  1.809,00  1.809,00 

Banco de Wells  1  189,00  189,00 

Plicômetro Premier Cescorf  1  889,00  889,00 

Trena Antropométrica Marca R‐88 Wiso  1  50,00  50,00 

Disco que Calcula IMC  1  10,00  10,00 

Lápis Dermográfico  1  10,00  10,00 

M.F.C. Polar FT1 TRA/BLK  10  239,00  2.390,00 

Fita de Medidas Antrop. Marca Mabbis Gulick   3  45,00  135,00 

Dinamômetro Smedley Mecânico Marca Takey  1  1.290,00  1.290,00 

Kit Esfigmomanômetro Premium  3  80,00  240,00 

Estetoscópio Cardiológico Premium  1  80,00  80,00 

Esfigmomanômetro c/ Rodízio Pecustral  1  199,00  199,00 

Gel 100g  10  3,50  35,00 

Balança Filizola PL 200Kg/50g  1  1.235,00  1.235,00 

DEA Desfibrilador Life 400 Futura Cmos Drake   1  4.300,00  4.300,00 

Cronômetro Vollo  3  75,90  227,70 

VGA  PCI Express 512 MB NVIDIA 9500GT DDR2  1  215,00  215,00 

Processador Intel Core 2 Duo 2,93GHZ E7500  1  338,39  338,39 

Mem DDR2 2GB 800MHZ Kingston  2  144,18  288,36 

MB S775 P4 Phitronics G31VS‐M S/V/R  1  127,57  127,57 

HD 500 GB Sata II Samsung  1  132,90  132,90 

Gabinete Kit 4 Baias Barebone Multilaser Preto  1  98,42  98,42 

Gravador CD/DVD Samsung Sata Preto  1  60,77  60,77 

Monitor LG 20” LCD W2043S  1  397,49  397,49 
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Estabilizador 300 VA SMS  1  61,31  61,31 

Impressora HP Mutifuncional  Jato T F4480 PPB  1  325,20  325,20 

TOTAL DOS MATERIAIS DO PROJETO DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR    149.814,65    

Total Recebido da FAPESC    172.349,80  

Saldo (Positivo)    22.535,15  

 

Justificar se não houve aquisição dos equipamentos previstos: Todos os equipamentos previstos foram 

adquiridos. Apesar de ter saldo positivo no final do projeto, nos foi orientado que não poderíamos usar o 

dinheiro para compra de outros materiais, somente com autorização e justificativa, foi encaminhado uma 

justificativa, porém não foi dado a resposta. Em função do tempo e da burocracia para justificar, preferimos 

devolver o dinheiro a comprar materiais. 

 

2.4. Entregou as notas fiscais na Instituição Interveniente ou Convenente para o patrimoniamento como 

bens de terceiro?         SIM X  ‐ Nº PROTOCOLO FAPESC:..................................         NÃO    

Obs: As notas foram entregues. No entanto, ainda não foi feita a prestação da segunda parcela. 

Decorrente da quebra do valor da primeira compra. Enfim o problema já relatado anteriormente, 

que está sendo resolvido pelo setor de prestação de contas.  
 

 

2.5. Houve remanejamento orçamentário?       * SIM                NÃOX   

* Anexar cópia dos documentos de solicitação e aprovação de remanejamento ao processo de prestação de contas. 

 

3.   DETALHAMENTO TÉCNICO DA PESQUISA 

3.1. Resumo da pesquisa e resultados obtidos até o momento (até 400 palavras) 

Dados epidemiológicos comprovam os benefícios do exercício físico regular para a saúde. Relevante são 

os  estudos  que  indicam  20%  a  30%  de  redução  da  mortalidade  em  coronariopatas  que  participam 

regularmente  de  programas  de  reabilitação  cardíaca.  As  ações  realizadas  nesses  programas  são 

delineadas  para  diminuir  os  efeitos  deletérios  e  limitantes  da  patologia  e  assegurar  as  melhores 

condições  físicas,  psicológicas  e  sociais  para  que,  por meio  da  geração  de  autonomia,  os  indivíduos 

reassumam o  seu  lugar na  sociedade. Dessa  forma, o presente estudo  tem como objetivo  verificar  a 

qualidade  de  vida  e  as  adaptações morfofuncionais  de  indivíduos  participantes  de  um  programa  de 

reabilitação  cardiovascular.  Cacacteriza‐se  como  descritiva  e  comparativa,  do  tipo  estudo  de  caso.  A 

amostra constitui‐se de 8 cardiopatas, cadastrados no Programa de Reabilitação Primária e Secundária 

de Doenças Cardiovasculares do Laboratório de Fisiologia da UNESC, com idades entre 48 e 74 anos, de 

ambos os gêneros, sob tratamento farmacológico. A doença cardíaca foi à causa da aposentadoria dos 
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indivíduos onde  corresponde 71,4% de aposentados por  invalidez,  e  em  seguida  vem pelo  tempo de 

contribuição  e  pela  idade.  A média  de  idade  da  aposentadoria  é  de  50,14  anos  (±  8,70).  Quanto  ao 

tabagismo  100%  não  fumam,  42,8%  correspondem  aqueles  que  nunca  fumaram  e  57,1%  foram 

fumantes. Quanto  ao  álcool,  os  indivíduos  que  ingerem correspondem a 42,8%.  A  qualidade  de  vida 

analisada  antes  e  após  o  programa,  através  do  questionário  Shothform‐36  verificou‐se  que  a 

capacidade funcional percebida no início do programa foi de 69 pontos (± 0,70) e no final de 70 pontos 

(P< 0,05). Os  aspectos  físicos  no  início  somaram 67 pontos  (±10,60)  e  no  final  somou 82 pontos  (P< 

0,05). A variável de dor somou no início 42,8 (± 5,51) e no final somou 35 pontos (P< 0,05). O estado 

geral  de  saúde  no  início  somou  73,83  (±  4,36)  e  no  final  somou  80  pontos  (P<  0,05).  Variável  de 

vitalidade  no  início  somou  62,5  pontos  (±  17,67)  e  no  final  somou  87,5  pontos  (P<  0,05).    Aspectos 

sociais no início somaram 67 pontos (± 1,06) e no final somou 68,5 (P< 0,05). Nos aspectos emocionais 

no início somou 45,7 pontos (± 32,31) e no final somou 91,4 pontos (P< 0,05). Na saúde mental no início 

somou  67,1  pontos  (±  0,98)  e  no  final  somou  68,5  (P<  0,05).  Assim  verificou‐se  que  uma  percepção 

positiva na qualidade de vida em todos os aspectos analisados. Ressalta‐se que os aspectos emocionais 

foram os que  tiveram a maior melhora percebida  entre os  sujeitos  da pesquisa. Quanto  às  variáveis 

antropométricas  observou‐se  redução  significativa  (p<  0,05)  do  peso,  IMC,  perímetro  abdominal  e 

percentual de gordura dos homens e nas mulheres, somente o peso apresentou redução significativa. 

No que se refere às variáveis bioquímicas, verificou‐se redução significativa do CT, LDL‐c, TG e Glicose 

entre os homens. Nas mulheres  todas as variáveis  reduziram significativamente com exceção dos TG. 

Houve aumento significativo do HDL para ambos. Na análise descritiva das variáveis hemodinâmicas dos 

homens  os  resultados  de  PAS,  PAD  e  FC  de  repouso  antes  e  no  final  de  cada  sessão  de  exercício 

apresentaram redução significativa ao final do programa. Nas variáveis neuromotoras, houve aumento 

significativo nas variáveis relacionadas à flexibilidade e resistência muscular localizada de abdômen nos 

homens e  flexibilidade nas mulheres. Houve aumento de resistência muscular  localizada de abdômen 

nas mulheres, porém não significativo. Houve aumento nas variáveis de força de membros superiores, 

porém em ambos os gêneros não foi significativo. Quanto ao teste utilizado para identificar a condição 

cardiovascular  observou‐se  um  incremento médio  de  73.65 metros  para  os  homens  e  57,25 metros 

para  as mulheres,  o  que demonstra  uma melhora  do  sistema  cardiovascular. A  partir  dos  resultados 

pode‐se  concluir  que  a  prática  de  exercícios  físicos  supervisionados  promoveu  significativamente 

aptidão física relacionada à saúde dos  indivíduos cardiopatas e deve ser  incluída como uma opção de 

tratamento vinculado ao tratamento farmacológico. 

 

 

3.2. Síntese de resultados alcançados 

METAS  INDICADORES  %  DE EXECUÇÃO 
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Comentários e descrição sucinta do andamento e dos resultados de cada meta, assim como sobre o alcance 
do objetivo do Projeto. 
 

 
 

Produção bibliográfica  Quant. prevista  Quant. alcançada 

Artigos submetidos, aprovados ou publicados em periódicos e revistas 

científicas nacionais. 

4   

Artigos submetidos, aprovados ou publicados em periódicos e revistas 

científicas internacionais. 

1   

Trabalhos publicados em anais de eventos nacionais.  1   

Trabalhos publicados em anais de eventos internacionais.     

Livro (s) aprovado(s) ou lançado(s).     

Capítulo(s) de livro(s) aprovado(s) ou lançado(s).     

OUTROS. Especifique: 

Produção técnica Quant. prevista  Quant. alcançada 

Protótipos     

Softwares     

Mapas     

Manuais de instrução  1   

Atlas     

Banco de informações  1   

Cartilha     

Maquete     

Material didático ou instrucional  1   

OUTROS. Especifique: 

Produção artístico‐cultural Quant. prevista  Quant. alcançada 

Obras literárias     

Crítica literária     

Obras de artes visuais     

OUTROS. Especifique: 

Produção em empreendedorismo inovador  Quant. prevista  Quant. alcançada 

Ambientes empreendedores inovadores     

Criação de parques tecnológicos     

Criação de novas incubadoras     

Criação de empresas (spin‐offs)     
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Consolidação de empresas (spin‐offs)     

Criação de APLs ou clusters   

Cursos de empreendedorismo que coordenou     

OUTROS. Especifique: 

Processos e produtos  Quant. prevista  Quant. alcançada 

Novos processos     

Processos aprimorados     

Novas metodologias     

Metodologias aprimoradas     

Novos produtos     

Produtos aprimorados     

Proteção da propriedade intelectual: patentes, registros e certificações 

obtidas 

   

OUTROS. Especifique: 

Formação para a pesquisa  Quant. prevista  Quant. alcançada 

Trabalhos de conclusão de curso de graduação defendidos  2  2 

Dissertações de mestrado defendidas     

Teses de doutorado defendidas     

Monografias de especialização defendidas     

Relatórios de estágio pós‐doutoral concluídos     

Cursos de capacitação técnico‐científica que coordenou  2  2 

OUTROS. Especifique:     

Feiras e eventos científicos, tecnológicos e de inovação  Quant. prevista  Quant. alcançada 

Eventos regionais que realizou com apoio da FAPESC     

Eventos nacionais que realizou com apoio da FAPESC     

Eventos internacionais que realizou com apoio da FAPESC     

Trabalhos apresentados em eventos nacionais com apoio da FAPESC     

Trabalhos apresentados em eventos internacionais com apoio da 

FAPESC 

   

OUTROS. Especifique:     

3.2.1. Relatar os resultados mais relevantes e alterações em relação ao previsto apontados na tabela acima 

(mínimo de 10 linhas e máximo de 2 páginas) 
 

3.2.2.  Contribuição  da  pesquisa  e  da  inovação  para  a  comunidade  técnico‐científica  (no  máximo  200 

palavras) 

Por exemplo: envolvimento de instituições de ensino, pesquisa, empresas, ONGs e cooperativas; número de pesquisadores 

envolvidos na execução do projeto, relatando titulação, envolvimento institucional e atribuições na execução do projeto. 
 

3.2.3. Apropriação dos resultados pela sociedade (no máximo 200 palavras) 

Por exemplo: inclusão social; geração de empregos; produto/processo assistivista a portadores de necessidades especiais; 

absorção de recursos humanos qualificados; contribuição para a formulação de políticas públicas. 

 
 

3.2.4. Contribuição econômica regional (no máximo 200 palavras) 
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Por  exemplo:  geração  de  renda  na  empresa  e  setor;  aumento  da  competitividade;  produção  e  renda;  aumento  das 

exportações; adensamento de cadeias produtivas. 
 

3.2.5. Contribuição ecoambiental da pesquisa (no máximo 200 palavras) 

Por  exemplo:  produto/processo  para  eficiência  energética;  alternativa  energética;  recuperação  de  áreas  degradadas; 

promoção da educação ambiental. 
 

OBS.:  resultados  não  concluídos  (metas/trabalhos  não  divulgados/publicados),  em  fase  de 

conclusão, ou dependentes de outros projetos em andamento serão apresentados/relatados até 

a data (previsão): _____/____/_____. 

 

4. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA E INDICAÇÃO DOS LOCAIS ONDE FOI DIVULGADO 

O APOIO DA FAPESC AO PROJETO 

Indicar o site para acesso aos documentos ou anexar resumos e artigos submetidos, aprovados e/ou 

publicados, assim como qualquer outro meio/formato de divulgação. 

VIII Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, 2011, Gramado (RS). Anais do VIII Congresso 

Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Atividade física e saúde: da concepção ao envelhecimento., 

2011. 

 

___________________/SC, ________de ________________de  20__. 

 

____________________________ 

Assinatura do(a) Beneficiário(a) 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - PARCIAL 
 

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

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 15.5911009-4 FCTP:

Título do Projeto: ATENÇÃO À SÁUDE AUDITIVA EM PESSOAS COM HIV/AIDS 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Betina Hörner Schlindwein Meirelles 
E-mail: betinam@ccs.ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis - SC
Instituição Executora: UFSC - 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: 12/2009 a 06/2012
Apoio Financeiro: FAPESC – PPSUS 2009
FAPESC:  R$ 49.200,00 SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Doenças Transmissíveis. Linha temática:  DST/AIDS e doenças decorrentes.
 

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 
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: 
Conhecer as alterações auditivas em pessoas que vivem com HIV/Aids atendidas em centro de 
referência estadual de Santa Catarina. 

Os objetivos específicos são:  
 Identificar as alterações auditivas que estão associadas ao HIV/Aids nas pessoas que vivem 

com AIDS atendidas pelo Programa Estadual DST/Aids  
 Identificar as variáveis relacionadas a perda auditiva de pessoas com HIV/Aids  
 Analisar a rede de referência e contra-referência em saúde auditiva de pessoas que vivem 

com HIV/Aids e atendidas pelo Programa Estadual DST/Aids; 
 Propor uma rede de referência e contra-referência para pessoas que vivem com HIV/Aids e 

apresentam suspeita/queixa de alterações auditivas. 
 

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

Quanto ao cronograma, podemos considerar que foi alcançado 100% dos objetivos até junho de 
2012, pois a coleta de dados foi iniciada mais tarde, devido a necessidade de aquisição dos 
equipamentos com a 2.parcela dos recursos financeiros.

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): 

SES – Hospital Nereu Ramos organização de ambiente de coleta de dados. 
HU – Assessoria técnica para compra de materiais e coleta de dados e Referência para Atendimento 
de Saúde Auditiva. 

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
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 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 
 SIM x NÃO Evasão do pessoal técnico
 x SIM NÃO Reestruturação orçamentária

Outras:  
Aquisição de material que foi realizado com a segunda parcela dos recursos 
financeiros. 
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? 

Inclusão da doutoranda Gabriela Marcellino de M. Lanzoni, que tem experiência com 
relação aos dois últimos objetivos específicos do projeto e a contratação de uma 
bolsista de pesquisa convênio CNPq/PIBIC/UFSC e exclusão da Mestre Suelen Goulart
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Betina H. S. Meirelles Doutora UFSC 
Alacoque Lorenzini Erdmann Doutora UFSC 
Luciana Ferreira Cardoso 
Assuiti 

Doutoranda UFSC/HU 

Francine Freiberger Mestre UFSC/HU 
Gabriela M. de M. Lanzoni Doutoranda Enf UFSC – Bolsista CNPq
Fabiana Cristine dos Santos Graduanda Enf. - bolsista UFSC – Bolsista PIBIC
 

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

CNPq/PIBIC/UFSC – contratação de bolsista durante todo período de execução do 
projeto. 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 24.200,00 21.600,00 43.326,32  
Total Custeio  2.100,00  1.300,00 3.373,36  
Saldo Total 26.300,00 22.900,00 46.699,68 2.500,32 
Data da Informação 30/11/09 30/10/10 22/06/12  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Notebook Sony PCG7184L 275051333021582 Carregador e bateria
Cabine audiométrica Redusom RS 150 STD 94060091
Impedânciometro AT235XP 751815 Sonda de 1000Hz
Impressora HP Deskjet 1660 BR9ALF1D9Q Cabo USB 
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Impressora HP  Deskjet F4480 BR9AKG3MF6 Cabo USB 
Gravador de voz ICD  Sony PX 820 

2GB
1291898 Cabo USB 

Gravador de voz ICD Sony PX 820 
2GB

1291897 Cabo USB 

Estabilizador  1000 VA 11026319217
Mesa (135x60) painel, branca, 
arredondada 

Marca EJS   

Gaveteiro móvel, cor branca, 4 
gaveta e rodízios – 01 unidade 

Marca EJS não não 

Gaveteiro móvel, cor maple, 3 
gavetas e rodízios – 01 
unidade 

Marca EJS não não 

Cadeira executiva gomada 
giratória, cromada, com braços, 
altura e encosto regulável, cor 
preta – 4 unidades

Marca EJS não não 

Cadeira executiva, fixa, fixa, 4 
pés. cor preta – 06 unidades 

Marca EJS não não 

Audiometro Diagnóstico  AD229E 783138 Fone de ouvido e 
microfone receptor, 
vibrador ósseo e pêra 
de resposta. 

Armário estante com 2 portas e 
prateleiras, cor maple 

Marca EJS não não 

Câmera digital Sony 14.1  Mod DSC W560 6834496 Cabo USB e carregador
Netbook Asus 1215B EEE PC 1215 

Black
C30AB2011725 Carregador e baterial 

HD Externo  Samsung – 02 
unidades 

500GB não não 

Gravador digital de voz Sony ICD-UX512BC 6723977-R Cabo USB 
Gravador digital de voz Sony ICD-UX512BC 6723978-S Cabo USB 
Referências Bibliográficas (lista 
específica) 

 Diversas  

 
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): 
Fornecer subsídios para a prevenção da perda auditiva de pessoas com aids e para a 
melhoria da rede de atenção. 
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Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo de revisão integrativa 
de literatura. 

Encaminhado para a Revista 
Brasileira de 
Otorrinolaringologia

Perda auditiva em pessoas 
com HIV/Aids. 

Resumo publicado em anais 
de congressos 

VIII Congresso da SBDST, IV 
Congresso Brasileiro de Aids 
e I Congresso da ALAC-DST 
IUSTI Latino-América, 
Curitiba. DST8AIDS4, 2011.

Perda Auditiva em pessoas 
com HIV/AIDS e fatores 
relacionados 

Resumo publicado em anais 
de congressos 

19 Congresso Brasileiro e 8 
Internacional de 
Fonoaudiologia, São Paulo, 
30 de Outubro a 2 de 
novembro de 2011.  
 
II International Conference 
Adult Hearing Screening, 
Cernobbio (Lake Como), Italy, 
June 7-9, 2012

Apresentação Oral: Atenção 
à saúde auditiva de pessoas 
que vivem com HIV/Aids.  
 
 
 
Poster 49: Audiological 
profile of people with 
HIV/AIDS attended at a State 
Reference Center 

Artigo original Em elaboração para Revista 
Ciência e Saúde Coletiva 

Perfil sócio econômico, 
demográfico, audiológico e 
de Tratamento de pessoas 
que vivem com HIV/aids

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):
Fornecer subsídios para a prevenção da perda auditiva de pessoas com aids e para a 
melhoria da rede de atenção. 
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D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5
Criação de novas empresas no setor x    
Sustentabilidade das empresas do setor x     
Lançamento de novos produtos x     
Redução dos custos de produção do setor x     
Melhoria da qualidade dos produtos x     
Criação de novos mercados x     
Redução de barreiras técnicas x     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):

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

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

      x 

Redução dos custos de atendimento   x  
Aumento da cobertura de serviços     x
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção     x
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos     x
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias    x  
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Fornecer subsídios para a melhoria do cuidado em saúde auditiva, redução da morbidade 
(perda auditiva). 

 
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). 
Projeto de pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo coorte transversal prospectiva, 

com amostra não probabilística, objetivou conhecer as alterações auditivas em pessoas que 
vivem com HIV/Aids atendidas em Centro de Referência no Tratamento de HIV/aids de 
Santa Catarina, propondo estratégias de referência e contra referência neste atendimento. Os 
participantes da pesquisa foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: adultos, 
com diagnóstico de HIV positivo há pelo menos um ano, estar registrado e freqüentar 
regularmente o local para tratamento e/ou acompanhamento, possuir notificação de aids no 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). A coleta foi realizada de maio a 
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dezembro de 2011, sendo que participaram do estudo 103 pessoas atendidas no serviço de 
referência durante o período. A amostra foi calculada a partir do levantamento do número de 
pessoas que fazem uso de terapia anti-retroviral na cidade de Florianópolis, que é de 2.034 
pessoas, segundo dados da farmácia de dispensação. Quanto aos atendimentos/mês 
realizados no ambulatório do Hospital Nereu Ramos, onde foi realizada a pesquisa, estes são 
em número de 800. A partir destes atendimentos, foram selecionados os participantes da 
pesquisa aleatoriamente, considerando os critérios de inclusão. As variáveis clínicas e sócio-
demográficas dos sujeitos investigados foram analisadas através da estatística descritiva. 
Também foi realizada uma descrição da freqüência de respostas das variáveis em análise. Os 
dados foram organizados e analisados estatísticamente através do programa Excel. Ainda 
serão testadas correlações para variáveis quantitativas e posteriormente qualitativas. A 
pesquisa segue as Resoluções n°196/96 e suas complementares do Conselho Nacional de 
Saúde/Ministério da Saúde que dispõe sobre Diretrizes e Normas Regulamentares da 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, conforme aprovado em processo n. 391 do 
CEP/UFSC. Foram encontrados nos resultados o predomínio de homens (55,3%), com idade 
média de 41 anos, em sua maioria solteiros (35,9%), com renda familiar média de 1 a 2 
salários mínimos (61,53%). Quanto à escolaridade observa-se que 35,9% não completaram o 
ensino fundamental e somente 5,7% cursaram o ensino superior. Quanto aos extremos de 
idade dos entrevistados, destacamos a presença de somente um sujeito entrevistados com 
mais de 70 anos, assim como 5 entrevistados com menos de 20 anos (18 e 19 anos). A 
procedência dos sujeitos tem predomínio dos atendimentos ambulatoriais, sendo 58 (56,3%) 
dos entrevistados, seguido por pacientes internados 22 (21,4%) pacientes. Dos entrevistados 
na pesquisa, a prevalência foi de sujeitos procedentes de Florianópolis (52,4%), seguido por 
São José (17,5%), Palhoça (8,7%) e Biguaçu (7,9%). Os entrevistados apresentavam 
diferentes características quanto ao tempo de infecção, tempo de 
tratamento/acompanhamento médico e o tempo e uso de TARV. Assim, 91 (88,4%) sujeitos 
faziam o uso de medicamento antirretroviral durante o período da pesquisa, enquanto 
somente 12 (11,6%) não possuíam esta indicação. Destaca-se que 51,4% destes indivíduos 
iniciaram o uso da TARV há menos de 5 anos, 18,4% entre 5 e 10 anos e somente 0,9% há 
mais de 25 anos. Quando questionados quanto ao tempo de infecção pelo HIV, 37,8% 
revelam ter o diagnóstico a menos de 5 anos, 31% entre 5 e 10 anos e 7,7% a mais de 20 
anos. Dos sujeitos em TARV, foram identificados 26 esquemas antirretrovirais no total. 
Entre os esquemas antirretrovirais mais encontrados estão, Lamivudine (3TC)/Efavirenz 
(EFZ)/Tenofovir (17,5%),  seguido por Efavirenz (EFZ)/Biovir (17,5% ) e Lamivudina 
(3TC)/Tenofovir (TDF)/Kaletra, (14,6%). Quanto a incidência de doenças oportunistas 
ressaltamos o número de indivíduos co-infectados pelos vírus da Hepatite C (13,6%) e o 
elevado número de casos de Tuberculose (TB) (25,2%), sendo 10,5% TB pulmonar; 4,8% 
TB ganglionar.  Apresentaram perda auditiva 43 (41,7%) pessoas com HIV/Aids, 15 (32,6%) 
do sexo feminino e 28 (49,1%) do sexo masculino. Encontramos alterações auditivas em 40 
(38,8%) pessoas da população estudada, 17 (37,0%) do sexo feminino e 23 (40,4%) do sexo 
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masculino.  Quanto à presença ou não de queixas audiológicas (zumbido e tontura), o grupo 
estudado apresentou 44 (42,7%) indivíduos com queixa de zumbido e 21 (20,4%) relataram 
queixa de tontura. Em relação aos 43 (41,7%) pacientes que apresentaram perda auditiva, 18 
(41,8%) tinham indicação de uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI). 
Com relação ao tipo de perda auditiva, das 206 orelhas avaliadas, 21 (20,3%) orelhas direitas 
e 22 (21,5%) orelhas esquerdas apresentaram perda auditiva neurossensorial. Com relação à 
normalidade, encontramos 49 (47,6%) orelhas normais à direita, sendo 28 (57,1%) no sexo 
feminino e 21 (42,8%) no sexo masculino; na orelha esquerda, 38 (36,8%) apresentaram 
audição normal, sendo 19 (50%) em cada sexo. Com relação à configuração audiométrica, a 
maior parte dos indivíduos do grupo estudado apresentou curva audiométrica descendente; 
47 (45,6%) apresentaram curva audiométrica descendente no audiograma à direita e 55 
(53,3%) à esquerda. Quanto às curvas timpanométricas, a maioria dos indivíduos do grupo 
estudado apresentou curva do tipo A em ambas as orelhas, 74 (71,8%) apresentaram curva 
tipo A na orelha direita e 78 (75,7%) na orelha esquerda. A população estudada também 
apresentou alterações auditivas que não se caracterizaram como perda auditiva, sendo 
descritas pelas pesquisadoras como rebaixamento em frequências agudas e/ou graves; 18 
(14,6%) orelhas direitas apresentaram esse tipo de alteração, sendo seis (33,3%) no sexo 
feminino e 12 (66,6%) no sexo masculino; na orelha esquerda, 35 (31,1%), com 15 (42,8%) 
representantes do sexo feminino e 20 (57,1%) do sexo masculino. Um resultado que 
predominou nesta população foi a ausência de reflexos acústicos em indivíduos com audição 
normal.  Das 49 (47,6%) orelhas normais à direita, 39 (79,5%) apresentaram curva tipo A; 
sendo 26 (66,6%) com reflexos acústicos contralaterais ausentes nas frequências de 500, 
1000, 2000 e 4000 Hz; e 13 (33,3%) com reflexos acústicos contralaterais presentes. Nas 38 
(36,8%) orelhas normais à esquerda, 36 (94,7%) apresentaram curva tipo A e 26 (72,2%) 
tiveram os reflexos acústicos contralaterais ausentes, sendo que 10 (27,7%) indivíduos 
tiveram reflexos acústicos contralaterais presentes.  A análise dos resultados evidencia que a 
perda auditiva mais encontrada foi a neurossensorial; as perdas e alterações auditivas foram 
mais frequentes no sexo masculino, e as alterações auditivas nas orelhas esquerdas, também 
no sexo masculino. Destes, 20 (19,4%) foram encaminhados para Serviço de Atenção à 
Saúde Auditiva do Hospital Universitário (SASA/HU/UFSC), e 18 (17,5%) com indicação 
do uso de AASI. Os resultados do presente trabalho justificam repensar o cuidado e as 
formas de participação das pessoas com HIV no sistema de saúde, visto que em sua maioria, 
apresentavam baixa escolaridade, idade variando de 20 a 45 anos, em tratamento 
medicamentoso (ARV) e apresentavam outras infecções associadas. A maioria apresentou 
algum tipo de alteração auditiva sem nenhum acompanhamento específico. Apresenta-se um 
significativo hiato na articulação da rede de atenção à saúde e a gestão da saúde auditiva no 
SUS. Os dados apontam para a necessidade de protocolos de cuidado que integrem/ insiram 
no itinerário das pessoas com HIV a avaliação audiológica básica como uma ferramenta para 
manutenção e melhoria da qualidade de vida. Oferece subsídios ao Sistema Único de Saúde 
para o aperfeiçoamento em Políticas Públicas em HIV/Aids, bem como na Política Nacional 
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de Atenção à Saúde Auditiva, possibilitando às pessoas que vivem com HIV/Aids acesso aos 
serviços e sistemas de saúde, permitindo o atendimento mais eficaz  e a intervenção precoce, 
e promoção da saúde das pessoas com HIV/Aids. Apesar do objetivo do estudo não ser o 
encaminhamento para a rede atenção, definimos que seria a melhor conduta a ser adotada na 
tentativa de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, e, ainda, como profissionais de 
saúde e pesquisadoras não achamos adequado realizar o diagnóstico e não resolvermos as 
questões de gestão do SUS que surgiram no decorrer do percurso.  
 Enfim, constatamos que, entre os pacientes com HIV/Aids que não apresentaram 
perda auditiva, mas sim alterações audiológicas, as questões de gestão da rede de saúde 
auditiva foram um entrave para o encaminhamento ao sistema, e com relação a estes 
pacientes não tivemos êxito no encaminhamento, não conseguimos encaminhá-los a um 
serviço especializado para realização de monitoramento audiológico. Acreditamos que a 
recomendação mais adequada para estes casos seria o monitoramento destas alterações por 
equipe interdisciplinar composta principalmente de otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos. 
Enfim, constatamos que existe uma demanda reprimida de pacientes com alterações 
auditivas, principalmente na população estudada, e que precisamos realizar estudos cujo 
objeto seja a organização da rede de atenção à saúde auditiva de pessoas que vivem com 
HIV/Aids, no Estado de Santa Catarina.  
Palavras-chaves: HIV. Atenção a Saúde. Perda auditiva. Cuidado 
 

 
 
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 abordagem principal, este projeto busca propor o desenvolvimento de um estudo que 
possa responder a seguinte questão: As pessoas que vivem com HIV/Aids apresentam 
alterações auditivas em decorrência da doença e tratamento? Se estas alterações existem, 
quais as variáveis que estão relacionadas? Como o sistema de saúde está organizado para este 
atendimento? Diversas pesquisas são realizadas com pessoas com HIV/aids, porém na área 
de saúde auditiva ainda são poucos estudos. Considerando que o diagnóstico precoce de 
perda auditiva favorece o prognóstico, minimiza os danos causados pelo desenvolvimento da 
doença, com menor privação sensorial, melhor inclusão na sociedade e ainda, contribuindo 
para melhoria da qualidade de vida, torna-se relevante a investigação da função auditiva 
destes indivíduos. 
Acreditamos que a pesquisa também trouxe contribuição na organização da rede de 
atendimento às pessoas com perda auditiva associada à aids no Estado de Santa Catarina, 
contribuindo para a integralidade e proposta no SUS. 
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Florianópolis/SC, 20 de junho de 2012. 
 
 
 
___________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                                 Reitor 
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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.: 15.954/2009-9 FAPESC Nº.: 2198/096
Título do Projeto: Estudo sobre adesão ao tratamento antirretroviral de usuários de serviço de saúde 
pública do município de Florianópolis
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Brigido Vizeu Camargo
E-mail: brigido.camargo@yahoo.com.br
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora: Fundo Municipal de Saúde de 
Florianópolis 

CNPJ: 08935681/0001-91 

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

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 12/2009 a 12/2011
Apoio Financeiro: R$ 25.791,00 
FAPESC: 12.227,00 SES: CNPq: 13.564,00 
Tema/Linha Temática: Doenças Transmissíveis – DST/AIDS e doenças recorrentes 
 

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
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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 (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  
 
 
 
 
 

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

1. Investigar o nível de adesão ao tratamento dos usuários da Policlínica Centro do município de 
Florianópolis; 

2. Identificar os fatores de risco para a baixa adesão ao tratamento antirretroviral; 
3. Propor estratégias de melhoria para a adesão dos usuários do serviço de saúde do município 

de Florianópolis. 
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: 

70 – O período estipulado no cronograma do projeto para coleta de dados revelou-se insuficiente, 
devido ao não acolhimento em responder ao questionário de vários usuários do sistema SUS. Como 
readequação, buscou-se ampliar o número de dias de coleta das entrevistas semanais na Policlínica, 
bem como em outros serviços de saúde pública do município que atendessem a população com 
HIV/Aids de Florianópolis, tais como a Vigilância Epidemiológica, e algumas ONGs que trabalham 
com a população com HIV/Aids, no qual foi mantido o critério de ser usuário do sistema de saúde 
pública do município de Florianópolis. 
 
 

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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Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis – Secretaria Municipal de Saúde (Policlínica Centro e 
Vigilância Epidemiológica). 
A Policlínica Centro, por meio de seus médicos infectologistas e enfermeiros, encaminhava usuários 
do sistema de saúde para serem entrevistados pelos pesquisadores, bem como disponibilizava 
espaço físico para a realização das entrevistas. 
A Gerência de Vigilância Epidemiológica, por meio do Programa DST/Aids também foi local de coleta 
de dados, visto que nas sexta- feiras ocorrem a distribuição de cestas básicas para determinados 
grupos, dentre eles, gestantes HIV, crianças expostas, e crianças com HIV até os 13 anos. A coleta 
de dados no local foi realizada pela psicóloga integrante da equipe de pesquisadores e lotada na 
Vigilância Epidemiológica durante a pesquisa. 
 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

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

Outras:  
Houve a necessidade de reduzir o número de participantes da pesquisa de 200 para 154, uma 
vez que se trata de uma população muito específica (que convive com o HIV/Aids), para a qual 
o acesso para o convite de participação à pesquisa necessitava da disponibilidade de agenda 
dos demais profissionais de saúde (infectologistas, enfermeiros, farmacêuticos). Somado a 
isso, tem-se o sigilo e o anonimato garantido aos participantes, que pelo direito/dever 
constitucional/legal, respalda a privacidade do usuário do sistema de saúde. Todavia, retardou 
a operacionalização das referidas entrevistas, pois impediu que o pesquisador contatasse o 
usuário diretamente, necessitando do auxílio de outros profissionais.  
 
Não houve dificuldade de relacionamento com a FAPESC, tampouco com os profissionais de 
saúde envolvidos direta ou indiretamente na pesquisa. 
 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

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

 
Participação de uma bolsista de Iniciação Científica – PIBIC/UFSC na pesquisa, o que contribuiu 
significativamente para a coleta e análise de dados. 
 

Equipe Participante da Pesquisa 
Nome Titulação Instituição de Vínculo 

Empregatício
Brigido Vizeu Camargo Doutor Universidade Federal de Santa 

Catarina 



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 
 

Andréa Barbará da Silva 
Bousfield 

Doutora Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Andréia Isabel Giacomozzi Doutora Secretaria Municipal de Saúde 
de Florianópolis – Vigilância 
Epidemiológica 

Larissa Papaleo Koelzer Estudante de Psicologia Bolsista PIBIC/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$ 20.011,00 R$ 19.476,87 R$ 534,13
Total Custeio R$ 5.780,67               R$ 5.451,34 R$ 329,33
Saldo Total R$ 25.791,67             R$ 24.928,21 R$ 863,46
Data da Informação 31/12/2011  

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

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

Marca Modelo Nº. de Série Acessórios 

Impressora 
Laserjet HP  

 P1102w  BRBSB7F012   

 Gravador digital 
Panasonic  

 RR–US 551  MKOCA004554    

 Gravador digital 
Panasonic  

RR–US 551  MKOCA002119  

 Gravador digital 
Panasonic  

RR–US 550        DH9SA004814  

Gravador 
digital Panasonic  

RR–US 550 DH9SA004728  

Gravador 
digital Panasonic  

RR–US 550 DH9SA004729  

 Gravador digital 
Panasonic  

RR–US 550 DH9GA004487  

Livro Editora Vozes A Identidade em Psicologia Social 978-85-326-3914-1  

Livro Editora  Artmed A Psicologia do Envelhecimento: 
Uma Introdução

978-85-7307-969-2  

Livro Hucitec 
Abrasco 

Aids - Pesquisa Social e Educação 85-271-0295-1  

Livro Editora  Artmed Cultura, Saúde e Doença 978-85-363-1795  
Livro Editora  Artmed Dicionário de Psicologia 978-85-363-2107-3  

Livro Editora Vozes Dinâmicas de Grupo Para 978-85-326-3637-9  
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Adolescentes 
Livro Editora Vozes Dinâmicas para Idosos 978-85-326-3825-0  

Livro Editora  Artmed Fundamentos Básicos das 
Grupoterapias

978-85-7307-599-1  

Livro Editora  Artmed Grupos Focais 978-85-363-2054-0  

Livro Zanichelli Il Nuovo Zingarelli Minore Brossura 978-88-08-1 1975-9  
Livro Editora Instituto 

Piaget 
Os Conceitos Fundamentais da 

Psicologia Social
972-771-530-3  

Livro Editora Vozes Psicologia Social para 
Principiantes – Estudo da Interação 

Humana

978-85-326-0839-0  

Livro Russell Sage 
Foundation 

Social Norms 0-87154-355-9  

Livro Routledge A Sociocognitive Approach to 
Social Norms

0-415-25726-3  

Livro Atheneu Trabalhando em Grupo Com 
Adolescentes – Um Guia Prático 

para o Dia-A-Dia

978-85-388-0014-9  

Livro Editora Vozes Exercicios Práticos de Dinâmica de 
Grupo

978-85-326-0211-4  

Livro Editora Artmed Introdução a Psicologia 978-85-7307-913-5  

Livro Cengage 
Learning 

Psicologia Hospitalar - Teoria e 
Pratica

978-85-221-0794-0  

Livro Wak Técnicas de Dinâmica - Facilitando 
O Trabalho Com Grupos

978-85-88081-06-2  

Notebook Sony Sony VPCS 137 GX C105G6YT  

HD externo Samsung S21TB E2ACJJOB8O8893  
Tablet Samsung GT P7500 R29B825746J  

Fragmentadora de 
papel Aurora 

AS810SD 10810SD0027411  

Computador Desktop 
Intel 

Core i5 -2500 TC61031124084409206 Teclado, Mouse, 
Estabilizador

Livro Technopolitik Psicologia social: temas e teorias  978-85-62313-06-6  
Livro Technopolitik Cultura e produção de diferenças: 

estereótipos e preconceito no 
Brasil, Portugal e Espanha

978-85-62613-05-9  

Livro Vetor Aposent-Ação 978-85-7585-460-0  
Livro Martins Fontes Teoria e Técnica de Psicoterapias 85-336-1987-I  

Livro Artmed Psicodiagnóstico 978-85-7307-722-3  
Livro Alínea Cuidar de idosos no contexto da 

Família
85-7516-007-9  

Livro Artmed Dados Visuais para pesquisa 
qualitativa

 978-85-363-2056-4  

Livro Civilização 
Brasileira 

Corpo, envelhecimento e felicidade 978-85-200-1038-9  
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Livro Artmed Grupoterapias: Abordagens atuais 978-85-363-0920-0  
Livro Artmed DSM-IV-TR 978-85-7307-985-2  

Livro Artmed Dependência Química 978-85-363-2452-4  
Livro Cengage 

Learning 
História da Psicologia Moderna 978-85-221-0681-3  

Livro Vozes Pesquisa Qualitativa de Serviços 
de Saúde

978-85-326-2981-4  

Livro Companhia 
Editora Nacional 

Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa

978-85-04-01411-2  

Livro Artmed Psicopatologia e Semiologia dos 
Transtornos Mentais

978-85-363-1332-0  

Livro Cengage 
Learning 

Psicologia da saúde 978-85-221-1094-0  

Livro Cengage 
Learning 

Tendências em Psicologia 
Hospitalar

978-85-221-0411-6  

Livro Artmed As Teorias da Comunicação 978-85-63899-00-2  
Livro Artmed Manual de Técnica Psicanalítica 978-85-363-0282-9  

Livro Manole Fé – Evidências Científicas 978-85-204-2884-9  
Projetor Epson S12 PSQF171294L  

 Computador 
Desktop  Intel  

Core i3 540    053005836  Teclado, Mouse, 
Estabilizador

  Monitor Samsung  LCD 2233    CM22HQDSBO2809H   
Notebook HP 510 BR   BRQ012F20P    

Impressora 
Laserjet HP  

 P1102w  BRBSB7F00T    

 
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 
41a. Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de 
psicologia. 

26 a 29 de outubro de 2011 – 
Belém - PA 

Vivências de preconceito de 
pessoas que vivem com o 
HIV/Aids. 

Anais da XIX Jornadas de 25, 26 y 27 de octubre del 2011- Estudo da adesão ao tratamento 
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Jóvenes Investigadores. Ciudad 
del Este : Ediciones UNE, 2011. 
v. 1. p. 132-132. 

República del Paraguay  
 

antirretroviral em Florianópolis e 
possíveis fatores preditivos. 

Anais da VII Jornada 
Internacional e V Conferência 
Brasileira sobre Representações 
Sociais. Vitória: GM Editora, 
2011. p. 201. 

24 a 27 de julho de 2011 – 
Vitória - ES 

Representações sociais da 
terapia antirretroviral. 

Anais da VII Jornada 
Internacional e V Conferência 
Brasileira sobre Representações 
Sociais. Vitória: GM Editora, 
2011. p. 234. 

24 a 27 de julho de 2011 – 
Vitória - ES 

As representações sociais do 
viver com o HIV/Aids.. 

  
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     
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     
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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): Far-se-ão apresentações dos resultados obtidos na 
pesquisa, tanto na SMS, quanto nas ONGs para a gestão e profissionais que atendem a esta 
população, destacando-se os principais aspectos que interferem positiva ou negativamente na 
adesão dos usuários ao tratamento com antirretrovirais, no intuito de sensibilizá-los/capacitá-los 
para um atendimento mais voltado às necessidades integrais dos usuários. Espera-se que haja uma 
apropriação dos resultados pelos serviços, contribuindo-se assim para um melhor acolhimento do 
usuário que vive com HIV/Aids, e consequentemente com a diminuição da morbi-mortalidade 
associada a este agravo. 
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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). 

A terapia antirretroviral, utilizada no tratamento da aids, foi uma descoberta importante,  e ainda que 
não represente a cura, mostra-se capaz de alterar a progressão da doença e amenizar o sofrimento 
das pessoas que vivem com o HIV/aids. Para que o tratamento seja efetivo alguns fatores são 
importantes, como a compreensão e aceitação das recomendações terapêuticas, uma boa relação 
com a equipe de saúde e o apoio familiar. Em razão disso, este estudo visou investigar o nível de 
adesão e os fatores de risco associados ao tratamento antirretroviral de usuários dos serviços de 
saúde pública do município de Florianópolis – Santa Catarina. Os dados foram obtidos por meio de 
entrevistas diretivas aplicadas individualmente com 154 pessoas (82 homens e 72 mulheres), com 
média de idade de 40 anos e 3 meses (DP = 9 anos e 8 meses) e tempo médio de tratamento de 5 
anos e 3 meses (DP= 4 anos e 7 meses). Com relação à orientação sexual, do total de participantes 
19,5% declarou-se homossexual, 3,2% bissexual, 76,6% heterossexual e um participante declarou-se 
transexual. Quanto ao estado civil: 51,3% declararam-se solteiros, 37,7% casados, 10,4% separados 
e um participante viúvo.  A relação com a equipe de saúde, importante fator relacionado com a 
adesão, foi declarada boa por 75,7% dos participantes, e ruim por 1,4%.  Quanto ao efeito colateral, 
50,6% tiveram no passado e 33,8% têm atualmente, o que demonstra diminuição dos efeitos com o 
passar do tempo de tratamento. Em relação às co-morbidades destacam-se: hepatite B (7,8%), 
hepatite C (3,2%) e tuberculose (4,5%). No que se refere ao uso de drogas, 37% dos participantes 
relatam que costumavam utilizar álcool anteriormente e 22,7% relatam fazer uso atualmente, 25,3% 
faziam uso de maconha e 12,3% ainda o faz, 20,1% usava cocaína e 1,3% usa atualmente, 10,4% já 
usou crack e 2,6% ainda usa.  Portanto, observa-se que houve diminuição do uso de drogas com o 
tempo de tratamento. Estudo de Rego (2010) indica que o uso do álcool pode ser causa da redução 
da adesão ao tratamento, além disso, pacientes que vivem com HIV/Aids e fazem uso de álcool 
possuem o pior prognóstico entre essa população. 77,3% se consideram bem informado sobre o 
tratamento antirretroviral. E 90% dos usuários já contou para alguém que vive com o HIV e destes, 
40% declarou já ter sofrido algum tipo de preconceito, sendo a família o principal foco, com separação 
de utensílios domésticos e restrição do contato físico (aperto de mão, abraço). Para investigar o nível 
de adesão dos participantes foi utilizada uma escala de adesão ao tratamento antirretroviral (Remor, 
Milner-Moskovics, & Preussler, 2007), que indicou que 45,55% dos participantes apresentam uma 
baixa/insuficiente adesão, 31,8% média e 22,7% alta/estrita. A partir de um modelo de regressão 
linear, que explicou 29% da variância (F 4,140= 14,352, p< 0,001), pode-se verificar que as variáveis 
preditoras relacionadas com a adesão, são: informação (β 0,22, t= 3,044, p< 0,003), relação com o 
médico (β 0,31, t= 4,223, p< 0,001), e a equipe de saúde (β 0,24, t= 3,236, p< 0,002). Os resultados 
indicaram que a relação com o médico, com a equipe de saúde e a informação sobre o tratamento 
estão relacionados com a alta/estrita adesão ao tratamento antirretroviral. Empregou-se uma análise 
de contraste, realizada pelo programa ALCESTE (Reinert, 1998, Camargo, 2005), entre os conteúdos 
textuais dos três grupos de pessoas em função da sua aderência: baixa, média e estrita. O primeiro 
grupo, que apresenta adesão baixa, constitui-se de pessoas solteiras com idade de 19 a 29 anos e 
que apresentam efeito colateral. Esse grupo relata dependência química, desânimo, descoberta 
recente da condição sorológica positiva para o HIV e também efeitos colaterais. O segundo grupo, 
pessoas com adesão moderada, constitui-se de pessoas casadas, com média de 50 anos, não 
apresentam efeitos colaterais, estão em tratamento há mais de 6 anos, e, em sua maioria, são 
homens. Esse grupo relata facilidade no tratamento, uma vez que tem negativado a carga viral, vê o 
tratamento como prevenção, e, além disso, consideram-se bem informados sobre o tema. O terceiro 
grupo, pessoas com adesão estrita, constitui-se de pessoas que não apresentam efeitos colaterais, a 
média de idade é entre 40 e 50 anos e que estão em tratamento há mais de 2 anos. Esse grupo vê o 
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tratamento como uma chance de sobreviver, por meio de rotinas orientadas pelos profissionais. Os 
dados indicam concepções sobre o tratamento tanto positivas, como prevenção e sobrevida, quanto 
negativas, o sofrimento causado pelos efeitos colaterais da medicação; ligadas aos níveis concretos 
de adesão. 

Palavras-Chave: adesão, TARV, HIV/Aids 

 
 
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 a ser respondida é quais são os fatores que influenciam na adesão ao 
tratamento antirretroviral de usuários do SUS de Florianópolis.  A idéia é fornecer subsídios para a 
equipe que trabalha com estes usuários para a melhoria no atendimento das pessoas que vivem e 
convivem com o HIV/Aids, com foco no fortalecimento da adesão ao tratamento. Pois um estudo 
realizado sobre adesão ao TARV de usuários da Policlínica Centro em Florianópolis, com 400 
pacientes (Souza, Pereira & Medeiros, 2009) observou que mais da metade (60%) dos usuários de 
antirretrovirais do local em questão apresentaram adesão insatisfatória. A adesão para este estudo foi 
considerada a partir da retirada da medicação na data correta. Apenas 40% dos participantes 
apresentaram adesão satisfatória de acordo com o registro de retirada da medicação. A partir destes 
dados, considerou-se importante investigar mais profundamente, levantando outros fatores que 
interferem na adesão ao tratamento dos usuários, por se entender a adesão como um processo 
complexo, no qual estão presentes aspectos referentes ao paciente, à rede social de apoio do mesmo 
e à equipe de saúde. Para que se possam compreender os fatores de risco, bem como propor 
intervenções junto ao serviço e aos profissionais de saúde para uma melhor da adesão ao tratamento 
antirretroviral. 
No atual estudo, observou-se que a população estudada apresenta adesão regular ao tratamento 
antirretroviral. Vale ressaltar, que em termos de práticas de atenção à saúde, é necessária uma boa 
adesão para garantir o tratamento farmacológico e seus benefícios, um cumprimento insuficiente ou 
baixo está relacionado com a criação de resistências ao medicamento e fracasso no tratamento. 
Como resultados da pesquisa, pode-se aduzir que os fatores positivos relacionados a adesão 
alta/estrita, considerada pelos estudiosos ideal (Remor, Milner-Moskovics, & Preussler, 2007),  é 
influenciada pelo comprometimento da relação entre paciente, médico e equipe de saúde em geral, 
além é claro, do adequado e suficiente nível de informação a respeito do tratamento. Já os fatores 
que podem ser atrelados a baixa/insuficiente adesão ao tratamento, citam-se: o uso de drogas e o 
preconceito sofrido devido a condição sorológica.  
A partir dos dados obtidos foi possível observar que o conviver com o HIV/Aids traz uma série de 
mudanças na rotina dos pacientes, estes passam a tomar vários medicamentos, realizar exames e 
consultas médicas com uma maior frequência e de forma contínua. Identificaram-se, ainda 
significativas diferenças com relação ao sexo dos participantes, uma vez que os homens referem o 
uso de drogas como principal fonte de contaminação, enquanto as mulheres afirmam ter se 
contaminado dos parceiros fixos, conforme pode ser observado em outros estudos que apontam para 
uma dificuldade de negociação do uso do preservativo entre casais (Oltramari & Camargo, 2004; 
Giacomozzi & Camargo, 2004). Os dados indicam que o maior foco de preconceito às pessoas que 
vivem com HIV/Aids é a família, porém esta também é o principal espaço no qual os que vivem com o 
vírus confiam o diagnóstico. A fim de amenizar o preconceito e a discriminação, faz-se necessário 
que os serviços públicos de saúde atentem que as políticas públicas de intervenção promovam a 
saúde e a qualidade de vida das pessoas quem vivem com HIV/Aids, em conjunto com as redes de 
apoio, especialmente a família, amigos e colegas de trabalho. É necessária uma abordagem integral 
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às pessoas que convivem com o HIV/Aids, que contemple os aspectos emocionais, os 
comportamentos de saúde, uso/abuso de álcool crack e outras drogas, relacionamentos íntimos, 
entre outros, para que se possa promover melhorias efetivas na condição de vida destas pessoas, 
comprometendo-as também com seu tratamento.  
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 20 de abril de 2012. 
 
 
 

 

 
_______________________________ 

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

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 15.949/2009-2 FCTP: 1998/099
Título do Projeto: DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS FARMACOTÉCNICAS PARA 
MELHORIA DAS CARACTERÍSTICAS BIOFARMACÊUTICAS DO SAQUINAVIR, UM INIBIDOR 
DA PROTEASE DO HIV, E AVALIAÇÃO DA SUA ABSORÇÃO INTESTINAL IN VITRO E DA SUA 
BIODISPONIBILIDADE IN VIVO 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Cláudia Maria Oliveira Simões
E-mail: claudias@reitoria.ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82
Instituição Co-Executora:X-X-X-X-X-X-X CNPJ:X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Instituição(ões) Participante(s): UFRGS CNPJ: 92.969.856/0001-98
Prazo de Vigência do Projeto: 12/2009 – 11/2011- PRORROGAÇÃO ATÉ 06/2012 
Apoio Financeiro: R$ 200.002,00 
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Avaliação de tecnologias e economia da saúde
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica
X Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública
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 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? NÃO(X)  
 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique. 
 

OBJETIVOS PROPOSTOS: 

1. Avaliar as características físicas, químicas e físico-químicas do saquinavir; 
2. Avaliar a compatibilidade e estabilidade do saquinavir com diferentes tipos de adjuvantes; 
3. Realizar o estudo de incorporação do saquinavir com os adjuvantes selecionados;  
4. Desenvolver e validar um método analítico de doseamento do saquinavir solubilizado/ 
incorporado em sistemas lipídicos, através de CLAE; 
5. Realizar estudos de formulação com vistas à obtenção de cápsulas duras contendo saquinavir  
veiculado em sistemas lipídicos semi-sólidos autoemulsionáveis; 
6. Determinar e comparar as propriedades físicas, químicas e físico-químicas das formulações obtidas;  
7. Caracterizar os perfis de liberação in vitro do saquinavir a partir das formulações obtidas; 
8. Realizar um estudo de estabilidade acelerada das formulações obtidas;  
9. Realizar estudos in vitro de permeabilidade / absorção intestinal dos produtos de incorporação do 
saquinavir (conteúdo sólido das cápsulas previamente disperso em meio líquido), através da estratégia  
que utiliza células Caco-2; 
10. Realizar estudos in vivo com cães Beagle para avaliar a formulação selecionada e a formulação 
disponibilizada pelo SUS, para fins de comparação;  
11. Discutir a possibilidade de patenteamento dos produtos e processos obtidos, através dos Departamentos de 
Propriedade Intelectual da UFSCe da UFRGS, em conjunto com a FAPESC e demais órgãos financiadores 
desta proposta, e iniciar o processo de transferência de tecnologia para o Laboratório Cristália, que é 
atualmente o produtor do medicamento contendo saquinavir para o SUS (caso seja do interesse do mesmo), ou 
para outros laboratórios interessados. 

OBJETIVOS ALCANÇADOS: Houve certa demora em iniciar os estudos, pois a matéria-prima (saquinavir) 
não pôde ser adquirida comercialmente, e tivemos que solicitá-la como doação ao Laboratório Cristália (único 
produtor deste medicamento no Brasil), tendo a mesma chegado em nossas mãos somente em maio de 2010. 
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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. 
 

Levando-se em conta o cronograma inicialmente proposto, a taxa de sucesso do projeto está em 
torno de 90%. Falta finalizar o objetivo 10, que já está em andamento, e deve terminar em meados 
de julho. O objetivo 11 somente poderá ser cumprido, após discussão entre as partes envolvidas.

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

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

FACULDADE DE FARMÁCIA - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As 
participações da Profa. Dra. Letícia Scherer Koester e do Prof. Helder Ferreira Teixeira, da 
UFRGS, já estavam previstas no projeto original.  Os indicadores de cooperação é que todos os 
resultados obtidos serão compartilhados com ambas as instituições, tais como publicações 
conjuntas, comunicações conjuntas em congressos, etc.

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
 

 SIM X NÃO Atraso na contratação do Projeto 
NÃO SE APLICA  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 
X SIM  NÃO Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM X NÃO Evasão do pessoal técnico
X SIM  NÃO Reestruturação orçamentária
Foram solicitadas várias alterações orçamentárias (todas devidamente justificadas e autorizadas 
pela FAPESC), que consistiram em troca de itens, tendo em vista que com a baixa do dólar 
conseguiu-se adquirir muito mais materiais de consumo do que inicialmente previsto e também 
alguns equipamentos que não estavam originalmente previstos.  
 
No entanto, houve um problema extremamente sério, que causou uma série de transtornos: a 
adoção do Cartão Pesquisador do Banco do Brasil, que se mostrou totalmente inadequado para a 
aquisição das necessidades do projeto. Somente graças à boa vontade e eficiência da Sra. 
Fernanda B. Antoniolli pôde-se realizar as compras. Todas as notas fiscais, boletos e 
transferências bancárias eram escaneados, enviados a ela por mail, que os enviava ao BB para 
pagamento, e posteriormente, os comprovantes de pagamento eram enviados para mim por 
correio. Um longo caminho, consumidor de tempo e energia. Nem mesmo extratos bancários 
conseguiu-se retirar com este cartão, tudo teve que passar pela Sra. Fernanda. 
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F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 
SIM(X) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação aos 
objetivos originais? 
 

Juntaram-se à equipe três pesquisadores, os dois primeiros do Programa de PG em Farmácia da UFSC 
[um doutorando: Thiago Caon, com bolsa CAPES/Rede de Nanobiotecnologia, e um pós-doc, Dr.Jadel 
Muller Kratz, com bolsa CAPES/Reuni] e uma doutoranda: Ariadne C.C. da Cruz, do PPG em 
Biotecnologia e Biociências. Além deles, quatro professores, todos da UFSC, também colaboraram: 
Silvia Cuffini, Simone Cardoso, Carlos Madura e Gustavo Micke. Tais aquisições em nada não 
alteraram os objetivos originais do projeto, pois elas só vieram somar com suas experiências e força de 
trabalho. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa –  
ESTÃO LISTADOS AQUELES QUE REALMENTE PARTICIPARAM DO PROJETO 

Nome Titulação Instituição de Vínculo Empregatício
CLÁUDIA MARIA 

OLIVEIRA SIMÕES 
Doutora UFSC – professora titular 

LETICIA SCHERER 
KOESTER

Doutora UFRGS – professora 

HELDER FERREIRA 
TEIXEIRA

Doutora UFRGS – professor 

JADEL MÜLLER KRATZ Doutor UFSC – pós-doutorando 
THIAGO CAON Mestre UFSC – doutorando PPG Farmácia

ARIADNE CRISTIANE 
CABRAL DA CRUZ 

Mestre UFSC – doutoranda PPG Biotecnologia e 
Biociências 

SILVIA CUFFINI Doutora UFSC – professora visitante
CARLOS E. MADURO Doutor UFSC – professor 
SIMONE CARDOSO Doutora UFSC – professora 
GUSTAVO MICKE Doutor UFSC – professor 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? NÂO(X) Apenas contou-se com as bolsas dos 
alunos envolvidos (CNPq e CAPES). 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 
RUBRICA RECURSOS 

LIBERADOS (R$)
RECURSOS  

GASTOS (R$)
SALDO 

(R$) 
Total Capital 24.000,00 24.000,00 0 
Total Custeio 39.002,00 38.932,17 69,83 
Saldo Total 63.002,00 62.932,17 69,83 
Data Informação 20/06/2012 20/06/2012 20/06/2012

 
 
 
 
 



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 
 

 
5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  

 
MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS

Injetor automático programável 
HPLC Perkin Elmer 

x-x-x-x-x Series 200 Kit comunicação e cabo 
RS232C 

Centrífuga refrigerada Eppendorf 5804R 5805zj036767 Rotor de ângulo fixo e rotor 
de placas 

Aparato para gel SDS PAGE – 
cuba eletroforese vert. + fonte, 

BioRad 

Cuba MiniProtean 
& Fonte Power 

PacBasic 

164-5050, 165-
8000 

165-3354 
165-3308

05 pentes e 05 placas 
pequenas 

Fotodocumentador + 
Transiluminador BioAmerica 

MiniBISPro x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

Agitador multifuncional Kline VDRL BK-001 x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Aparelho de ar Split MIDEA MSE 30MR x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Micropipeta eletrônica Eppendorf Research Pro 182294z x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
Speedvac® concentrator Thermo SPD 

1010-230
x-x-x-x-x-x-x-x Rotores para tubos de 2 e 15 

ml e frascos de vidro
 

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 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 distribuição gratuita de medicamentos antiretrovirais pelo 
Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de DST e Aids vem sendo ampliada desde seu início, em 
1986, o que tem melhorado a expectativa e a qualidade de vida dos pacientes a cada ano. Um aspecto 
importante na manutenção deste Programa é a garantia da disponibilidade de medicamentos e de outros 
insumos médicos a preços acessíveis, em face da dependência exclusiva do mercado brasileiro aos 
fornecedores internacionais de matérias-primas e de alguns equipamentos. Apesar de muitos medicamentos já 
serem produzidos no Brasil, há muitos aspectos a serem melhorados, além do próprio incentivo à produção de 
mais medicamentos e ao desenvolvimento de novos fármacos no país. As características biofarmacêuticas dos 
medicamentos disponíveis estão entre os aspectos a serem aperfeiçoados, buscando diminuir os efeitos 
adversos e/ou tóxicos graves e, consequentemente, a intolerância e a não adesão ao tratamento, que estão 
diretamente relacionadas ao desenvolvimento de resistência viral e à falha terapêutica. Sendo assim, o 
aperfoiçamento das formas farmacêuticas dos fármacos disponíveis constitui uma estratégia não só para 
baratear o custo da produção nacional de medicamentos usados no tratamento antirretroviral, como também 
para aumentar a eficácia terapêutica dos mesmos. Neste sentido, este projeto visa desenvolver um novo tipo de 
formulação para o saquinavir, que é um fármaco presente no esquema terapêutico do Programa Nacional de 
DST/Aids e que apresenta problemas de baixa biodisponibilidade, estabilidade e absorção. Uma vez que o 
fármaco apresenta baixa solubilidade aquosa, estratégias que incluem o preparo de dispersões sólidas podem
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ser efetivas tendo em vista a infinidade de trabalhos na literatura utilizando este sistema, porém, com outros 
fármacos. Basicamente, o fármaco é incorporado em uma matriz polimérica fundida que, após determinado 
período, solidifica a temperatura ambiente. Em alguns casos, é necessária a inclusão de outros adjuvantes 
específicos tais como surfactantes e agentes recristalizantes. Além de maior tolerância gastrointestinal e 
biodisponibilidade, com este sistema, pode-se reduzir os custos de produção e melhorar a estabilidade da 
formulação a temperatura ambiente (a formulação atualmente disponível – Svir® - deve ser armazenada sob 
refrigeração). O sistema proposto foi avaliado quanto à melhora das suas características em relação às formas 
farmacêuticas disponíveis, por estudos in vitro e in vivo de permeabilidade e biodisponibilidade, 
respectivamente. Espera-se com esse projeto obter um produto inovador, com relação custo-benefício 
condizente a realidade nacional, com vantagens em relação às cápsulas hoje disponibilizadas pelo Sistema 
Único de Saúde. Essas vantagens incluem a modulação da dissolução do saquinavir e, consequentemente, da 
sua absorção e biodisponibilidade, que são hoje os maiores problemas a ele relacionados.  

 
PUBLICAÇÕES

Até o momento, os dados desta pesquisa não foram publicados. No entanto, dois pôsteres foram apresentados 
em congressos e um artigo está em fase final de elaboração. Pretende-se, ainda, elaborar outro artigo a partir 
dos dados obtidos em células e com os cães.

 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5
Geração de novas tecnologias    X
Otimização de processos de produção    X
Possibilidades de obtenção de patentes    X
Agregação de vantagens competitivas do setor    X
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X    
Transferência tecnológica para o setor    X
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Os resultados obtidos, até o momento, não permitem traçar 
comentário algum a este respeito. O que se pode dizer é que com relação às metodologias a serem empregadas 
para avaliar a permeabilidade/absorção intestinal, através de estudos em cultura de células, estas se apresentam 
como uma alternativa atual de se avaliar o efeito provocado por alterações tecnológicas em medicamentos com 
dificuldades na absorção intestinal. Este modelo foi padronizado e implementado recentemente no Laboratório 
de Virologia Aplicada da UFSC, coordenado pela proponente desta proposta, graças ao apoio financeiro do 
PPSUS 2006, e somos pioneiros no uso deste modelo no país. Este tipo de metodologia permite o estudo de 
qualquer fármaco, e é realizada previamente aos estudos de biodisponibilidade in vivo, eliminando desta forma 
o uso desnecessário de animais, já que os resultados obtidos in vitro indicam claramente se há necessidade ou 
não de passar para a etapa de estudos in vivo com cães. 

 
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):  

Ponto de vista econômico: O estudo encontra-se em fase final de conclusão e até julho será possível traçar 
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com maior confiabilidade um perfil do impacto econômico deste projeto. Basicamente, a estratégia proposta 
parece ter reduzido o custo de unitário de fabricação de um medicamento a partir do saquinavir, uma vez que não 
exige equipamentos sofisticados e as matérias-primas em questão estão disponíveis no mercado interno e a um 
custo acessível. Assim, seria possível oferecer tratamento a um maior número de pacientes devido à redução do 
custo/paciente. Por outro lado, são necessários estudos adicionais que permitam a transposição dos resultados 
obtidos em laboratório para uma escala industrial. Através de comparativo entre custo de produção e aumento de 
biodisponibilidade será possível estabelecer uma relação custo-benefício desta nova proposta, bem como 
compreender se o produto apresenta maior ou menor valor agregado. Estudos de viabilidade econômica podem 
ser utilizados para predizer se o produto apresenta potencial para ser explorado comercialmente.  
Ponto de vista social: A distribuição gratuita de fármacos antiretrovirais pelo MS, através do Programa 
Nacional de DST e AIDS vem sendo ampliada desde seu início, o que tem melhorado a expectativa e a qualidade 
de vida dos pacientes a cada ano. Um aspecto importante na manutenção deste Programa é a garantia da 
disponibilidade de medicamentos e de outros insumos médicos a preços acessíveis, em face da dependência 
exclusiva do mercado brasileiro aos fornecedores internacionais de matérias-primas e de alguns equipamentos. 
Apesar de muitos medicamentos já serem produzidos no Brasil, há muitos aspectos a serem melhorados. As 
características biofarmacêuticas dos medicamentos disponíveis estão entre os aspectos a serem aperfeiçoados, 
buscando reduzir os efeitos adversos e/ou tóxicos graves. Sendo assim, o melhoramento das formas farmacêuticas 
dos fármacos disponíveis constitui uma estratégia não só para baratear o custo da produção nacional de 
medicamentos usados no tratamento antirretroviral, como também para aumentar a eficácia terapêutica dos 
mesmos, sendo esta a proposta deste projeto. 
 
 
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):  

Cabe aqui ressaltar o caráter inovador desta proposta, pois a produção deste tipo de formulação é uma 
alternativa ainda pouco explorada industrialmente e que parece ter vantagens custo-benefício bastante 
evidentes. No caso dos resultados observados na prática serem equivalentes àqueles esperados, um novo 
produto poderia ser lançado no mercado, resultando em redução dos custos de produção e melhoria da 
qualidade dos mesmos (aumento da biodisponibilidade).  
 

 
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. 
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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): O saquinavir foi escolhido para ser o objeto de estudo deste 
projeto por ser um fármaco constante na Relação Nacional de Medicamentos, por fazer parte do esquema 
terapêutico do Programa Nacional de DST/AIDS, e por apresentar como problemas-chaves absorção errática e 
baixa biodisponibilidade. Caso estas formulações propiciem melhorias na absorção intestinal do saquinavir, 
uma redução das dimensões e/ou do número de cápsulas administradas poderá ser observada, o que contribuirá 
para uma maior adesão dos pacientes ao tratamento. A utilização de cápsulas de gelatina dura apresenta 
melhor tolerabilidade no trato gastrintestinal (redução de diarréia e vômitos) e também não exige refrigeração. 
Esta última característica resultaria em esforços logísticos menores, implicado em redução de gastos púbicos 
com armazenamento e distribuição.  

 
7 – CONCLUSÕES:  

 
Espera-se com esse projeto obter um produto inovador, com relação custo-benefício condizente com a realidade 
nacional, representado por cápsulas duras contendo dispersões sólidas de mesilato de saquinavir, que 
apresentem vantagens em relação às minicápsulas hoje disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Essas 
vantagens incluem a modulação da dissolução do saquinavir e, consequentemente, da sua absorção e 
biodisponibilidade, que são hoje os maiores problemas a ele relacionados. Com isso, espera-se também que a 
concentração do saquinavir na formulação desenvolvida possa ser readequada, modificando a posologia do 
medicamento e promovendo uma maior adesão do paciente ao tratamento. É importante ressaltar também o 
caráter inovador da proposta, pois esta estratégia é ainda pouco explorada industrialmente e que, no caso em 
questão, tal modificação representa um método simples e barato de se obter a modulação da liberação do 
saquinavir. Além disso, são esperados como frutos deste trabalho a apresentação dos resultados em congressos 
nacionais e/ou internacionais (o que já aconteceu), bem como a publicação de artigos científicos em periódicos 
nacionais e/ou internacionais (em andamento) ou, ainda, a proteção intelectual do processo/produto 
desenvolvidos (a ser discutida). Também se contribuiu para a formação de recursos humanos, por meio da 
orientação de bolsistas, e para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e de inovação na área da 
saúde, de interesse do SUS/MS. 
 

 
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). 
 

Idem ao item 6F, já respondido acima. O saquinavir foi escolhido para ser o objeto de estudo deste projeto por ser
um fármaco constante na Relação Nacional de Medicamentos, por fazer parte do esquema terapêutico do
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Programa Nacional de DST/AIDS, e por apresentar como problemas-chaves absorção errática e baixa
biodisponibilidade. Caso estas formulações propiciem melhorias na absorção intestinal do saquinavir, uma
redução das dimensões e/ou do número de cápsulas administradas poderá ser observada, o que contribuirá para
uma maior adesão dos pacientes ao tratamento. A utilização de cápsulas de gelatina dura apresenta melhor
tolerabilidade no trato gastrintestinal (redução de diarréia e vômitos) e também não exige refrigeração. Esta
última característica resultaria em esforços logísticos menores, implicado em redução de gastos púbicos com
armazenamento e distribuição. 
 
 

FLORIANOPOLIS/SC, 22 de junho de 2012. 
 
 

 
PROFA. CLAUDIA MARIA OLIVEIRA SIMÕES    

                                             Beneficiária 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.: 15.970/2009-0 FAPESC Nº.:  

Título do Projeto:  EFEITO DA TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM NA 
ESTABILIDADE DE INSULINAS COMERCIALIZADAS NO SUS (SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE)E RELAÇÃO COM A VARIAÇÃO DA GLICEMIA IN VIVO. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Claudriana Locatelli
E-mail: claudrilocatelli@gmail.com 
Município de Execução da Pesquisa: Caçador - SC
Instituição Executora: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe CNPJ: 82.798.828/0001-00
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 2009-2011
Apoio Financeiro:  
FAPESC:  X 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) 
 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 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde
 Informação e comunicação em saúde
 Bioética 
X Avaliação de tecnologia em saúde
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

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

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

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
 
Objetivos propostos: 
 
Objetivo Geral  

Avaliar a estabilidade de insulinas, comercializadas no Brasil, depois dos frascos abertos 
 

Objetivos Específicos 

1. Determinar as condições de estocagem mais apropriadas para cada classe de insulinas;  

2. Determinar o prazo de validade das insulinas em uso;  

3. Relacionar os resultados com as informações fornecidas pelos fabricantes do medicamento;  

4. Propiciar redução de gastos perante os sistemas de saúde, pela adequação dos volumes 
dos frascos comercializados;  

5. Garantir segurança e eficácia nos tratamentos com o uso das insulinas;  

6. Acompanhar pacientes diabéticos utilizadores de insulinoterapia do Sistema Único de Saúde 
do município de Caçador, relacionando a validade das insulinas com a flutuação da glicose 
sanguínea;  

7. Realizar programas de capacitação de agentes comunitários de saúde e enfermeiras;  

8. Orientar pacientes usuários da insulina distribuída. 
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Objetivos alcançados.  

1. Determinar as condições de estocagem mais apropriadas para cada classe de insulinas;  

2. Determinar o prazo de validade das insulinas em uso;  

3. Relacionar os resultados com as informações fornecidas pelos fabricantes do medicamento;  

4. Garantir segurança e eficácia nos tratamentos com o uso das insulinas;  

5. Acompanhar pacientes diabéticos utilizadores de insulinoterapia do Sistema Único de Saúde 
do município de Caçador, relacionando a validade das insulinas com a flutuação da glicose 
sanguínea;  

6. Orientar pacientes usuários da insulina distribuída. 

 

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

 
A taxa percentual de sucesso do projeto foi de 90%, visto que embora exista uma grande 
preocupação dos profissionais da área da saúde em estabelecer mudanças relacionadas ao estilo de 
vida da população estudada muitos não seguem adequadamente as orientações passadas 
principalmente devido a dificuldade financeira. Sendo assim, muitos pacientes não utilizam 
adequadamente o medicamento (insulina) e não fazem o tratamento não farmacológico o que causa 
sérias complicações a saúde desta população. 
 

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): 

 
Conforme previsto na metodologia do projeto proposto a Secretaria Municipal de Saúde do município 
de Caçador juntamente com a Farmácia Municipal do SUS forneceu os cadastros dos pacientes para 
obtenção de dados como nome, endereço e telefone.  
 

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:  
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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? 

 
 
 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Ana Claudia Goettert Aluno de graduação do curso 
de farmácia 

Bolsista que auxiliará em todos 
os experimentos. 

Claudriana Locatelli Doutora UNIARP 
Talize Foppa Mestre UNIARP 

Vilmair Zancanaro Especialista UNIARP 
 

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 9.638,58 9.193,62 444,96 
Total Custeio 10.000,00 1.952,80 8.047,20
Saldo Total 19.638,58 11.146,42 8.492,16

Data da Informação 30.08.2010 30.08.2010 30.08.2010
Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 5.000,00 4.196,25 803,75 
Total Custeio 12.546,48 6.765,92 5.780,56
Saldo Total 17.546,48 10.962,17 6.584,31
Data da Informação 19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011

 



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 
 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
USP 34-NF-29 USP 

Pharmacopéia 2011 Book + 2 
suplementos 

----------- --------- ----------- 

Start kit eppendorf 0,5-10/10-
100/100-1000ul 

------ ------ ------- 

Refrigerador Consul Facilite 1 
porta 

CRB36ABBNA JD0194621 ------------------------ 

Espectrofotômetro Bioespectro SP-220 10031905 2 cubetas de vidro e 
duas cubetas de quartzo

Estuga bacteriologia digital 
Esterilifer 

SX 1.1DTMC 0051  

pHmetro de bolso PHTEK pH-100 22950 ------------------------
Banho Maria com termômetro 

digital Hemoquimica 
HM 100 3 --------------- --------------------------- 

Centrifuga clinica Centribio 80-2B --------------- ---------------- 
Lampada Ultra violeta 15 watts HNSG13 -------------- -------------------

 
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 desenvolvimento da pesquisa proporcionou a obtenção de novos conhecimentos relacionados 
com as diferentes formulações farmacêuticas de insulina (solução e suspensão) através da 
avaliação da qualidade das mesmas após a abertura dos frascos, bem como possibilitou relacionar 
a alteração da qualidade da insulina com a oscilação dos níveis glicêmicos dos pacientes. Outro 
fator importante associado a esta pesquisa é a formação e a capacitação de acadêmicos do curso 
de farmácia envolvidos no projeto despertando o interesse pela pesquisa científica, além da 
implantação e fortalecimento do grupo de pesquisa do curso de farmácia na UNIARP Caçador – 
SC.  

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
Artigo submetido 
(aguardando avaliação) 

Diabetes Clinica. Revista 
multidisciplinar do diabetes, 
obesidade e patologias 
relacionadas. São Paulo/ 

Variabilidade do controle 
glicêmico em pacientes com 
diabetes mellitus tipo 2 e 
relação com o tempo de uso 
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Janeiro de 2012 do frasco de insulina NPH
  
  
  
  
  
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): 
Com o desenvolvimento da pesquisa é possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes 
diabéticos orientado os mesmos dos riscos associados a doença caso não esteja seguindo o 
tratamento farmacológico e não farmacológico corretamente. Esta pesquisa também possibilita um 
melhor desenvolvimento regional com a implantação de grupos de pesquisa abrindo espaço para o 
desenvolvimento de novas pesquisas no âmbito da UNIARP. Os resultados da pesquisa serão 
divulgados para outros municípios para que tenham conhecimento da estabilidade da insulina 
distribuída pelo SUS, assim como a possível flutuação da glicemia em relação ao seu 
armazenamento e forma de uso. Ter uma ação continuada em relação à orientação dos pacientes 
usuários do medicamento para diminuir gastos com internações, outros medicamentos associados 
ou outras patologias desenvolvidas. Desta forma melhora-se a qualidade de vida destes pacientes 
e contribui com o sistema público. 
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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): 
 
O estudo proposto tem impacto direto na produção das insulinas, onde as empresas produtoras 
poderão adequar o tamanho dos frascos dependendo dos resultados obtidos. Isto diminuirá os 
desperdícios com medicação e reduzirá os custos do sistema único de saúde. 
 
 

 
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 partir dos resultados obtidos com os testes de estabilidade, elaborar protocolo de 
armazenamento (temperatura, umidade e luminosidade) para garantir a eficácia do produto até o 
término do conteúdo. Desta forma garantir a segurança do paciente usuário da insulina diminuindo 
flutuações de glicemia, diminuindo internações devido a patologias associadas e uso de outras 
medicações necessárias. Através destes resultados espera-se reduzir custos para o sistema único 
de saúde. 
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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). 

Poucos estudos foram realizados com objetivo de avaliar a estabilidade de preparações com 
insulina, sendo que nenhum deles mostrou correlação da instabilidade da insulina com os 
níveis glicêmicos dos usuários. Para realização dos testes in vitro validou-se a metodologia. 
A faixa de trabalho (concentração na alíquota de análise 10 a 40 ug/mL) possibilitou detectar 
a insulina dentro dos limites de interesse e a resposta do detector de ultravioleta conservou-se 
linear. A repetibilidade foi realizada com a análise de 3 amostras com concentrações de 50, 
100 e 200 μg/mL. O coeficiente de variação destas determinações foi de 0,4% garantindo, 
assim, uma adequada precisão do método. A exatidão obteve uma média de 99,99% ± 1, 
resultado satisfatório. Na robustez, a variação dos parâmetros pH, assim como dois diferentes 
fornecedores de solventes, não alterou de forma significativa os valores de absorbância. Foi 
determinado o prazo de validade para as insulinas Novolin N, Novolin R, Humalog e 
Humalog Mix nas temperaturas de geladeira, temperatura ambiente e na exposição a luz, os 
valores encontrados foram respectivamente: Novolin N: 10 ±0,8; 10 ±0,6; 11,7±1,2 dias; 
Novolin R: 5,43±1,11; 3,47±0,7; 3,48±0,4 dias; Humalaog: 6,99±0,5; 3,9±0,8; 3,34±0,4 dias; 
Humalog Mix: 3,66±0,8; 14±0,9; 14±0,7 dias. Os valores de temperatura ambiente e 
exposição a luz mostraram-se superiores aos valores de geladeira, no entanto estes dados 
mostram uma interferência no método dos produtos de degradação da insulina nestas 
condições o que da uma falsa ideia de que nestas condições o prazo de validade seria maior. 
Conforme os resultados observou-se que mesmo em geladeira o prazo de validade da insulina 
não é superior a 10 dias. Estes dados são condizentes com os resultados encontrados in vivo, 
onde os pacientes que utilizam somente um frasco de insulina ao mês mostraram grande 
flutuação nos valores de glicemia de jejum. Observa-se valores de 226,87 ± 6,52 mg/dl, 
120,4 ± 5,12 mg/dl e 233,9 ± 6,22 mg/dl nos tempos 2, 15 e 30 dias respectivamente para os 
pacientes que utilizam somente 1 frasco de insulina ao mês e valores de 102 ± 18 mg/dl e 98 
± 13 mg/dl para os que utilizam 2 frascos ao mês, após 2 e 15 dias de abertura do frasco. 
Essas alterações podem estar relacionadas com a redução da estabilidade da insulina ou 
devido ao uso incorreto da mesma. 
Palavras-chaves: insulina, diabetes, controle de qualidade

 
 
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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No Brasil não há estudos comprovando a estabilidade de insulinas comerciais em uso. Mesmo em 
outros países este tipo de trabalho é muito escasso, restringindo-se a doseamento in vivo, sem 
enfoque na estabilidade. Outro grande problema é a metodologia usada para doseamento da 
molécula, visto que a literatura aponta apenas estudos usando imunoensaio ou métodos 
fluorométricos. A metodologia por espectrofotometria na região do ultravioleta torna-se mais rápida, 
prática e com menos custos. Desta forma o trabalho propos-se avaliar a estabilidade de insulinas 
comercializadas no SUS (sistema único de saúde), com diferentes temperaturas e condições de 
estocagem, e, ainda, relacionar com dados em vivo de pacientes utilizadores de insulina no SUS e 
avaliar possíveis flutuações de glicemia decorrentes de perda de efetividade da insulina após a 
abertura dos frascos. Através dos resultado obtidos o gestor público poderá adotar medidas de 
controle na dispensação da insulina, assim como a qualificação dos profissionais de saúde para que 
possa orientar de maneira eficaz de forma que o usuário faça uso seguro do medicamento e sem 
disperdícios.   

                 
 
 

Florianópolis/SC, 14 de junho de 2012. 
 

 
Prof. Dra. Claudriana Locatelli 
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.: 17.222/2009-7 FCTP: FCTP2097/095.
Título do Projeto:  
PROGRAMA HIPERDIA: UMA PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DA SUA EFETIVIDADE 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Dayani Galato
E-mail: dayani.galato@unisul.br 
Município de Execução da Pesquisa: Tubarão
Instituição Executora:  Unisul CNPJ:  86.445.293/0001-36
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 2010-2012
Apoio Financeiro: 40.885,00 
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Avaliação de tecnologias 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 
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 
X Avaliação de tecnologia em saúde
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

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

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

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
Objetivos propostos 
Geral 
Determinar os fatores relacionados à efetividade do tratamento em usuários cadastrados no 
programa Hiperdia de municípios da região Sul de Santa Catarina 
 
Específicos 
- Conhecer o funcionamento do programa em cada um dos municípios pela ótica dos seus gestores 
municipais; 
- Determinar o perfil farmacoterapêutico utilizado nestes problemas de saúde; 
- Avaliar o acesso aos medicamentos prescritos para Hipertensão e diabetes no SUS; 
- Avaliar o acesso a níveis mais complexos de saúde, bem como a exames clínicos de 
monitoramento; 
- Determinar a compreensão da prescrição e a adesão ao tratamento; 
- Identificar a adoção de medidas não farmacológicas (dieta e exercícios físicos) e de práticas não 
convencionais em saúde; 
- Identificar o risco cardíaco dos usuários cadastrados no programa Hiperdia, bem como a presença 
de complicações relacionadas à doença; 
- Analisar a efetividade referida pelos usuários do SUS com relação ao tratamento adotado no 
manejo da hipertensão e diabetes. 
- Analisar os valores resultados clínicos (pressão arterial, glicose em jejum e hemoglobina glicada); 
- Determinar os fatores relacionados à efetividade do tratamento adotado pelos usuários cadastrados 
no programa Hiperdia nos municípios investigados. 
 
Objetivos alcançados e justificativa 
Dos objetivos propostos apenas um dos específicos não pode ser alcançado. Este objetivo está 
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relacionado à medida de compreensão da prescrição. Esta informação não pode ser avaliada devido 
ao fato de que a questão desenvolvida para medir esta variável para os pacientes com prescrição 
não apresentou sensibilidade. 

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

 
Taxa de percentual de sucesso de 95%. 
 

 
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): 

 
Estamos com a colaboração das secretarias de saúde dos municípios envolvidos e com cursos de 
graduação da Febave e da Unesc. 
 
Temos como indicadores de cooperação a participação da análise de material, apresentação em 
eventos científicos e em publicações futuras. 
 

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

Outras:  
 
O atraso na liberação dos recursos acabou causando atrasos no projeto. Destaca-se que a 
liberação dos mesmos ocorreu no momento da licença maternidade da coordenadora do 
mesmo, o que justifica o atraso inicial. Também tivemos dificuldades na seleção de terceiros 
para coleta de dados o que atrasou a etapa de coleta de dados. 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

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

 
A Luana Maria da Silva Cordeiro saiu da Unisul e o prof. Joel da Cunha mudou-se para São 
Paulo. 
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Equipe Participante da Pesquisa 
Nome Titulação Instituição de Vínculo Empregatício

Dayani Galato Doutor UNISUL
Leonardo de Paula Martins Mestre UNIBAVE
Silvana Cristina Trauthman Especialista UNISUL
Anna Paula Piovezan Doutor UNISUL
Bruna Ruzza Montegutti  Especialista Prefeitura Municipal de Treze de Maio
Ângela Erna Rossato Mestre UNESC
Indianara Toreti  Mestre UNESC
  

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

Conseguimos recursos da Unisul e da Unibave para reprodução do instrumento de coleta de 
dados. 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 5.400,00 5.400,00 Atualizar 
Total Custeio 35.485,00 24.320,00+ 

atualizar
Atualizar 

Saldo Total 40885,00 Atualizar 
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
Computador Sony Vaio VPCEE43EB Carregador 
2 Computadores - - Contendo: Placa mãe 

Gigabyte GA-G31M-
ES2L; Processador intel 
dual core E5500; 
Gravador de DVD preto; 
Memória Ram DDR2 
2GB Kingston; HD 
Stata320 GB Samsung; 
Mouse ótico coletek MS 
3202; Teclado PS2 
Pauta Connect; 
Gabinete ATX 
Wisecase; Estabilizador 
300VA SMS e Monitor 
LCD 15” LG W1643C
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6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as perspectivas de impacto do projeto 
para cada um dos quesitos abaixo, dando notas de 1(nenhuma contribuição) a 5(alta 
contribuição). Marque NA quando o quesito não se aplicar ao projeto.  

A – CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5
Geração de Novos conhecimentos    X
Geração de avanço/inovação experimental X     
Geração de conhecimento passível de difusão    X
Formação e capacitação de recursos humanos    X
Formação de novos grupos e centros de pesquisa X     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O projeto contou com a participação de alunos da graduação dos cursos de farmácia envolvidos, 
bem como, como um aluno do mestrado em ciências da Saúde da Unisul. 
Além disso, houve fortalecimento de grupos de pesquisa da UNIBAVE e da UNESC ligados a 
saúde coletiva e ao uso racional de medicamentos. 
Os resultados desta pesquisa além de ser divulgados aos municípios envolvidos estão sendo 
divulgadas a coordenação do PPSUS e Fapesc, além da publicação em veículos de comunicação 
indexados (congressos e revistas). 
 

 
 

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     
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Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Como o projeto busca avaliara o programa HiperDia, 
seus resultados poderão ser adotados na melhoria das ações do mesmo. 
 
 

 
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 
O propósito desta pesquisa é analisar a efetividade do tratamento terapêutico de pacientes do 
programa HiperDia, desta forma, seus resultados servirão como subsídios para a melhora dos 
serviços de saúde no SUS. 
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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). 

Os usuários do Sistema Único de Saúde cadastrados no programa HiperDia possuem como 
problemas de saúde a hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes melitus (DM) ou ambas. 
Além disso, muitas vezes estes pacientes possuem comorbidades ou complicações associadas, 
como é o caso das dislipidemias e a insuficiência cardíaca congestiva. O manejo adequado 
destes problemas de saúde traz benefícios ao paciente e ao Serviço de Saúde através da 
redução da morbimortalidade relacionada aos mesmos. 

 Sendo esta uma das finalidades do HiperDia, construiu-se este projeto de pesquisa que tem por 
objetivo determinar os fatores relacionados a efetividade do tratamento de pacientes 
cadastrados no Programa.  

Para tanto, foi realizada uma pesquisa com delineamento transversal baseada na técnica de 
entrevista e na análise documental de prontuários, do cartão do HiperDia e de exames presentes 
nos domicílios dos pacientes. Fizeram parte da mesma, os usuários do SUS cadastrados no 
HiperDia de cinco municípios do sul de Santa Catarina (Tubarão, Criciúma, Orleans, Lauro 
Muller e Treze de Maio), totalizando 1179 sujeitos. Foram coletados, após o consentimento livre 
e esclarecido, dados relacionados ao usuário, problemas de saúde, tratamentos e ao sistema de 
saúde. Com estes dados será possível determinar a efetividade baseada nos resultados clínicos 
(valores dos parâmetros de monitoramento e ausência de complicações), no acesso ao serviço 
de saúde e na percepção dos pacientes.  

Todos os municípios em estudo afirmam participar do HiperDia, no entanto, apenas dois 
possuem o cadastro dos pacientes informatizado no sistema. Nestes dois municípios foi 
observado que o mesmo estava desatualizado com vários nomes repetidos, pacientes já 
falecidos e também vários sujeitos que haviam se mudado. Em outros dois municípios a lista de 
pacientes estava organizadas nas Unidades de Saúde estando estas atualizadas. Em um quinto 
município, foi observado que não havia listas organizadas e, apenas foi possível acessar os 
pacientes após a organização de listas pelas agentes de saúde. Todos os municípios afirmaram 
possuir atividades do HiperDia caracterizadas por atividades educacionais (palestras e 
reuniões), consultas médicas, exames laboratoriais e ambulatoriais (medida de pressão arterial e 
glicose capilar), consultas médicas e dispensação de medicamentos padronizados. 

Dos 1179 entrevistados 63,9% são mulheres, com idade entre 16 e 99 anos (62,3±12,3). A 
maioria (70,5%) possui até 8 anos de estudo, contudo 6,6% são analfabetos. Quanto ao estado 
civil 63,2% são casados.  

Quanto ao perfil nosológico, 69,4% dos entrevistados afirmaram possuir HAS isolada, 6,0% 
apenas Diabetes e o restante as duas doenças associadas. Além disso, 53,5% dos entrevistados 
afirmaram ter pelo menos mais um problema de saúde além da HAS e do DM. Destas as mais 
comuns segundo o CID-10 são as doenças do sistema ósseo muscular e do tecido conjuntivo 
(45,2%), do aparelho circulatório (22,2%) e os transtornos mentais e comportamentais e doenças 
do sistema nervoso (19,2%). 
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Dos entrevistados 36,2% afirmaram já terem sido acometidos complicações relacionadas à HAS 
ou DM, sendo as mais comuns o infarto agudo do miocárdio (17,4%), doença renal mesmo que 
leve (17,0%) e o acidente vascular cerebral (10,3%). 

No último ano, 16,0% dos entrevistados procuraram serviços de emergência e 10,2% foram 
internados por causa de problemas relacionados às doenças do HiperDia ou a suas 
complicações.  

Quanto ao perfil farmacoterapêutico, observou-se que 1153 (97,8%) pacientes utilizavam 
medicamentos para o manejo dos problemas de saúde do HiperDia, totalizando 3115 
medicamentos. Estes são relacionados a medicamentos que atuam no sistema cardiovascular 
(72,5%), aos medicamentos que atuam no trato alimentar e metabolismo (15,7%) e de 
medicamentos que atuam no sangue e órgão formadores de sangue (11,8%). 

Dos pacientes que utilizam medicamentos, 97,7% afirmaram ter acesso aos mesmos, sendo que 
72,3% o têm integralmente pelo SUS e 8,1% pagam integralmente pelos medicamentos para o 
tratamento das HAS, DM e dislipidemias. 

Segundo o instrumento de avaliação de Morisky a adesão ao tratamento dos medicamentos 
relacionados ao manejo do HiperDia foi de 63,4%. 

Além do uso de medicamentos, 18,6% dos pacientes referem usar terapias complementares 
(majoritariamente uso de plantas medicinais) para o manejo das doenças relacionadas ao 
HiperDia, 73,9% referem fazer algum tipo de dieta e 51,7% afirmam praticar exercícios físicos, 
no entanto, quando avaliados apenas 11,0% foram considerados moderadamente ativos ou 
muito ativos. 

Quando se avaliou a utilização das ações relacionadas ao HiperDia verificou-se uma baixa 
adesão às atividades educacionais envolvendo reuniões de grupo (18,6%) e as palestras 
(16,4%). E uma participação maior de outras atividades como consultas médicas (76,8%), 
exames (77,0%) e a dispensação de medicamentos (88,7%). Além disso, 26,5% dos pacientes 
consultaram especialistas médicos para o manejo de problemas relacionados ao HiperDia. 

O risco cardíaco segundo o escore de risco de Framingham pode ser avaliado apenas para 
22,8% dos pacientes, ficando 62,3% destes com risco de apresentar alguma doença cardíaca 
nos próximos 10 anos maior que 10%, ou seja, apresentam risco moderado ou alto de 
desenvolver complicações cardiovasculares. 

Quando se avalia a percepção dos pacientes sobre o controle das doenças 10,0% não sabem 
informar o controle de seus problemas de saúde relacionados ao HiperDia, no entanto, para a 
maioria 76,2% seus problemas estão controlados, sendo 88,4% para a HAS e 70,5% para o DM. 

Considerando valores pressóricos menores que 140/90, observou-se que 51,8% dos 
Hipertensos estão abaixo deste valor (segundo dados registrados nos prontuários ou cartão do 
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hiperDia do último ano), no entanto, para 34,5% não foi possível avaliar esta informação. 

Por outro lado, considerando valores de glicose em jejum menor que 100 mg/dL ou 7% de 
hemoglobina glicada registrados nos prontuários ou de exames laboratoriais dos último ano, foi 
verificado que 67,9% dos portadores de DM estavam controlados, no entanto, para 27,1% esta 
informação não pode ser avaliada.  

Quando considerado as duas doenças juntas e a ausência de complicações foi verificado que 
para 28,4% dos pacientes possuíam efetividade clínica, 38,4% não possuíam, no entanto, para a 
diferença (30,4%) esta informação não pode ser avaliada por falta de dados nos serviços ou com 
o paciente. 

Os resultados de associação demonstraram que a efetividade clínica dos pacientes está 
associada à idade menor que 63 anos (p=0,014), a participar das reuniões de grupo (p=0,036) e 
a aderir ao tratamento (p=0,009). 

Fatores como sexo, escolaridade, renda, realização de dietas, exercícios físicos, uso de práticas 
complementares, frequentar consultas médica, exames de rotina, ter acesso a medicamentos 
pelo SUS não se mostraram associados à efetividade terapêutica nesta pesquisa. 

 
Palavras-chave: HiperDia, Medicamentos, Acesso aos 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 fundamental seria “quais os fatores relacionados à efetividade do tratamento em 
usuários cadastrados no programa Hiperdia de Municípios da região Sul de Santa Catarina? 

A participação nas reuniões mesmo que de forma esporádica aumenta de forma significativa a 
efetividade do tratamento. No entanto, entre as atividades desenvolvidas pelo Hiperdia as que 
menos tiveram participação dos entrevistados foram as atividades educativas. Desta forma, 
devem-se repensar estas atividades de forma que fiquem mais atrativas, como por exemplo, rever 
os horários de realização e também as estratégias educativas utilizadas (adoção de metodologias 
mais dinâmicas e adaptadas ao público). 

A adesão farmacoterapêutica também está diretamente associada com a efetividade do 
tratamento, de forma, que devem ser revistas estratégias de melhorar este desfecho. Uma das 
possibilidades é melhorar o processo de dispensação nas unidades do SUS, já que este 
representa a principal forma de acesso dos pacientes aos medicamentos. Destaca-se ainda, que 
este serviço mantém contato periódico com estes pacientes podendo realizar o acompanhamento 
farmacoterapêutico e revisão da farmacoterapia, o que possivelmente melhoraria os resultados 
obtidos. 

 Outro fator associado e que a princípio não podemos alterar é a idade do paciente, ou seja, 
pacientes mais jovens possuem as doenças mais controladas e menor número de complicações 
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relacionadas ao DM e HAS. No entanto, ações educativas realizadas em grupo ou mesmo na 
dispensação, bem como, a capacitação de cuidadores também podem ser estratégias para 
melhorar estes resultados. 

Destaca-se que se observou como limitações para a realização da pesquisa o fato de que muitos 
locais não tem organizado e atualizado os cadastrados dos pacientes do HiperDia. Além disso, 
para aproximadamente um terço dos pacientes não se tem dados a respeito da efetividade clínica 
dos tratamentos, ou seja, não há dados no prontuário, bem como, o paciente não possui exames 
recentes com estas informações. Limitações essas que devem ser analisadas pelos gestores de 
saúde. 

 
 

                 
 
 

Tubarão, 26 de junho de 2012 
 
 
 

____________________________________________ 
Dayani Galato 

(Beneficiário 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.: 15.981/2009-6 FAPESC Nº.: 2030/098
Título do Projeto: Avaliação dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares em crianças e 
adolescentes do município de Guabiruba-SC.
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Edson Luiz da Silva
E-mail: edson@ccs.ufsc.br; dasilvael@hotmail.com
Município de Execução da Pesquisa: Brusque/Guabiruba
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
Prefeitura Municipal de Guabiruba CNPJ: 83.102.368/0001-98 

Secr. de Estado de Desenvolvimento Regional de Brusque CNPJ: 82.951.229/0001-76 

Prazo de Vigência do Projeto:  
Apoio Financeiro:  
FAPESC: 58.870,75 SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Doenças não-transmissíveis e agravos à saúde/ Doenças cardiovasculares
 

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 (  ) NÂO(X) Caso SIM, Justifique:  
 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
Objetivos Propostos 
Geral - Identificar os fatores de risco para as doenças cardiovasculares na população infantil e 
adolescente matriculada na rede municipal e estadual no município de Guabiruba-SC. 
Objetivos Específicos 

1) Verificar a prevalência de obesidade e sobrepeso na população de estudo - Aferir as medidas 
antropométricas: Peso, altura e cintura abdominal; Calcular o índice de massa corporal (IMC); Medir 
as dobras cutâneas tricipital (TR), panturillha medial (PAN), cutânea abdominal (CAb), supra–ilíaca 
(SI), peito (P) e sub-axilar (SA) (obtendo-se dessa forma o percentual de gordura corporal). 
 
2) Verficar a prevalência de hipertensão arterial - Aferir a pressão arterial (PA).  

3) Verificar a prevalência de dislipidemias - Quantificar os seguintes parâmetros laboratoriais: 
colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol e triglicerídeos. 

4) Verificar a prevalência de diabetes mellitus, pré-diabetes e resistência à insulina - Quantificar os 
seguintes parâmetros laboratoriais, glicose, insulina, microalbuminúria, creatinúria. Calcular a 
resistência à insulina, através do HOMA (Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance). 

5) Verificar a presença de sedentarismo - Aplicação do Questionário Internacional de Atividade 
Física – (International Physical Activity Questionnaire – IPAG). 
 
Objetivos Alcançados 
 
Foram realizadas coletas de amostras sanguíneas e de urina, aferição da pressão arterial, medidas 
antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal, circunferência abdominal), medidas das 
dobras cutâneas e realização de todos os exames laboratoriais na população de estudo. Além disso, 
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os dados obtidos já foram analisados e o material vem sendo usado em palestras e painéis em 
congressos científicos e em encontros com a população envolvida. Dessa forma, pode-se dizer que 
todos os objetivos específicos 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: 

Taxa de Sucesso = 90. A quantidade de alunos que aceitou participar da pesquisa é considerada 
representativa estatisticamente do total de alunos matriculados na rede municipal. Infelizmente, 
ocorreram problemas de caráter político em relação ao convencimento dos alunos da rede estadual, 
os quais não foram sanados, contribuindo, assim, para a redução no número de adolescentes 
participantes. 
 

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): 

- 16ª Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Brusque  
- Prefeitura Municipal de Guabiruba-SC. 
 
Indicadores da cooperação: 
Ocorreu a efetiva realização da coleta de dados, incluindo as amostras biológicas, relacionada à 
parte experimental, ou de campo, do estudo. Vale salientar que esta etapa do estudo aconteceu 
graças ao fornecimento de recursos humanos e logística operacional pelas Instituições parceiras. 
 

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

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

 SIM(  ) NÃO(X) Caso SIM, quais os motivos e o que representou tal alteração em relação 
 aos objetivos originais? 
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Equipe Participante da Pesquisa 
Nome Titulação Instituição de Vínculo 

Empregatício
Edson Luiz da Silva Doutor UFSC 
Marcos Jose Machado Doutor UFSC 
Nilton Rosini Mestre MS; UFSC 
Ivonir Zanatta Webster Administradora-Gerente de 

Saúde 16ªSDR
16ª SDR 

Fernanda de Andrade Graduação em Farmácia-
Análises Clínicas

UFSC 

Luciana da Silveira Cavalcante Graduação em Farmácia-
Análises Clínicas

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$ 4.439,00 R$ 4.439,00 zero 
Total Custeio R$ 54.431,75 R$ 54.431,75 zero 
Saldo Total R$ 58.870,75 R$ 58.870,75 zero 
Data da Informação 27/03/2012  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Sistema para Purificação de 
Água – MILLIPORE 

Rios 3 – Direct-Q 3 FODA18925-C  

  
 

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

 
A – CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5
Geração de Novos conhecimentos    X
Geração de avanço/inovação experimental X    
Geração de conhecimento passível de difusão     X
Formação e capacitação de recursos humanos   X  
Formação de novos grupos e centros de pesquisa    X
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

1. Demonstramos que uma parcela significativa da população infantil e juvenil do município de 
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Guabiruba apresenta índices elevados de marcadores de risco para doenças 
cardiovasculares e diabetes; 

2. A estratégia de atuação para a realização do presente estudo pode ser considerada 
inovadora; 

3. O conhecimento gerado (descrito no item 1, acima) é totalmente passível de difusão e, 
inclusive, esta difusão fez parte do sucesso do presente estudo, com inúmeros 
desdobramentos que mudaram a política de prevenção das doenças crônico-degenerativas 
no estado de Santa Catarina. Coincidentemente, neste meio tempo, o governo federal 
emitiu projeto de lei para a prevenção da obesidade infanto-juvenil na população escolar. 

4. A estratégia operacional utilizada no presente estudo capacitou diferentes profissionais em 
um trabalho integrado e está sendo usada como modelo para a realização de estudos em 
outros municípios. 

5. Foram formados dois novos grupos de pesquisa: a) Coleta de dados e; b) Análise dos 
dados. 

 
 
 

Publicações Data/Local da 
Publicação

Título 

Clinica Chimica Acta, 
2012. Submetido. 

15/02/2012.  
Nova York, EUA.  

Relationship between waist circumference and 
glycemia and dyslipidemia in public students from 
Santa Catarina, Brazil: The AGUIA project.

Cadernos de Saúde 
Pública, 2012. 
Submetido. 

25/02/2012.  
Rio de Janeiro-RJ 

Thinness, overweight and obesity in schoolchildren 
from Guabiruba, Santa Catarina State in the first 
decade of XXI century: The AGUIA Project.

Revista de Pediatria, 
2012. Submetido. 

10/03/2012.  
São Paulo-SP. 

Atividades físicas não competitivas no controle de 
fatores de risco cardiovasculares em crianças e 
adolescentes.

  
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



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 
 

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. Com os resultados do presente estudo foi possível detectar precocemente desordens 
metabólicas, as quais poderão agora tratadas no estágio inicial para diminuir o 
agravamento da doença na fase adulta e, dessa forma, aumentar a qualidade de vida das 
pessoas. 

2. O presente estudo forneceu subsídios, na forma de resultados epidemiológicos, para a 
implantação de políticas públicas que visam à prevenção de doenças crônico-
degenerativas. 

3. A detecção precoce de doenças crônico-degenerativas proporciona a possibilidade de 
tratamento precoce, diminuindo os gastos em saúde pública, melhorando a qualidade de 
vida e, consequentemente, aumentando o desenvolvimento da região envolvida. 

 
 
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 
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Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção    X
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos   X 
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias X    
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

1. Conforme já mencionado, os resultados do presente estudo já estão sendo usados para a 
melhoria da Política Municipal e Estadual de Saúde, a qual foi igualmente adotada em nível 
nacional. 

2. Os serviços de saúde estão usando diretamente os resultados do presente estudo, tanto 
para o diagnóstico precoce e tratamento de doenças crônico-degenerativas, como também 
para a mudança na Política de Saúde. 

3. Com a detecção precoce das doenças crônico-degenerativas e rápido início do tratamento, 
espera-se uma diminuição na morbi-mortalidade associada. 

4. O diagnóstico precoce e o tratamento rápido, bem como a prevenção, são as formas mais 
efetivas para a redução dos custos de atendimento. 

5. Caso a política de atendimento sugerida no presente estudo seja efetivamente implantada, 
ocorrerá naturalmente aumento na cobertura dos serviços. 

6. A abordagem experimental utilizada no presente estudo deverá ser incorporada pelos 
serviços de atenção à saúde no município e no estado. 

7. No presente estudo foi criado e está sendo aplicado um protocolo clínico com vistas à 
detecção dos marcadores de risco para as doenças crônico-degenerativas. Espera-se que 
os serviços de atenção à saúde adotem este protocolo futuramente. 
 

 
 

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 aterosclerose está diretamente envolvida no desenvolvimento das doenças cardiovasculares 
(DCV), sendo que inúmeros fatores de risco (FR) participam de forma isolada ou conjunta na gênese 
e progressão dessa desordem. A identificação precoce dos FR facilita o tratamento e contribui para a 
diminuição da morbidade e mortalidade relacionadas à DCV. Nesse contexto, sabe-se que vários 
dos FR presentes no adulto tiveram origem na infância ou na adolescência. De particular importância 
é o fato de que os FR exercem influência em diferentes graus na DCV e de forma dependente da 
cultura das populações. No Brasil, não existem estudos que identifiquem as características de nossa 
população em relação aos riscos para a DCV, bem como as características nos diferentes estados 
da federação. Dessa forma, o presente projeto visou identificar os FR, como dislipidemias, 
obesidade, sedentarismo e hipertensão, dentre outros, na população que compreende a fase escolar 
(ensino fundamental e ensino médio) no município de Guabiruba-SC. A escolha do referido 
município se justificou por tratar-se de uma população relativamente homogênea em relação aos 
hábitos de vida e à descendência (germânica e italiana).  

Foram avaliadas 1011 crianças matriculadas na rede municipal de ensino, com idade entre 6 e 
14 anos (média de idade de 9,9 ± 2,5 anos), sendo 530 (52,4%) meninas, de um total de 2.296 
alunos, representando assim 44% da população alvo. Todas as escolas municipais de Guabiruba 
foram pesquisadas, sendo o percentual de participantes variável e proporcional ao número de alunos 
matriculados.   

Os resultados mostraram que um número expressivo de crianças matriculadas na rede pública 
municipal apresentou valores aumentados de marcadores de risco para as doenças cardiovasculares 
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e para o diabetes mellitus. Por exemplo, foram encontrados valores séricos elevados de colesterol 
total e de LDL-colesterol para, respectivamente, 76,6% e 54,2% dos participantes; valores 
diminuídos de HDL-colesterol para 37,7%; e valores aumentados de não-HDL-colesterol e 
triglicerídeos para 69,8% e 26,1%, respectivamente. Em relação ao perfil glicêmico, 11,6% dos 
estudantes apresentaram valores aumentados para a glicemia de jejum; 7,2% tinham insulina 
elevada e 8,5% apresentaram resistência à insulina. Quando estratificados por faixa etária de 6-9, 
10-12 e 13-15 anos, foram encontradas, respectivamente, as seguintes prevalências para glicemia > 
100 mg/dL: 9,7; 14,9 e; 23,5%; para colesterol total > 150 mg/dL: 79,7;  81,4 e; 69,6%; para HDL-c < 
45 mg/dL: 31,8; 45,9 e; 46,1%; para LDL-c >100 mg/dL: 60,2; 65,4 e; 51,0%; e para triglicerídeos > 
100 mg/dL: 23,3; 26,3 e; 27,5%.  

O marcador de inflamação, PCR-us, também estava aumentado em 9,2% dos estudantes, 
enquanto 7,8% deles apresentaram ácido úrico elevado. Dentre os participantes, 6,1% e 4,5% 
tinham pré-hipertensão e hipertensão I, respectivamente. Quanto aos índices antropométricos, 
17,5% e 6,5% dos estudantes apresentaram sobrepeso e obesidade, respectivamente; 31,1% e 
30,2% tinham elevados percentuais de gordura corpórea e medida da cintura abdominal, 
respectivamente. Por outro lado, os participantes apresentaram valores satisfatórios dos marcadores 
de função renal. 

Comparando-se à proposta inicial, foram atingidos índices de representatividade da população 
de crianças e adolescentes avaliados.  

 
Palavras-chaves: Marcadores de risco; Doença cardiovascular; Crianças e Adolescentes.

 
 
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 doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morbi-mortalidade na 

população dos países ocidentais e se caracterizam por apresentar inúmeras causas, conhecidas 
como “fatores de risco”. Está bem estabelecido que a melhor forma de tratamento das DCV é a 
prevenção, a qual pode ocorrer pela redução dos fatores de risco e, particularmente, sabe-se que 
essa estratégia deve ter início na população de crianças e adolescentes. Dessa forma, tendo em 
vista a necessidade de prevenção das DCV desde a infância e adolescência, é importante a 
realização de estudos que verifiquem quais os fatores de risco estão presentes nesta população 
alvo. Salienta-se, ainda, a importância de realização de estudos em populações homogêneas em 
relação aos hábitos de vida, condições sócio-econômicas, culturais e características genéticas ou 
hereditárias, para minimizar as variáveis de confusão.  

Espera-se que os resultados gerados por este estudo possam contribuir para a implantação de 
políticas de saúde pública que propiciem maior qualidade de vida às crianças e jovens de hoje, bem 
como às gerações futuras, particularmente maior proteção contra as doenças cardiovasculares. A 
estratégia operacional utilizada para a realização do presente estudo poderá ser totalmente 
incorporada e aplicada pelo SUS. 
 

 
Florianópolis/SC, 27 de março de 2012. 

 
 _______________________________ 

Beneficiário 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.: 15.971/2009-9 FAPESC Nº.: 3620/09-3 
Título do Projeto: Acesso a utilização de medicamentos no Município de Balneário de Piçarras: 
inquérito de base populacional 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Silvana Nair Leite Contenzini/Elisete Navas Sanches Próspero
E-mail: enavas@univali.br 
Município de Execução da Pesquisa: Balneário de Piçarras
Instituição Executora: Universidade do Vale do Itajaí CNPJ: 84.307.974/0001-02
 
Instituição Co-Executora: Prefeitura Municipal de Piçarras CNPJ: 83.102. 
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 11.2010
Apoio Financeiro: R$ 37.238,00 
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática:4. Assistência farmacêutica/ b. Avaliação da política governamental para o 
fornecimento de medicamentos pelo SUS em âmbito estadual.
 

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: 
Todos os objetivos foram alcançados. 
Objetivo Geral 
Avaliar o acesso e uso de medicamentos pela população da cidade de Piçarras – Santa Catarina. 
Objetivo específico 
• Identificar e quantificar os medicamentos utilizados pela população abordada; 
• Caracterizar o acesso aos medicamentos essenciais, aos medicamentos disponíveis nos 
programas especiais e aos medicamentos não padronizados no município; 
• Verificar a relação entre o acesso e o uso de medicamentos às características sócio-
econômicas e demográficas, condições de acesso aos serviços de saúde, estilo de vida e morbidade 
referida na população de Piçarras. 
 

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

Objetivo Geral 
Avaliar o acesso e uso de medicamentos pela população da cidade de Piçarras – Santa Catarina- 
100%. 
Objetivo específico 
• Identificar e quantificar os medicamentos utilizados pela população abordada- 100%; 
• Caracterizar o acesso aos medicamentos essenciais, aos medicamentos disponíveis nos 
programas especiais e aos medicamentos não padronizados no município- 100%; 
• Verificar a relação entre o acesso e o uso de medicamentos às características 
socioeconômicas e demográficas, condições de acesso aos serviços de saúde, estilo de vida e 
morbidade referida na população de Piçarras- 100%. 
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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
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 
x SIM NÃO Evasão do pessoal técnico
 SIM x NÃO Reestruturação orçamentária

Outras:  
 
Dificuldades de liberação de recursos por meio do Cartão Pesquisa do Banco do Brasil 
 
Problemas na coleta de dados: endereços não foram encontrados; sujeitos não 
estavam em suas residências, após 3 visitas; recusas para participar do estudo; 
mudança de endereço, muitos casos para outros municípios, idososinstitucionalizados 
e indivíduos impossibilitados de responder. 
 
 
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

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

Mudança de Coordenação da Profa Silvana Nair Leite, para Profa Elisete Navas Sanches 
Próspero, em virtude da primeira ter mudado de Instituição (UnB) e de Estado de 
residência (Brasília) por aprovação em concurso público. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Elisete Navas Sanches Próspero Doutora UNIVALI 
Silvana Nair Leite Doutora UFSC 
Antonio Carlos Marasciulo Doutor UNIVALI 

Raphael Bueno Mestre Secretaria de Saúde de 
Piçarras 

 
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$ 9.460,00 R$ 7.948,00  
Total Custeio R$ 27.778,00 R$ 21.600,00  
Saldo Total R$ 37.238,00 R$ 29548,00  
Data da Informação 26/06/12 26/06/12  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Computador de mesa completo 
INTEL I-5-760.  

- - - Monitor 21 polegadas 
LG 

Impressora  LaserJet M1132 - -
Notebook  G42, Proc INTEL 

Dual Core – 3GB 
RAM, HD 320, 

 DVD-RW, tela 14” 

 
 

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): ver resumo 
 
 

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
Artigo/dissertação Journal of Clinical Pharmacy 

and Therapeutics/ enviado 
em 13/06/12

GENDER AND THE USAGE 
OF MEDICINES: A SURVEY IN 
A SMALL BRAZILIAN TOWN

Artigo/dissertação A ser enviado para a Revista 
Acta Paulista de 

SAÚDE DO HOMEM: 
MORBIDADE, ESTILO DE 
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Enfermagem. VIDA E UTILIZAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS. 

Artigo/dissertação A ser enviado para a Revista 
Brasileira de Geriatria e  
Gerontologia  

DIFERENÇAS DE GÊNERO 
ENTRE IDOSOS 
RELACIONADAS AO ESTILO 
DE VIDA, ESTADO DE SAÚDE 
E UTILIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE: UM 
INQUÉRITO DE BASE 
POPULACIONAL 

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): ver resumo 
 
 
 

 
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     
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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): ver resumo 
 
 
 

 
 
 
 

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 acesso e uso correto de medicamentos são considerados fatores de fundamental importância para 
a resolubilidade das ações de saúde. No Brasil o acesso é garantido constitucionalmente como 
dever do Estado. No município de Piçarras-SC não há informações disponíveis sobre as condições 
de acesso e uso de medicamentos pela população. O objetivo do projeto é avaliar o acesso e uso de 
medicamentos pela população da cidade de Piçarras – Santa Catarina. A metodologia consistiu no 
inquérito domiciliar de base populacional totalizando 2.441 entrevistados. As informações foram 
obtidas por entrevistas domiciliares, respondidas diretamente pelos moradores sorteados sobre 
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condições sócio-econômicas, morbidade, estilo de vida, acesso a serviços de saúde e acesso e 
utilização de medicamentos. Este projeto foi realizado em parceria com a UNIVALI e a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Piçarras. A prevalência de utilização de medicamentos nos 15 
dias anteriores a entrevista foi de 53,3%, sendo as classes de medicamentos mais utilizadas as de 
atuação cardiovasculares (38,0%), cérebro e sistema nervoso (21,2%) e sistema 
gastrointestinal/metabolismo (20,8%). Considerando as diferenças de gênero quanto a utilização de 
medicamentos pode-se afirmar que o sexo feminino utiliza mais medicamentos quando comparado 
aos homens (p=0,01).  Com relação ao número de medicamentos utilizados, observa-se que 62,3% 
utilizam de um a dois medicamentos. As mulheres predominam em todas as categorias de número 
de medicamentos utilizados. O número de medicamentos consumidos nas classes cardiovasculares, 
apresentou prevalência no uso de três medicamentos (38,6%), gastrointestinal com prevalência no 
uso de três medicamentos (41,3%), sistema nervoso e cérebro com uso de dois medicamentos 
(41,1%) e sistema osteomioarticular com uso de dois medicamentos (43,6%). Cabe ressaltar que a 
classe Geniturinária apresentou 100,0% de adesão feminina por se tratar de uma classe de 
anticoncepcionais e hormônios. Sobre estado de saúde/morbidade verifica-se que 64,3% não 
referiram problemas de saúde nos últimos 15 dias, mas dentre os que apresentam, observa-se maior 
prevalência de mulheres (65,2%). Já as doenças crônicas foram referidas por 33% e novamente as 
mulheres demonstraram maior prevalência (64,0%). Com relação aos cuidados no controle de 
diabetes/hipertensão, o uso de medicamentos esteve presente em 85,1% dos entrevistados, sendo 
que as mulheres relatam usar mais (86,9%). Cuidados com a dieta alimentar demonstrou não ser 
comportamento de 64,1% dos entrevistados, porém as mulheres demonstram cuidar mais da 
alimentação (73,5%). A maioria, (75,7%) não realiza atividade física regular e 62,4% procuram outras 
formas de cuidar da diabetes/hipertensão. Observou-se que a origem da indicação de medicamentos 
se dava principalmente por médicos e dentistas do Sistema Único de Saúde (69,6%). A aquisição 
dos medicamentos foi principalmente por meio das unidades de saúde (62,2%) e farmácia privada 
(34,6%). O estudo evidenciou que a utilização de medicamentos assume papel protagonista na 
atenção à saúde, exigindo das equipes profissionais de atenção básica maior empenho no sentido 
de proporcionar cuidados mais integrais de saúde, com ações de promoção da saúde e prevenção 
das doenças. 

Palavras-chave: uso de medicamentos, saúde publica, 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). 

 
Problemas relacionados à gestão pública, à prescrição e ao uso irracional de medicamentos, a 
amplitude e liberdade da mercantilização na saúde, entre outros fatores, constituem um cenário 
nacional em que parte da população tem acesso limitado aos medicamentos e fazem uso 
inadequado dos mesmos. O acesso garantido aos serviços de saúde e aos medicamentos possibilita 
a atenção integral à saúde das pessoas e o bem-estar das populações mais vulneráveis de um país. 
Considerando as características geográficas, culturais e econômicas do município de Piçarras, 
cidade litorânea do estado de Santa Catarina, questiona-se: como se caracteriza tal cenário no 
município? Quais as características do acesso e utilização de medicamentos da sua população? 
Quais os fatores determinantes do acesso e do uso adequado dos medicamentos por esta 
população?  
O medicamento assume grande importância na área da saúde, tanto nas políticas de gerenciamento 
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do sistema e na prática dos profissionais envolvidos, quanto no referencial emocional dos pacientes, 
O aumento do acesso da população aos medicamentos, no entanto, não pode substituir ou diminuir 
a importância dos demais cuidados de saúde. A relação entre a atividade física e o consumo de 
medicamentos no Brasil e conclui que são inversamente proporcionais, alertando para a tendência à 
focalização da atenção à saúde na medicalização das condições de saúde, o que torna-se 
especialmente importante para a população aqui estudada que tem idade mais avançada e baixo 
poder aquisitivo. 
 
 
 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 26 de junho  de 2012. 
 
 
 

 

 
_______________________________ 
Elisete Navas Sanches Próspero  
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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.: 15.973/2009-5 FCTP: 2039/09-5
Título do Projeto: Integração dos dados do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - 
HEMOSC à rede de pesquisa em segurança transfusional - REDS II
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Emil Kupek
E-mail: kupek@ccs.ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis
Instituição Executora: Fundação de apoio ao HEMOSC e CEPON - 
FAHECE 

CNPJ: 86.897.113/0001-57 

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

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 01/12/2009 a 01/12/2011
Apoio Financeiro: R$ 110.810,00 
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Sistemas Integrados de Informação em Saúde/Estudos e Organização sobre Segurança 
Transfusional. 
 

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
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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 
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: 
 
O equipamento técnico previsto no orçamento do projeto para implementar a coleta de dados foi 
adquirido, assim como seu armazenamento na forma exigida para disponibilizá-lo aos outros 
participantes do projeto. Os dados têm sido extraídos mensalmente e enviados ao IME/USP conforme 
previsto. Estes dados incluem a identificação do doador, as informações da triagem clínica, decisões 
sobre recusas temporária ou definitiva, dados de doação de sangue (data de doação, historia das 
bolsas/amostras anteriores, data da última doação, tipo de doação, componentes a serem doados, 
reação a doação, se a doação foi bem sucedida e os  resultados da triagem sorológica.  
Além disso, avançou-se na apuração dos dados, apontando o caminho para melhorar a consistência e 
acurácia dos mesmos. 
 

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

100% das metas do projeto foram alcançadas. 
 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  ) NÃO( X ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃO( X ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 
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E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
 SIM 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
x SIM NÃO Atraso na importação dos equipamentos 
 SIM NÃO Evasão do pessoal técnico
 SIM NÃO Reestruturação orçamentária

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

 SIM(  ) NÃO(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

Andrea Petry Mestrado em Saúde Pública HEMOSC 
Mônica Meller Nunes Graduação HEMOSC 
   
   
   
   
   
   
  
  
 

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

A Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON apresentou contrapartida no valor de R$ 2.080,14. 
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4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 192.620,00 112.750,14  79.869,86 
Total Custeio   14.500,00  14.444,24         55,76 
Saldo Total 207.120,00 127.194,38  79.925,62 
Data da Informação 19/07/2011 19/07/2011 19/07/2011 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
02 Freezer vert. -40 ULT 
03 Terminais de Auto-
atendimento 

VS Desk   

01 Livro “An Introduction to 
Stata for Health Researchers, 
Second Edition”

   

01 Livro “An Introduction to 
Survival Analysis Using Stata, 
Second Edition”

   

01 Livro Bayesian Methods for 
Data Analysis, Third Edition 

   

01 Livro “Using R for Data 
Management, Statistical 
Analysis, and Graphics” 

   

01 Livro Bayesian Disease 
Mapping: Hierarchical Modeling 
in Spatial Epidemiology 

   

01 Livro “Applied Bayesian 
Hierarchical Methods” 

   

 
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 
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KUPEK, Emil;  
PETRY, Andrea.  

Journal of Transfusion, v. 
2011, p. 1-8, 2011. 

Comparison of Epidemiolo-
gical Methods for Estimation 
of Hepatitis B Incidence and 
Residual Risk for Blood 
Donors in Southern Brazil. 

Pinto, A.R.; PETRY,Andrea; 
Gräf, T; Vandresen, R; 
KUPEK, Emil.  

Transfusion Medicine 
(Print), v. XXI, p. 57-62, 
2011. 

Case report of a 
haemovigilance investigation 
using phylogenetic analysis 
of HIV-1 in Brazil. 

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 projeto tem alcançado um nível de integração de dados dos hemocentros brasileiros e dos EUA 
que permite rastrear as tendências atuais com relação a incidência das doenças de grande impacto 
populacional transmitidas pelo sangue, transferindo a tecnologia de informação e abrindo novos 
horizontes para uma gestão tecnológica mais eficiente e segura.   
 

 
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     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Com introdução de tecnologia NAT para testes sorológicos e a mais eficiente integração destes 
dados no nível estadual e nacional, propiciar-se-á um subsídio importante para políticas públicas na 
área de segurança de hemoderivados, visando diminuir a importação destes e diminuir o risco das 
doenças transmissíveis via sangue na população.  
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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): 
 
Visando a política do Ministério da Saúde de auto-sustentabilidade do país com relação a 
hemoderivados, abrir-se-á o espaço para parcerias de empresas de setores público e privado para 
desenvolver a produção dos hemoderivados hoje importados, de boa qualidade e com um custo 
menor para a sociedade. 
 

 
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): 
 
Melhor integração das informações sobre doenças infecciosas transmissíveis via sangue pode 
apontar as áreas de alta prevalência e incidência cuja gestão no SUS deve se adequar a risco 
elevado destas doenças, visando ações efetivas e específicas para cada região, inclusive 
incorporando novas tecnologias e novos processos de atenção, resultando em redução da morbi-
mortalidade relacionada a estes agravos.  
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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). 

O principal resultado esperado deste projeto é a redução de risco transfusional devido a mais precisa 
e rápida identificação dos componentes deste risco, fornecendo a base para uma prevenção efetiva. 
A transferência desta tecnologia para a comunidade regional será imediata, sendo o HEMOSC uma 
rede dos hemocentros bem integrada, tanto de ponto de visto logístico quanto administrativo. 

A realização deste projeto ajudará elaborar os programas de recrutamento de doadores de sangue, 
direcionar os procedimentos da triagem clínica, definir critérios de recusa temporária ou definitiva 
com maior rigor e embasamento, calcular a prevalência das doenças transmissíveis pelo sangue nas 
diversas regiões do Brasil, calcular o risco residual das doenças transmissíveis pelo sangue de 
acordo com a prevalência de cada região, elaborar as estratégias para incrementar o percentual de 
doações voluntárias e de repetição, assim como identificar as diferenças epidemiológicas entre os 
doadores de cada região. Todos estes elementos darão um importante apoio ao Programa de 
Sangue e Hemoderivados do Brasil, desenvolvido pelo Ministério da Saúde para suprir o SUS com 
sangue e hemoderivados de alta qualidade. Estes produtos são indispensáveis para saúde da 
população brasileira, tanto para procedimentos cirúrgicos que precisam deles quanto no sentido de 
prevenir a transmissão das doenças infecciosas neste contexto. Desta maneira, os hemocentros 
também contribuem para diminuição da propagação destas doenças na comunidade, o que por sua  
vez retroalimenta a segurança transfusional.  
 
O processamento dos dados foi feita através dos passos que seguem. Primeiro, o HEMOSC extraiu 
os dados mensalmente e os enviou ao IME/USP, onde eles foram importados e juntados num banco 
de dados único. Depois de checagem e controle de dados, foi feita a apuração destes para criar os 
arquivos de análise e disponibilizá-los a Westat num site brasileiro. Os arquivos também foram 
disponibilizados aos pesquisadores da UFSC e do HEMOSC.  
 
As seguintes informações foram extraídas dos dados de cada hemocentro participante: 
a) Dados de identificação do doador: código de hemocentro, código de doador, data de nascimento, 
gênero, raça/etnia, CEP, grupo sanguíneo, fator RH, altura, país de nascimento, nível educacional; 
b) Dados da triagem clínica: código de triagem, data de triagem, peso, hemoglobina, hematócrito, 
doação interna ou externa, ter recebido transfusão na vida, data da última transfusão recebida, 
primodoador, grávida, número de gravidezes prévias, temperatura corporal, pressão sanguínea 
sistólica, pressão sanguínea diastólica, batimento cardíaco, autopercepção do doador quanto o risco 
de se infectar com HIV, número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses; 
c) Dados de recusas temporária ou definitiva: código de inaptidão (recusa), se inaptidão é 
permanente, duração da inaptidão, data a partir de qual é considerado inapto de doar sangue, data a 
partir de qual seria apto de novo; 
d) Dados de doação de sangue: data de doação, historia das bolsas/amostras anteriores, data da 
última doação, tipo de doação, componentes a serem doados, reação a doação (grau), se a doação 
foi bem sucedida; 
e) Dados dos exames para qualificação do sangue doado: resultados da triagem sorológica para 
HBC, HBsAg, HCV, HIV-1 e HIV-2, HIV-2, HTLV-I e HTLV-II, sífilis, doença de Chagas, teste 
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confirmatório para HVC, teste confirmatório para HTLV, teste confirmatório para doença de Chagas, 
teste confirmatório para HBsAg.  
 
Os arquivos disponibilizados aos pesquisadores da UFSC e do HEMOSC foram preparados para 
análise estatística no período de janeiro a agosto de 2010 através dos programas em linguagem do 
software Stata. Estes mesmos programas podem ser utilizados para atualização dos dados para os 
período restante da pesquisa. 

Em resumo, o projeto REDS adquiriu bens materiais e intelectuais (software) para subsidiar a coleta 
e a análise dos dados extraídos mensalmente dos hemocentros do estado de Santa Catarina, e 
efetivou este processo conforme previsto no cronograma.  

Palavras-chaves: doação de sangue, testes sorológicos, integração de dados. 
 
 

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

 
A questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público é a viabilidade técnica 
para integração das informações sobre doadores de sangue no nível estadual, nacional e 
internacional. Para isto, foram adquiridos os equipamentos necessários para armazenamento das 
amostras de sangue longo prazo, além de fortalecer a capcidade computacional e a base de 
conhecimento necessária para este avanço tecnológico. A implementação do projeto mostrou que a 
transferência da tecnologia de informação para tal integração foi bem sucedida. Com a conclusão do 
projeto, já é possível fornecer dados muito mais precisos sobre a prevalência e incidência das 
doenças transmissíveis via sangue no nível de gestão mais localizada, tais como regional de saúde 
do estado, subsidiando as medidas mais específicas de prevenção e tratamento. Num futuro 
próximo, seria possível comparar a relação custo/benefício para vários tipos de intervenção visando 
a redução da morbi-mortalidade relacionada a estes agravos, otimizando os recursos alocados para 
melhorar a saúde da população.  
 
As perspectivas de aplicação destas informações no SUS são excelentes, dado o fato que o 
HEMOSC faz parte do SUS e mantém colaboração permanente com a rede hospitalar do mesmo.  
 
 

 
                 
 

Florianópolis/SC, _____ de________________  de 2011. 
 

 
 

_______________________________ 
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 - PARCIAL 
 

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

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 15.982/2009-4 FCTP: 1968/092
Título do Projeto: A carga de doenças não transmissíveis nas macrorregiões de saúde de Santa 
Catarina 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Jefferson Luiz Traebert
E-mail: jefferson.traebert@unisul.br; c.integrada@yahoo.com.br
Município de Execução da Pesquisa: Tubarão SC
Instituição Executora: Fundação Universidade do Sul de Santa 
Catarina 

CNPJ: 86.445.293/0001-36 

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

CNPJ: 83.899.526/0001-82 

Prazo de Vigência do Projeto: 30/11/2010 a 30/11/2012
Apoio Financeiro: R$ 91.408,00 
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Sistemas Integrados de Informação em Saúde/Desenvolvimento de 
indicadores para avaliação da gestão de sistemas e serviços de saúde adequados à organização do 
SUS. 
 

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 
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 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: 
Objetivos propostos: 
Geral: Descrever a carga de doenças não transmissíveis nas macrorregiões de saúde de Santa 
Catarina.  
Específicos: 
1) Mensurar a carga das doenças cardiovasculares nas macrorregiões de saúde do estado. 
2) Mensurar a carga das neoplasias nas macrorregiões de saúde catarinenses. 
3) Identificar eventuais diferenças regionais no comportamento dos agravos estudados. 
4) 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%. 
Todos os objetivos propostos foram alcançados.

 
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 de Estado da Saúde (SES): acesso e análise de Registro Hospitalar de Câncer (RHC). 
CEPON: desenvolvimento conjunto de estudo de coorte histórica para estimação da sobrevida 
mediana dos pacientes com câncer nas diversas localizações topográficas estudadas.  

 
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
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 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

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 5.000,00 4.686,38 313,62 
Total Custeio 86.408,00 85.994,66 413,34 
Saldo Total 91.408,00 90.681,04 726,96 
Data da Informação 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
57 livros da área de 
Epidemiologia, Saúde Pública, 
Saúde Coletiva e Estatística. 

   

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

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

A - CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5
Geração de novos conhecimentos    x
Geração de avanço/inovação experimental x    
Geração de conhecimento passível de difusão    x
Formação e capacitação de recursos humanos    x
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Formação de novos grupos e centros de pesquisa x    
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Os resultados 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; três dissertações de mestrado junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, todos nas 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): NA 
 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5
Melhoria da qualidade de vida da população    x
Insumos para políticas públicas    x
Redução das desigualdades sociais   x 
Redução das importações x      

Agregação de valor a produtos e processos    x
Geração de empregos x    
Desenvolvimento regional    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 pelas doenças cardiovasculares e neoplasias. 
Além disso, este estudo analisou eventuais diferenças regionais no comportamento do indicador 
proposto em relação às doenças cardiovasculares e neoplasias. 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.

 
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    
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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): NA 
 

 
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): NA 
 

 
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.

 
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: As principais causas de óbito em Santa Cataria em 2008 foram as doenças do aparelho 
circulatório e neoplasias. Tais eventos inserem-se no grupo das doenças não transmissíveis, 
crônicas e com grande potencial de gerar impacto sobre a qualidade de vida dos indivíduos. Além 
disso, o tratamento e acompanhamento desses agravos contribuem significativamente com gastos 
nos serviços de média e alta complexidade, promovendo importante impacto financeiro no sistema 
de saúde. O DALY (Anos Perdidos Ajustados por Incapacidade) integra em um mesmo indicador 
componentes de morbidade e mortalidade e permite mensurar a carga de doença, ou seja, o tempo 
vivido com incapacidade e o tempo perdido devido à mortalidade prematura. Não há dados 
referentes à carga das doenças cardio-vasculares (DCV) e neoplasias no Estado de Santa Catarina.  
Objetivo: Estimar a carga de das doenças não transmissíveis - DCV e neoplasias - nas 
macrorregiões de saúde de Santa Catarina. 
Métodos: Foi desenvolvido um estudo epidemiológico de delineamento ecológico cujas unidades de 
análise foram as nove macrorregiões de saúde do Estado. Foram estimados os componentes de 
mortalidade (YLL) e morbidade (YLD) a partir de exaustiva revisão de literatura, informação 
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consolidada dos Sistemas de Informação de Saúde do SUS e de oficinas de consenso com 
especialistas, professores e pesquisadores da área. Para calculo dos YLLs foram utilizados dados do 
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/SUS), aplicada a taxa de desconto de 3% ao ano, após 
terem sido recategorizados os códigos inespecíficos, de acordo com metodologia do Estudo de 
Carga de Doença no Brasil1.  

Para o cálculo dos YLDs por neoplasias, foram utilizados dados do Registro Hospitalar de 
Câncer (RHC) de Santa Catarina. As informações foram separadas por idade, sexo e localização 
primária do câncer de acordo com o CID-10. Para estimativa da duração dos diversos tipos de 
câncer, foi desenvolvido em estudo de coorte histórica2, realizado com dados de pacientes que 
tiveram diagnóstico de câncer entre janeiro de 2000 e dezembro de 2003 envolvendo os registros 
hospitalares de câncer do Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON) em Florianópolis.  

Para o cálculo do YLD das DCV, foram utilizados dados do Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH/SUS) e a duração considerada permanente calculada a partir da diferença entre a 
idade do indivíduo e a expectativa de vida segundo sexo, exceto para casos de embolia pulmonar e 
agravos classificados como de comportamento agudo de ordem reumática, bacteriana ou viral cuja 
duração foi aquela da internação. 

Após estabelecidos os parâmetros clínico-epidemiológicos, foram calculados o DALY e as 
taxas segundo sexo e faixa-etária para cada macrorregião de saúde de Santa Catarina e analisado 
seu comportamento segundo grau de urbanização, proporção de idosos, razão de dependência dos 
idosos, PIB per capita, número de médicos e de leitos hospitalares por mil habitantes, cobertura das 
famílias pela Estratégia Saúde da Família e percentual de recursos próprios aplicado em saúde no 
ano de 2009. 
Resultados: Os objetivos de mensurar a carga das doenças cardiovasculares e neoplasias nas 
macrorregiões de saúde do estado foram alcançados.  

Foram analisados 6.122 casos de óbitos por neoplasias e 9.597 por DCV e 6.245 
internações por neoplasias e 45.320 por DCV no estado no ano de 2008. 

Foram estimados 79.758,9 DALYs por neoplasias, o que gerou uma taxa de 1.317,8 
DALYs/100 mil hab, sendo 54% (1.433,2/100 mil hab.) no sexo masculino e 45% (1.203,7/100 mil 
hab.) no feminino. As faixas-etárias que apresentaram as maiores taxas foram 60-69 anos com 
6.071,3/100 mil hab., 70-79 anos com 5.095,4/100 mil hab. e 45-59 anos com 3.189,0/100 mil hab. 
As localizações topográficas que mais contribuíram para o DALY foram “traquéias, brônquios e 
pulmões” com 179,0/100 mil hab., “estômago” com 101,7/100 mil hab. e “mama” com 99,7/100 mil 
hab. As macrorregiões de saúde com maiores taxas globais de DALYs por neoplasias foram Planalto 
Norte com 2.843,4/100 mil hab., Planalto Serrano com 1.649,7/100 mil hab. e Grande Florianópolis 
com 1.408,6/100 mil hab. Nestas e em mais cinco macrorregiões, a localização topográfica que mais 
contribuiu para o DALY foi “traquéias, brônquios e pulmões”. A exceção foi a Foz do Rio Itajaí, em 
que ficou em segundo lugar, logo atrás do câncer de “estômago”. Esta última localização ficou em 
segundo no Extremo Oeste, no Nordeste e no Sul. O câncer de “mama” gerou a segunda maior taxa 
de DALY no Meio Oeste, Vale do Itajaí e no Planalto Norte, enquanto no Planalto Serrano foi o 
câncer de “esôfago”, e na Grande Florianópolis, o câncer de “cólon e reto”. Ressalta-se que o 
Planalto Norte apresentou as maiores taxas em 15 das 17 localizações topográficas estudadas, 
excetuando-se “fígado e vias biliares” e “encéfalo”. 

Foram estimados 358.096,6 DALYs por DCV, o que gerou uma taxa de 5.852,5 DALYs/100 
mil hab., sendo 51,1% (6.023,4/100 mil hab.) no sexo masculino e 48,9% (5.683,7/100 mil hab.) no 
feminino. As faixas-etárias que apresentaram as maiores taxas foram 60-69 anos com 22.083,6/100 
mil hab., 70-79 anos com 19.861,2/100 mil hab. e 45-59 anos com 13.391,8/100 mil hab. As doenças 
que mais contribuíram para o DALY foram “doença isquêmica do coração, infarto agudo do miocádio, 
angina” com 2.149,9/100 mil hab., “doenças cerebrovasculares” com 1.903,4/100 mil hab. e “doença 
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cardíaca hipertensiva” com 455,4/100 mil hab. As macrorregiões de saúde com maiores taxas 
globais de DALYs por DCV foram Planalto Norte com 9.238,8/100 mil hab., Sul com 7.563,7/100 mil 
hab. e Planalto Serrano com 6.437,7/100 mil hab. Nestas e em mais duas macrorregiões, a doença 
que mais contribuiu para o DALY foi “doença isquêmica do coração, infarto agudo do miocádio, 
angina”. Em segundo lugar ficaram as “doenças cerebrovasculares”. Nas quatro outras 
macrorregiões observou-se inversão das causas, ficando estas últimas em primeiro e aquelas em 
segundo. Ressalta-se que o Planalto Norte apresentou as maiores taxas em 6 das 7 doenças 
estudadas, excetuando-se “doença cardíaca hipertensiva” onde a maior taxa observada foi no Sul. 

Estudos de associação apontaram que o comportamento do DALY por DCV é inversamente 
proporcional ao PIB per capita da macrorregião (p=0,016) e ao percentual de famílias 
acompanhadas pela ESF (p=0,036). Quanto maiores o PIB e o percentual de cobertura das famílias 
na Atenção Básica menores as taxas do DALY por DCV. 
Referências 
1- Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública. Estimativa da carga de doença no 
Brasil. 2002. Acesso em 17 de junho de 2010. Disponível em: 
http://www.scribd.com/doc/2350704/Projeto-Carga-de-Doenca-Fiocruz.  
2- Schneider IJC, Hauff SD, Traebert JL, Bunn K. Análise Preliminar de Sobrevida dos Pacientes do 
Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina – CEPON. Florianópolis: CEPON: 2011.  
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). 

            As políticas de saúde adotadas nos níveis nacional e local são normalmente baseadas em 
informações geradas por indicadores de saúde fundamentados em dados de mortalidade. Esperança 
de vida, mortalidade geral e por causas específicas, mortalidade infantil são majoritariamente 
utilizados como indicadores da condição de saúde das populações. Todavia tais indicadores avaliam 
apenas parcialmente a condição de saúde, uma vez que não incluem dados de morbidade. Os 
indicadores da condição de saúde de uma população devem reconhecer as doenças e as 
incapacidades conseqüentes, e que geram sofrimento e limitação do desenvolvimento social e 
econômico, isto é, a carga global da doença sobre a sociedade. 
 A proposta de mensuração da carga da doença implica além da integração em um mesmo 
indicador de componentes de morbidade e mortalidade, a utilização de dados epidemiológicos e 
estatísticos vitais, disponíveis em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, de modo que permitisse 
comparações internacionais. Surgiu daí o indicador denominado Disability-Adjusted Life Years – 
DALY, definido como uma medida do tempo vivido com incapacidade e do tempo perdido devido à 
mortalidade prematura. 
 Tal indicador vem sendo gradativamente incorporado na mensuração das condições de 
saúde das populações. O DALY é, portanto, um indicador de saúde mais apropriado e transparente 
do ponto de vista ético e vem exercendo enorme influência no panorama atual da política de saúde 
em todo o mundo. 
           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. Não havia no estado, 
estudo que mensurasse conjuntamente a mortalidade e a morbidade das DCV e neoplasias. O 
cálculo dos DALYs das macrorregiões de saúde disponibiliza para os serviços, gestores e técnicos, 
de informações mais abrangentes, que envolvem o sofrimento e a incapacidade gerada pelas 
doenças. 
           Os resultados do presente estudo apontaram que o Planalto Norte e o Planalto Serrano 
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despontam com as maiores taxas de DALY em ambos os grupos, indicando urgências na priorização 
de ações de saúde nestas localidades. Atenção especial também deve ser dada à região da Grande 
Florianópolis quanto à adoção de medidas preventivas e assistenciais às neoplasias e à região Sul, 
no caso das DCV. 
           A adoção de políticas de promoção de saúde e de prevenção ao câncer de traquéias, 
brônquios e pulmões é necessária e urgente à todas as regiões. Aspectos como tabagismo e 
poluição devem ser enfatizados enquanto fatores de risco que devem ser combatidos. O Estado, 
seguindo a orientação do Ministério da Saúde vem adotando medidas de combate ao tabagismo que 
devem ser reforçadas e ampliadas. As topologias estômago, esôfago, mama e colón e reto também 
se destacaram e merecem atenção especial.  
           Importante ressaltar que tais medidas devem ser dirigidas a todos os grupos etários, 
considerando o comportamento crônico e de lenta evolução dos agravos aqui estudados, apesar das 
maiores taxas serem encontradas no grupo etário de 45 a 79 anos. Esta informação, no entanto, 
reforça o já propagado alerta para atenção integral a todas as idades e não apenas aos grupos de 
crianças, idosos e gestantes, historicamente priorizados e quase que de atenção exclusiva nas 
ações da saúde pública brasileira. 
            Os altos valores dos DALYs encontrados neste estudo reforçam a importância de medidas 
preventivas e assistenciais apontadas, dentre outras, pois a carga de doença gerada pelos agravos 
estudados é muito alta e deve ser minimizada pela melhor utilização dos recursos da saúde nas 
ações de promoção e garantia da qualidade de vida da população catarinense.    

 
                 
 
 

Tubarão, SC, 23 de janeiro de 2012. 
 
 
 
___________________________________   _____________________________ 

             Beneficiário (a) da Pesquisa                                                                 Reitor 
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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.: 18.811/2009-5 FCTP:
Título do Projeto: Utilização do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico como exame 
auxiliar objetivo no diagnóstico de morte encefálica: contribuição para acelerar o processo de 
captação de órgãos para transplantes.
Coordenador (a) /Beneficiário (a): JOVANI ANTÔNIO STEFFANI
E-mail: jovani.steffani@unoesc.edu.br
Município de Execução da Pesquisa: Joaçaba - SC
Instituição Executora: Fundação Universidade do Oeste de 
Santa Catarina 

CNPJ: 84.592.369/0001-20 

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

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 02/2010 a 02/2012
Apoio Financeiro:  
FAPESC: 137.097,00 SES:  CNPq:  
Tema/Linha Temática: Avaliação de tecnologias em saúde - Avaliação da qualidade e do uso de 
equipamentos, materiais, procedimentos diagnóstico ou terapêuticos e medicamentos no 
âmbito do SUS 
 

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) 
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 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 (  ) NÃO( x ) Caso SIM, Justifique:  
 

B - Quais os objetivos propostos? Justifique: 
Objetivo Geral Verificar a concordância entre o resultado do Potencial Evocado Auditivo de 
Tronco Encefálico (PEATE) e o resultado do eletroencéfalograma com o desfecho do quadro 
clínico, em pacientes com escore 3 na escala de coma de Glasgow, por meio da análise do 
padrão de resposta elétrica do PEATE, visando validar o uso deste exame objetivo como 
auxiliar no processo de diagnóstico de morte encefálica, reduzindo o tempo para o 
diagnóstico e proporcionando maior segurança à equipe médica, à família do paciente e 
consequentemente reduzindo as filas para os transplantes.  
 
Objetivos Específicos. - Correlacionar os resultados do exame de eletroencefalografia com os 
resultados do exame de Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) para o 
diagnóstico da morte encefálica. - Apontar uma possibilidade de futuros desdobramentos, 
além dos objetivos desta pesquisa, usando como base a tecnologia já disponível e a 
metodologia aqui utilizada para acelerar o processo diagnóstico da morte encefálica e 
aumentar a captação de órgãos passíveis de transplante.  
 
- Contribuir com o diagnóstico médico da morte encefálica de modo mais preciso e mais 
seguro, associando mais um exame objetivo ao protocolo atual de diagnóstico, 
proporcionando em segunda intenção maior segurança para a família decidir pela doação, 
reduzindo as incertezas e inseguranças quanto ao diagnóstico da morte. 
 
 

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 metodologia proposta no presente estudo foi capaz de responder plenamente ao problema 
de pesquisa, satisfazendo plenamente os objetivos propostos. A despeito do atraso no repasse dos 
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recursos e por consequência atraso no início dos trabalhos, com a devida prorrogação final 
conseguimos readequar o cronograma da proposta. 

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

Outras:  
***************************************************
F - Houve alteração na equipe inicial de 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

JOVANI ANTONIO STEFFANI Fonoaudiólogo. Especialista 
em Biossegurança. 
Especialista em Audiologia 
Clínica. Especialista em 
Ciências Morfofisiológicas 
Mestre e Doutor em 
Ergonomia pela UFSC

Universidade do Oeste de 
Santa Catarina - UNOESC 

CARLOS ALEXANDRE 
ROMERO DE SOUZA 

Médico Intensivista - 
Especialista em Medicina 
Interna - responsável pela 
UTI do Hospital Universitário 
Santa Terezinha

Universidade do Oeste de 
Santa Catarina - UNOESC 

JUCIMARI DE GREGORI Enfermeira - Especialista em 
Terapia Intensiva. Chefe do 
Unidade de Terapia Intensiva 
do Hospital Universitário 
Santa Terezinha.

Universidade do Oeste de 
Santa Catarina - UNOESC 

 
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 131.859,00 131.657,00 202,00 
Total Custeio 5.238,00 5.238,00 0,00 
Saldo Total 137.097,00 136.895,00 202,00 
Data da Informação 27/08/2010  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
BERA – INTERACOUSTICS EP - 25 (equipamento 

importado, 
não chegou 
ainda)

1 Conjunto de eletrodos, 
fones de inserção e 
manual operacional. 

ELETROENCEFALÓGRAFO MEDMAP 520 
com foto e áudio 
estimulador

EF 127 CD com manual 
operacional. 

IMITANCIOMETRO – 
INTERACOUSTICS 

AT 235 N.S. 780563 Com fone TDH 39 + 
conjunto de olivas 
descartáveis e manual 
de operação 

NOTEBOOK Sintax dual core 
4 GB, HD 320.

NB001712 Não possui 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): 

O conhecimento gerado a partir do presente protocolo de pesquisa é passível de 
difusão a outros centros que contam com profissionais da área da fonoaudiologia e com 
recursos técnicos para a realização de exames audiológicos, incluindo necessariamente o 
de Potencial Evocado Auditivo de Curta Latência, para que possam auxiliar a equipe 
médica quando da suspeita de ocorrência de morte encefálica junto a pacientes, 
principalmente aos com viabilidade de doação de órgãos e tecidos, na atestação e 
documentação da cessação da função cerebral, através do diagnóstico da ausência de 
atividade elétrica do tronco encefálico por meio do PEATE, podendo-se reduzir para 6 a 8 
horas o tempo necessário para o diagnóstico da ME, tornando dispensável a necessidade 
de sucessivas reavaliações clínicas que prolongam para no mínimo 24 horas o mesmo 
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diagnóstico. Quanto maior for o tempo entre a ocorrência da ME e o seu diagnóstico maior 
é o comprometimento da qualidade dos órgãos e tecidos que podem ser úteis em 
transplantes, há aqui uma relação inversamente proporcional entre o número de horas até 
o diagnóstico da ME e o número de órgãos captados, ou seja, normalmente quanto maior 
é o tempo decorrido da suspeita até o diagnóstico da ME menor é o número de órgãos 
passíveis de serem utilizados, tempo este que por vezes inviabiliza por completo qualquer 
tipo de captação em função de distúrbios hidroeletrolíticos, de perfusão ou mesmo da 
ocorrência de parada cardíaca irreversível.  

As conclusões desta pesquisa apontam para a importância de novos estudos com 
a utilização do PEATE para aprimorar o protocolo de aplicação e também para o 
desenvolvimento de novos protocolos para outros fins como é o caso de monitoração para 
o estadiamento do coma, além da discussão a respeito da aplicação deste método via 
sistema de telemedicina.  
 

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

**************** ************** ************** 
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 
Não houve tempo hábil entre a conclusão da pesquisa e o preparo para envio dos 
comunicados científicos em periódicos e eventos científicos. Porém já estão sendo 
providenciados. 
 
 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5
Geração de novas tecnologias x    
Otimização de processos de produção     x
Possibilidades de obtenção de patentes x     
Agregação de vantagens competitivas do setor x     
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica     x
Transferência tecnológica para o setor     x
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
    A otimização do processo de produção é possível de ser entendida neste contexto uma 
vez que em se acelerando o processo do diagnóstico da morte encefálica se deflagra em 
menor tempo o início do processo de captação de órgãos e transplantes, isto permitirá 
uma maior rotatividade dos parcos leitos de UTIs, além de reduzir o número de pacientes 
que necessitem de atenção médica de alta complexidade como é o caso de cardiopatas, 
hepatopatas, e pacientes renais que dependem de diálises e outros tratamentos 
complexos para a manutenção de suas vidas.  
   A partir dos resultados obtidos no presente estudo, acredita-se que o Potencial Evocado 
Auditivo do Tronco Cerebral – PEATE poderá auxiliar a equipe médica, na maioria dos 
casos, a investir terapeuticamente em pacientes potencialmente recuperáveis, além de 
otimizar os programas de transplantes de órgãos em pacientes irrecuperáveis em 
decorrência do diagnóstico de morte encefálica. 
    O método empregado indica ao sistema a viabilidade de transferência tecnológica para 
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hospitais de médio e grande porte, que com a introdução de novos métodos de gestão 
tecnológica, como é o caso da disponibilização de condições e de equipamentos para 
aplicação deste tipo de exame, poderá até mesmo através do sistema de tele-medicina, 
prover medidas rápidas para aumentar o número de captações e transplantes de órgãos e 
tecidos com uma excelente relação custo/benefício.  
 
 

 
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): 
  Com o estabelecimento de uma nova metodologia que incorpore a utilização do Potencial 
Auditivo Evocado de Tronco Cerebral se pretende contribuir para a celeridade do processo 
de diagnóstico da morte encefálica, o que permitirá a realização de maior número de 
transplantes de órgãos com a redução do sofrimento humano, de custos sociais, 
econômicos e financeiros, proporcionando-se ainda melhoria para a qualidade de vida de 
muitos pacientes que hoje se encontram em longas filas de espera por transplantes.  
  Este trabalho sinaliza aos gestores que a política de saúde demanda não somente por 
médicos e enfermeiros, demonstrando que outros profissionais, como é o caso dos 
fonoaudiólogos, também podem ser inseridos no sistema de saúde, podendo contribuir de 
forma muito significativa/fundamental até, para economias de recursos financeiros, e 
redução da dor e do sofrimento humano, cujas contratações pelo sistema gerariam 
empregos e cujas cifras para o custeio de seus salários é infinitamente menor do que os 
custos para a manutenção dos pacientes em leitos de UTIs e nas filas de espera por 
transplantes.  
 

 
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     
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 devem proporcionar subsídios para o aperfeiçoamento da Política Nacional 
de Saúde no sentido de demonstrar a importância da inclusão dos profissionais da área de 
fonoaudiologia na atenção hospitalar, para que possam participar ativamente das equipes 
de saúde no diagnóstico precoce da morte encefálica e outras atividades clínicas que 
visem melhorar as condições de tratamento de pacientes reduzindo as comorbidades e os 
tempos de internação destes.  
 
Este estudo sinaliza a possibilidade de apropriação e incorporação dos resultados pelos 
serviços de saúde hospitalar de médio e grande porte, pois esta metodologia para a 
abreviação do tempo para diagnóstico definitivo da morte encefálica e para o início do 
processo de captação de órgãos – que pode ser inclusive ser aplicada via sistema de tele-
medicina, pode proporcionar ganhos estratosféricos na gestão dos recursos financeiros do 
sistema de saúde. 
 
A redução da morbi-mortalidade relacionada ao estudo se dará na medida em que ao se 
reduzir substancialmente o tempo para o diagnóstico da morte encefálica, um maior 
número de órgãos poderá ser captado de um mesmo doador sem que percam suas 
condições morfofuncionais mínimas para a realização de múltiplos transplantes, e com 
isso se reduz o número de indivíduos que se encontram nas filas de espera por um órgão, 
e o tempo de espera, impactando na redução da morbi-mortalidade decorrente dos 
tratamentos paliativos empregados enquanto se espera por um transplante. 
 
Neste mesmo sentido está a redução de custos, pois ao se conseguir realizar maior 
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número de transplantes se reduz o custo para a manutenção da vida dos que esperam por 
um órgão, além de se deixar de investir terapeuticamente em pacientes que se encontram 
em morte cerebral sem quaisquer chances de recuperação.  
 
Quanto ao aumento da cobertura de serviços, destaca-se que ao se disponibilizar nos 
hospitais de médio e grande porte equipamentos com tal tecnologia, os mesmos não se 
prestarão exclusivamente para o diagnóstico da morte encefálica, mas também para 
monitoração de cirurgias cardíacas em que haja a necessidade de resfriamento por longos 
períodos, monitoramento de neurocirurgias, para o estadiamento do coma e prognósticos, 
para diagnósticos de problemas vestibulares, audiológicos (diagnóstico precoce da audição 
em bebês), e uma gama de outras aplicações clínicas, justificando inclusive a relação 
custo-efetividade deste tipo de tecnologia, proporcionando a possibilidade de incorporação 
da mesma para novos processos de atenção. Como exemplo podemos citar o caso das 
vestibulopatias (Vertigem Posicional Paroxística Benigna, Vertigem Posicional Paroxística 
Maligna, Neuronite do VIII par craniano, migrânea vestibular, doença de Menière, 
labirintite, shwanomas do VII par, dentre uma infinidade de outras) que levam pacientes 
em crises de vertigens e tonturas, náuses, vômitos e desorientação aos pronto-socorros e 
postos de atendimento médico, sendo encaminhados muitas vezes para a realização de 
exames de alto custo (ressonâncias magnéticas de crânio, tomografias, cintilografias, etc.) 
cujos resultados apresentam-se normais, e o paciente é mantido internado, com melhora 
expontânea do quadro sendo liberado para alta hospitalar sem diagnósticos e tratamentos 
adequados, o que demandará por novas internações e dispêndio de mais e mais recursos. 
Enfim, se há tecnologia, se há profissionais capacitados em número suficiente, se há a 
necessidade de seus préstimos no sistema, com ampla justificativa da relação 
custo/benefício, não há porque os gestores dos sistemas de saúde continuar sendo 
reticentes e não avançarem na gestão com a contratação de profissionais e aumento da 
cobertura de serviços, com a incorporação de tecnologias e novos processos de atenção. 
 

 
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 emprego do exame de Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico 
demostrou-se, em 100% dos casos, preciso e seguro ao diagnóstico da 
morte encefálica, sendo capaz de reduzir o tempo para o diagnóstico ao 
mínimo de 6 horas e proporcionar maior segurança à equipe médica no 
diagnóstico. 

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

1. A angiografia cerebral, exame que avalia a perfusão sanguínea cerebral, apesar de ser 
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considerado ''padrão ouro'' para a determinação da Morte Encefálica (ME), não é realizada 
rotineiramente devido às dificuldades inerentes ao procedimento e ao seu alto custo 
financeiro (17). Por outro lado, o eletroencefalograma, exame que avalia atividade elétrica 
cerebral (EEG) espontânea dos hemisférios cerebrais, é o mais utilizado para a determinação 
de ME, porém sofre influências de condições potencialmente reversíveis e alguns autores 
afirmam ser um teste de baixa especificidade e que não deveria ser aplicado como exame 
único para este propósito, motivos que reforçam a necessidade de se buscar outras 
alternativas, como é o caso da utilização do exame de Potencial Evocado Auditivo do Tronco 
Encefálico, exame de relativo baixo custo, rápido, de fácil aplicação e que não sofre 
influências de estados ou condições de tratamento.  

2. Redução dos custos financeiros para o SUS e dos custos humanos incomensuráveis, para a 
manutenção da vida das pessoas que se encontram nas filas de transplante, pois quanto 
mais rápido e seguro for o diagnóstico da morte encefálica, maior é a possibilidade e a 
quantidade de órgãos que podem ser aproveitados para o transplante, e menor é o tempo de 
espera nas filas, que demandam altos custos na manutenção dos tratamentos paliativos até 
que se consiga o órgão para transplante.  

3. Ao se testar a aplicabilidade de um exame rápido, seguro e objetivo e de relativo baixo 
custo, a partir de uma tecnologia já de uso comum para outros fins, se pode contribuir para 
o diagnóstico objetivo, preciso e seguro da morte encefálica, reduzindo as incertezas da 
equipe médica e as inseguranças dos familiares quanto à fidedignidade do diagnóstico da 
morte, um dos principais motivos que dificultam atualmente a captação de órgãos.  

4. Ao driblar-se as incertezas e inseguranças quanto a diagnóstico da morte encefálica se 
acelera a deflagração dos procedimentos para a captação de órgãos para transplante, e 
melhora-se a condição dos órgãos captados, evitando-se uma gama de complicações pós-
transplantes que demandam altos custos para o tratamento.  

5. Redução das filas para o transplante devido ao atraso no diagnóstico da ME, grande 
“gargalo” do sistema, e otimização dos recursos do SUS para a solução destes problemas, 
maior rotatividade para leitos de UTI por diminuição do tempo de internação tanto por parte 
do doador como do receptor dos órgãos, contribuindo, inclusive, em segunda intenção, para 
a melhoria do controle das infecções hospitalares, por redução dos tempos de permanência 
do interno. 

 
                 
 
 

Joaçaba/SC, 22 de junho de 2012. 
 
 
 
___________________________________   _____________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa                                                                 Reitor 
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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.: 15.983/2009-2 FAPESC Nº.::3610/09-8 
Título do Projeto: Redes de atenção a saúde mental na infância: construindo tecnologias para o SUS
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Jussara Gue Martini
E-mail: jussarague@gmail.com  
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis e Chapecó
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina 
- UFSC 

CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição(ões) Participante(s): Universidade do Estado de 
Santa Catarina 

CNPJ: 83.891.283/0001-36 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: agosto 2010 a junho 2012
Apoio Financeiro:  
FAPESC: R$ 44.790,00 SES: CNPq: PIBIC – 12 meses
Tema/Linha Temática: 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica
 Pesquisa de Laboratório 
 X Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 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: 
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Geral 
Identificar como os serviços de atenção a Saúde Mental na Infância se relacionam com as 
políticas do SUS, com referencia nas políticas Nacionais de Humanização e de Saúde 
Mental. 
Específicos  
1) Conhecer as Representações dos trabalhadores do CAPSi- Florianópolis e Chapecó, em 
Santa Catarina, sobre atenção a saúde mental infantil;  
2) Conhecer como os serviços participantes estruturam seus GTH – Grupo de trabalho em 
Humanização; 
3) Investigar sobre o itinerário terapêutico dos usuários dos CAPSi; 
4) Relacionar as associações de termos evocados em relação à saúde mental na infância com 
a Política Nacional de Humanização (PNH) e de Saúde Mental na Infância. 
Os dados coletados através das entrevistas com os trabalhadores dos Centros de atenção 
psicossocial infantil – CAPSi de Florianópolis e de Chapecó permitiram a discussão das 
interfaces entre as Políticas nacionais de humanização e de saúde mental e as práticas 
cotidianas dos trabalhadores, bem como, conhecer o itinerário terapêutico dos usuários dos 
serviços participantes do estudo.  
Neste momento, estamos analisando os dados obtidos, através do software Atlas –ti e 
preparando os resultados que serão apresentados aos serviços envolvidos e publicados em 
periódicos científicos. 
 

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

 
Ao avaliarmos as atividades desenvolvidas, acreditamos que não foi possível conhecer o modo como 
os serviços estruturam seus grupos de trabalho em humanização, uma vez que os mesmos não se 
organizam na modalidade GTH, sendo os aspectos relacionados com a humanização discutidos e 
implementados nas reuniões gerais de equipe, com o envolvimento de todos os trabalhadores dos 
serviços. 
 

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

 
Houve a integração com o Curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC – unidade de Chapecó. A participação ocorreu em todas as etapas do estudo, elaboração do 
projeto, coleta de dados, análise e produção de publicações e resumos para apresentação em 
eventos. 
 
 

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

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

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

A alteração restringiu-se ao afastamento por licença maternidade de um membro 
pesquisador, sem prejuízos para a execução dos objetivos originais. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Jussara Gue Martini Doutorado em Educação UFSC 
Alacoque Lorenzini Erdmann Doutorado em Enfermagem UFSC 
Bernadete Kreutz Erdtmann Mestrado em Enfermagem UDESC 
Isabel Cristina Santos Oliveira Mestrado em Saúde Pública Pref. Municipal São José/SC 
Sandra Greice Becker Doutorado Enfermagem UFAM – Manaus/AM 
Juliana da Costa  Enfermeira PIBIC/UFSC 
Rosane Gonçalves Nitschke Doutorado Enfermagem UFSC 
   
  
  
 

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$ 30.900,00 R$ 30.900,00 zero 
Total Custeio R$ 13.890,00 R$ 13.890,00         zero 
Saldo Total R$ 44.790,00 R$ 44.790,00  
Data da Informação 22.06.2012 22.06.2012  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
HD externo Sansung 2,5”  320gb /preto 4 unidades 
Materiais bibliográficos 10 unidades 
Notebook Toshiba  T135 - 4 unidades 
Software Atlas – TI Lic. 79D5A6H-

93T7
 1 unidade 

Notebook Sony Vaio -   PCG 71913L 1 unidade 
Câmera Digital Sony  Cybershot – 1 unidade 
Filmadora Sony HDR-XR100 2 unidades 
Impressora HP Laser Jet 1 unidade 
Tripé para filmadora 1 unidade 
Gravador digital Sony 5 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): O principal impacto produzido pelo estudo 
consiste no espaço de discussão sobre a prática profissional realizado com os profissionais 
dos Centros de atenção psicossocial infantil de Chapecó e de Florianópolis, tanto na reunião 
de apresentação do projeto quanto durante o desenvolvimento das entrevistas e da oficina 
de devolução dos resultados que acontecerá em agosto 2012. 
Outro aspecto relevante é a produção e divulgação de conhecimentos sobre a atenção á 
saúde mental na infância. Em estudo de revisão realizado constata-se uma baixa produção 
nesta área, com poucas publicações e um número ainda precário de teses e dissertações 
desenvolvidas, especialmente no âmbito da atenção psicossocial. Neste aspecto estamos 
com um trabalho de conclusão de curso finalizado, tendo originado um artigo encaminhado 
para publicação; oito (8) artigos em processo de elaboração ou no prelo, abordando os 
resultados do estudo e apresentação dos resultados parciais em eventos nacionais. 
O estudo contribuiu para a formação de recursos humanos através da oportunidade para 
atuação como bolsistas de iniciação científica de acadêmicos dos cursos de enfermagem e 
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de psicologia. 
A participação de docentes da UDESC e da UFAM (doutoranda titulada em fevereiro de 2012) 
possibilitaram o fortalecimento de grupos de pesquisa na área de  saúde mental e saúde 
coletiva nas duas instituições.  
 
 

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
SILVA, SB. et al Revista Gaúcha de 

enfermagem – em avaliação 
Percepções da equipe 
multiprofissional do CAPSi 
sobre a saúde mental na 
infância. 

MARTINI JG. et al Em preparação Saúde mental na infância: 
estudo bibliométrico no 
banco de dissertações e 
teses da CAPES 

BECKER, SG. et al Em finalização Configuração da produção de 
teses e dissertações em 
saúde mental. 

COSTA, J et al Em preparação Política de saúde mental: 
reflexões e entendimentos

ERDTMANN, BK. et al Em preparação Representações sociais dos 
trabalhadores e usuários 
sobre o Centro de atenção 
psicossocial infantil.

NITSCHKE, RG. et al Em preparação Saúde mental na infância: 
itinerário terapêutico das 
famílias. 

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 resultados possibilitam o desenvolvimento de 
tecnologias leves, especialmente as relacionais, visando aperfeiçoar a atenção á saúde 
mental na infância. 
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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    x
Desenvolvimento regional     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): A compreensão dos itinerários terapêuticos das 
famílias dos usuários, bem como, de suas percepções sobre os serviços que acessam em 
busca de solução para seus processos de adoecimento representa melhorias na qualidade 
dos serviços ofertados e pode impactar na qualidade de vida da população envolvida. 
 
 
 

 
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    x  
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estudado 
Redução dos custos de atendimento    x  
Aumento da cobertura de serviços    x  
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção      x
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      x
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      x
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): As contribuições do estudo para o sistema Único 
de Saúde foram evidenciadas na discussão da Política Nacional de Humanização com a 
equipe dos CAPSi de Chapecó e de Florianópolis, com ênfase na abordagem das 
perspectivas de acolhimento, da Clínica ampliada e dos projetos terapêuticos singular e 
coletivo como ferramentas importantes no atendimento da famílias. 
Na divulgação junto á equipe de saúde dos resultados do estudo, especialmente, das 
avaliações realizadas pelas famílias sobre os serviços oferecidos pelos CAPSi e o quanto 
estes serviços são valorizados pelos usuários. 
 
 
 

 
 
 
 

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 pesquisa visa identificar como os serviços de atenção à saúde mental na infância se relacionam com 
as políticas do SUS, com referência nas políticas Nacional de Humanização e de Saúde mental e 
como se dá a formação das redes de atenção no âmbito dos Centros de atenção psicossocial infantil – 
CAPSi em Chapecó-SC e em Florianópolis/SC . Os dados foram obtidos através de evocações livres e 
entrevistas com 22 profissionais de saúde que atuavam nos serviços em 2010/2011 e 20 familiares de 
crianças e adolescentes atendidos no mesmo período. Trata-se de um estudo qualitativo, apoiado nos 
referenciaias das Representações Sociais e Quotidiano. A análise das evocações livres está sendo 
desenvolvida com o auxílio do Software Ensemble de programes permettante l´anályse ês evocations 
- Evoc versão 2000®, para análise das entrevistas estamos utilizando a análise de conteúdo de Bardin, 
2010, usando o Software ATLAS-TI versão 2012.  As análises até o momento realizadas permitem 
apontar o baixo número de publicações nesta área; o comprometimento dos profissionais com as 
Políticas Nacionais de Saúde Mental e de Humanização, o itinerário terapêutico dos usuários e 
familiares na busca por atenção á saúde, muitas vezes incluindo vários serviços e municípios e a 
centralidade da atenção à família, com ênfase na interssetorialidade e interdisciplinaridade.  A etapa 
final do estudo será a apresentação dos resultados aos profissionais envolvidos, através de oficinas, 
buscando a produção coletiva de tecnologias de cuidado para a atenção à saúde mental na infância. 
Palavras chave: saúde mental; criança; enfermagem; representações. 
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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 questão fundamental que esta investigação buscou responder é como se dá a relação entre os 
processos de atenção à saúde mental na infância, nos Centros de Atenção Psicossocial Infantil e as 
políticas nacionais de saúde mental e de humanização. 
Os conhecimentos que estão sendo produzidos contribuem para a reflexão dos profissionais 
envolvidos e, através da publicação dos resultados e discussões, contribuirão para a socialização e 
divulgação da experiência de atenção à saúde mental na infância em Santa Catarina. 
Os depoimentos dos usuários apontam importantes questões para a reflexão sobre aspectos 
relacionados à educação permanente da equipes de saúde, tanto dos CAPSi quanto de outras áreas 
de atenção á saúde e, especialmente, permitem identificar as potencialidades e fragilidades dos 
serviços de atenção saúde mental na infância na rede de atenção à saúde. Acreditamos que a 
divulgação destes achados e o compartilhamento dos mesmos com as equipes envolvidas na 
investigação possibilitará a qualificação dos serviços. 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 22  de junho de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

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 
2  

Termo de Outorga Nº.: 15.950/2009‐6  FCTP: 15.950/2009-6 

Título do Projeto: Programa de monitoramento e qualificação de fornecedores de 
medicamentos para o SUS na Região da Amurel 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Luiz Alberto Kanis/UNISUL
E-mail: luiz.kanis@unisul.br 
Município de Execução da Pesquisa: Tubarão SC
Instituição Executora: UNISUL CNPJ: 86.445.293/0001-36 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 11/2009-11/2011
Apoio Financeiro: R$ 100.885,00 
FAPESC:  SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: 

3  
4 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

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

5 - 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: 
a) Firmar a adesão das Secretarias municipais de saúde para desenvolvimento do programa de 
qualificação de fornecedores e monitoramento de medicamentos. 
 
Alcançado: 7 prefeituras municipais concordaram em participar do projeto e assinaram termo de 
concordância. Esta etapa ocasionou um pequeno atraso no início das análises, pois várias relutaram e 
aceitar. 
 
 b) Elaborar um procedimento para seleção de medicamentos para monitoramento através de dados 
de utilização, consumo, relevância clínica, índice terapêutico e classificação biofarmacêutica. 
 
Alcançado: procedimento elaborado e já utilizado para início das coletas dos medicamentos. 
 
 c) Elaborar um programa informatizado para avaliação e qualificação dos fornecedores de 
medicamentos. 
 
Alcançado: foi elaborado um programa de qualificação de fornecedores e dos medicamentos o qual 
foi apresentado inicialmente a duas secretarias municipais de saúde. Este programa atribui valores de 
qualificação para cada produto recebido pelas secretarias municipais de saúde baseado em 
informações de qualidade que possam ser avaliadas pelo responsável do recebimento (previamente 
treinado) e em seguida associa ao distribuidor e ao medicamento uma nota. Esta nota vai para um 
banco de dados, que ao ser acessado apresenta a nota média para o distribuidor e o número de 
avaliações realizadas. 
 
 d) Estruturar um laboratório de controle de qualidade de acordo com as exigências da ANVISA para 
realizar análises. 
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Alcançado: apesar de já termos o laboratório instalado, questões burocráticas e de qualificação de 
procedimentos ainda estão sendo realizados para obtermos certificação REBLAS 
 
 e) Acompanhar a qualidade dos medicamentos selecionados adquiridos pelo período de um ano. 
 
Alcançado: foram analisados 120 amostras de medicamentos nos últimos 15 meses. 
 
 f) Apresentar para as Secretarias Municipais de saúde o programa de qualificação de fornecedores e 
monitoramento de medicamentos. 
 
Parcialmente alcançado: a primeira versão do programa foi apresentada a duas secretarias 
municipais de saúde, a partir das sugestões obtidas o programa foi simplificado. A posição destas foi 
de que o tempo para preenchimento seria muito extenso e atrapalharia o processo. O programa 
reajustado será apresentado as secretarias quando conseguirmos alinhar uma data para pelo menos 
4 secretarias puderem participar. 
 

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

 
95%. O atraso para conseguir o aceite de participação das prefeituras municipais e algumas 
questões burocráticas de instalação de equipamentos e espaço físico do laboratório, além do atraso 
na liberação de padrões analíticos para padronizações das técnicas analíticas e na qualificação do 
HPLC atrasaram o desenvolvimento do projeto e consequentemente não tivemos tempo de 
apresentar a versão final as secretarias municipais de saúde até o momento. 
 

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 
x SIM 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 grande evasão dos pesquisadores da UNISUL, sobrecarregou os pesquisadores que se 
mantiveram no projeto. 
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F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

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

A pesquisadora Dra. Irene Clemes Kulkamp deixou a instituição UNISUL e trabalha hoje na 
UFRGS. 
O pesquisador Patrik Oening Rodrigues deixou a instituição UNISUL e trabalha hoje na 
UFMTS. 
O pesquisador Ademar Schmitz assumiu a gerência da AGETEC/UNISUL, fato que reduziu o 
seu tempo de dedicação ao projeto. 
Estas alterações sobrecarregaram os pesquisadores que se mantiveram no projeto e atrasou o 
desenvolvimento do programa proposto. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Luis Alberto Kanis Dr Unisul 
Carine Raquel Blatt  Msc Unisul 
Alessandra de Sá Soares  Msc Unisul 
   
   
   
   
  
  
 

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

 
 
 
 
 

 
6 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 39.810,00 39.810,00 0,00 
Total Custeio 61.075,00 60.704,21 370,79 
Saldo Total 100.885,00 100.514,21 370,79 
Data da Informação 20.06.2012  
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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
Agitador mag. Multiponto FaalK 
Desintegrador de comprimidos 
Nova ÉTica 

301-3   

Friabilometro Nova Ética 300-1
Ultrassom termostatizado Faalk
Agitador Magnético c/ c RPM 
Faalk 

AMF 600   

Agitador Magnético c/ c RPM 
Faalk 

AMF 600   

Agitador Magnético c/ c RPM 
Faalk 

AMF 600   

Banho Dubnoff termostatizado 
FaalK 

BDTF-1000   

Estufa bacteriológica Faalk EBF 400
Estufa secagem Fallk ETF 400
Balança analítica Marte Y220
Espectrofotometro Bel Photonics
Computador Intel com monitor Dc E550
Balança semi analítica BL3200H

 
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 principais impactos do projeto foram:  
A geração de uma proposta para selecionar medicamentos para o controle de qualidade pelo 
PROVEME utilizando informações de demanda, potência e classificação biofarmacêutica. 
A elaboração de um programa simples que no futuro poderá ser utilizado pelas secretarias 
municipais para qualificar os fornecedores. 
Estrutura laboratorial para realização de ensaios de qualidade na região e a possibilidade de servir 
de campos de estágio para capacitação de  alunos do curso de farmácia em técnicas analíticas 
para controle de qualidade de medicamentos. 
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Publicações Data/Local da Publicação Título 
Trabalho de conclusão de curso 12/2010/ UNISUL Avaliação da qualidade de 

comprimidos de furosemida e 

captopril distribuídos pelo SUS 

em municípios do sul de Santa 

Catarina 

Trabalho de conclusão de curso 12/2010/ UNISUL Verificação da qualidade de 

Ibuprofeno e Amoxicilina 

distribuídos pela rede pública 

da região da Amurel, Santa 

Catarina. 

 
MEDEIROS, A. C.; NASCIMENTO, M. P. Verificação da qualidade de Ibuprofeno e Amoxicilina 

distribuídos pela rede pública da região da Amurel, Santa Catarina. 2010. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Farmácia) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2010. [Orientador: Prof. Dr. 

Luiz Alberto Kanis] 

 

NETO, C. R.  VIEIRA, E. S.  Avaliação da qualidade de comprimidos de furosemida e captopril 

distribuídos pelo SUS em municípios do sul de Santa Catarina. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Farmácia) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2010. [Orientador: Prof. Dr. Luiz 

Alberto Kanis] 

 
 
 
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): 
 
Programa de qualificação de fornecedores de medicamentos que possa ser utilizado pelas 
secretarias municipais de Saúde. 
 



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

 
         

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Secretaria de 

Estado da 
Saúde/SC 

                                                                
   

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

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5
Melhoria da qualidade de vida da população    x
Insumos para políticas públicas x     
Redução das desigualdades sociais x     
Redução das importações x      

Agregação de valor a produtos e processos x     
Geração de empregos x     
Desenvolvimento regional x     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A implantação de um programa de qualificação de fornecedores auxiliará na garantia da qualidade 
de medicamentos disponibilizados pela rede pública. 
 
 

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

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

 
 
F - SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA 1 2 3 4 5
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde   x 
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção    x
Apropriação/incorporação dos resultados pelos 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): 
A implantação de um programa nacional de qualificação de fornecedores poderá auxiliar o SUS a 
avaliar os serviços prestados por distribuidores de medicamentos e consequentemente da indústria. 
Além disto poderá ser utilizado como ítem essencial nas licitações, fazendo com que não apenas o 
valor das mercadorias seja determinante para definição de um processo licitatório. Este sistema 
poderá incentivar as distribuidoras e indústrias a tomarem cada vez mais cuidados para garantir a 
qualidade dos medicamentos distribuídos na rede pública.  
 
 

 
 

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). 

Resultados obtidos: O projeto teve como objetivo elaborar um sistema de monitoramento e 
qualificação de fornecedores de medicamentos para secretarias municipais de saúde da Região da 
Amurel. Foi proposto uma forma de classificar os medicamentos distribuídos em função da 
necessidade de acompanhamento. Foi elaborado uma lista baseada nos quesitos: demanda (número 
de medicamentos comprados dividido pelo número de habitantes), dosagem do medicamento e 
Classificação Biofarmacêutica (Biopharmaceutics Classification System, BCS).  Foi estabelecido que 
cada um destes itens valeria 25 pontos, totalizando um  máximo de 75 pontos. O cálculo para a 
pontuação da demanda foi feito proporcionalmente, sendo que a maior demanda correspondeu a 25 
pontos. Para a dosagem também foi utilizado cálculo proporcional, onde a dosagem  menor 
(considerada mais crítica) correspondeu a pontuação máxima de 25 e a mínima pontuação foi 
estabelecida para doses superiores a 100 mg. Na BCS as categorias mais críticas, II e IV 
equivaleram a 25 pontos, a III, 12,5 pontos e a I, 0 pontos.  
A partir do método de seleção foram elencados os quinze medicamentos com maior pontuação, 
sendo eles respectivamente: Captopril, Ácido Acetilsalicílico, Hidroclorotiazida, Glibenclamida, 
Paracetamol, Levotiroxina Sódica, Diclofenaco de Potássio, Ibuprofeno, Furosemida, Amoxicilina, 
Espironolactona, Alopurinol, Metoclopramida, Metronidazol e Estearato de Eritromicina. Foi 
estruturado um laboratório de controle de qualidade com equipamentos calibrados e qualificados, 
padrões analíticos USP, procedimentos operacionais para todas as análises e treinamento para cada 
analista. Foram realizadas análises em 135 amostras em um período de 15 meses das informações 
contidas nsa embalagens primárias e secundárias, teor, uniformidade de conteúdo, peso médio, 
friabilidade, desintegração e dissolução. Os resultados demonstraram que 8% das amostras tinha 
desvios de qualidade em relação ao conteúdo descrito nas embalagens e 1,5% em relação ao teor e 
3,0% em relação a dissolução e desintegração. Foi elaborado um programa para a avaliação e 
qualificação dos fornecedores que  poderá ser utilizado pela rede pública de saúde como uma 
ferramenta para auxiliar a garantir a qualidade e consequentemente a segurança dos medicamentos 
distribuídos pelas unidades do SUS. O programa disponibiliza para as secretarias de saúde avaliar 
itens básico de qualidade como prazo de entrega, produto e quantidade de acordo com nota fiscal, 
condições da embalagem, possíveis desvios de qualidade visíveis do produto como, frascos 
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quebrados, coloração dos comprimidos, comprimidos quebrados etc., quantidade de bulas e data de 
validade. Através deste programa é possível qualificar cada produto e consequentemente o 
distribuidor que é responsável juntamente com a indústria pela qualidade do medicamento 
Área geográfica: Região da Amurel – Sul de Santa Catarina 
População alvo: comsumidores de medicamentos distribuídos pela rede pública. 
Palavras chaves: medicamentos, monitoramento, qualidade

  
 
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 preocupação com a qualidade dos medicamentos dispensados pela rede pública é uma constante 
em nosso país, principalmente após a década de 90 quando vários lotes de medicamentos falsificados 
foram identificados. A ANVISA vem desenvolvendo a ampliação e a sistematização da vigilância pós-
comercialização dos medicamentos utilizados em serviços de saúde por meio dos projetos, Programa 
de Verificação da qualidade de Medicamentos (PROVEME) e Hospitais-Sentinela, que acompanham e 
monitoram a qualidade dos medicamentos. Contudo, ainda são incipientes as ações relacionadas aos 
serviços públicos municipais. E é justamente no serviço público municipal, onde a compras de 
medicamento é realizada através de licitação do tipo menor preço, que a qualidade dos produtos 
adquiridos tem sido tema de bastante preocupação, uma vez que, com bastante frequência são 
ofertados produtos de qualidade duvidosa. Utilizar a rede de secretarias municipais de saúde 
distribuídas no país para auxiliar no acompanhamento da qualidade dos medicamentos distribuídos 
pelo SUS e também para qualificar seus distribuidores é uma alternativa viável e de fácil aplicação 
caso um programa de qualificação dos distribuidores seja instituído em rede nacional.  O programa 
que foi elaborado para a avaliação e qualificação dos fornecedores poderá ser utilizado pela rede 
pública de saúde como uma ferramenta para auxiliar a garantir a qualidade e consequentemente a 
segurança dos medicamentos distribuídos pelas unidades do SUS. Com esta proposta é possível 
detectar os principais desvios da qualidade em medicamentos adquiridos pelas unidades municipais 
de saúde e contribuir com a ANVISA na detecção e notificação de desvios de qualidade dos 
medicamentos fornecidos ao sistema público de saúde. 
 

 
                 
 

Tubarão/SC, 20 de junho  de 2012. 
 
 
 

 
 

_______________________________ 
Luiz Alberto Kanis   
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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.: 15969/2009-7 FCTP:1950/096
Título do Projeto: Determinação do genótipo de Giardia sp em fezes de crianças, cães e 

animais de produção residentes na região periférica da cidade de Lages, SC 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Prof. Dr. Luiz Claudio Miletti
E-mail: lcmilett@yahoo.com.br/ miletti@cav.udesc.br
Município de Execução da Pesquisa: Lages
Instituição Executora: Universidade do Estado de Santa 
Catarina- Centro de Ciências Agroveterinárias

CNPJ: 838912830001-36 

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

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2011
Apoio Financeiro:  
FAPESC: x SES: x CNPq: x 
Tema/Linha Temática: Doenças 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) 
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 
 

A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  
 SIM (x) NÂO(  ) Caso SIM, Justifique:  
 
       Devido as dificuldades de acesso e a falta de número suficientes de animais de produção 
domiciliados junto as crianças em idade escolar, não foi possível determinar a frequência e 
ocorrência neste tipo de amostra. Assim esse objetivo foi abandonado. 
        Em contrapartida conseguiu-se obter amostras de cães recolhidos ao Centro de Controle de 
Zoonoses de Lages e de laboratório particulares, amostras estas que puderam ser avaliadas quanto 
a ocorrência de cistos de Giardia intestinalis. 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
 Quanto aos objetivos propostos que eram:  

1-Determinar a freqüência de cistos de Giardia sp em fezes de crianças assim como o sexo, idade e 

escolaridade de maior frequência de Giardia com genótipo zoonótico em fezes de crianças 

analisadas; 

2- Determinar a ocorrência e freqüência de Giardia sp em cães domiciliados e animais de produção, 
correlacionado com o sexo e a idade do animal. 
 
 Obtivemos os seguintes resultados: Até o presente momento foram analisadas 92 amostras fecais 
de crianças (49 meninas e 43 meninos) e 101 de cães (59 machos e 41 fêmeas) provenientes de 75 
residências. A positividade para Giardia intestinalis foi 11 amostras positivas (11,95%) para as 
crianças e 11 amostras (9,9%) para cães. Das 357 amostras de cães provenientes do CCZ de 
Lages, destas 195 amostras foram de fêmeas e 162 de machos com idades variando de meses a 
mais de 10 de 63 bairros da cidade. Das 357 amostras, 28 (7,8%) foram positivas. Em relação ao 
sexo dos animais positivos para cistos de Giardia intestinalis, 19 (11,73%) foram de machos e nove 
(4,61%) fêmeas. Amostras fecais provenientes de um laboratório particular somaram 472 amostras 
com positividade 21 (4,44%) dos exames realizados 
 Quanto ao objetivo:
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3 Determinar o genótipo de Giardia sp em fezes de crianças e cães 
Até o momento após percalços técnicos para acertar o protocolo de extração de DNA 
dos cistos de Giardia, conseguimos padronizar o mesmo e obter no controle positivo 
a amplificação do gene que será usado na genotipagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   2   3   4   5   6 

Fig. 1 Amostras de DNA de cistos de Giardia purificadas
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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: 

 
 Entendemos que obtivemos uma taxa de sucesso de 85%, uma vez que faltam finalizar  as análises 
genotípicas e o ELISA. A não obtenção de sucesso total foi devida as dificuldades iniciais em 
conseguir obter as amostras e a necessidade de padronizar o método de extração de DNA , que não 
é tao simples como descrito na literatura.  
 

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

1  2 

Fig. 2 Amplificação do gene da  glutamato desidrogenase 
em amostra de DNA de Giardia. Linha 1‐ padrão de tamanho 
molecular  100bp ladder; Linha 2 ‐fragmento amplificado 

453 pb



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

 Foram incorporados a pesquisa 03 estudantes de graduação (01 CAV- Medicina  
Veterinária) e 02 ( UNIPLAC Biomedicina). A incorporação destes estudantes aumentou a 
disponibilidade de coleta de amostras e o processamento das mesmas no laboratório.
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Luiz Claudio Miletti Doutor UDESC 
Rosiléia Marinho Quadros Mestre UDESC 
Carlos José Raupp Ramos Mestre SES-SC 
Cícera Regina Lazzarotto  Graduanda CAV -
Paulo Henrique Exterchoter 
Weiss 

 Graduando UNIPLAC - 

Geison Willian Ezequiel Graduando UNIPLC -
 

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

 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital R$77.205,00 R$ 76.911,48 R$ 293,52
Total Custeio R$ 15.490,00 R$ 15.429,20 R$ 60,80
Saldo Total R$ 92.695,00 R$ 92.340,68 R$ 354,32
Data da Informação 03/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 
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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
 Espectrofotômetro Beckman DU730
 Repipetador Eppendorf MultipetePlus 4945819 -
Micropipeta Multicanal 
Eppendorf 

Research 12 
canais

3805519 - 

 Incubadora Shaker Cienlab CE-725/B Não tem - 
 Banho Maria Digital Cienlab CE-160/9 Não tem - 
Lavadora automática de 
Microplacas 

Thermoplate Não tem - 

Termociclador com gradiente Maxygene- 
Axygen

Não tem - 

Microscópio óptico Mod. E-200 
NIkon

Não tem - 

Autoclave vertical Prismatec CS Não tem -
 Micropipeta Digipet Não tem -
Pipeta de precisão P2 Gilson Não tem -
Pipeta de precisão P10 Gilson Não tem -

 
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): Conhecer os genótipos de Giardia Sp circulantes 
ema Lages e com isso identificar a principal fonte de contaminação, zoonótica ou não. Além 
disso capacitar estudantes para futuro trabalhos , deste tipo, prospectivo na região. 
 
 

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
  
  
  
  
  
  
Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN.
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B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5
Geração de novas tecnologias X    
Otimização de processos de produção X     
Possibilidades de obtenção de patentes X     
Agregação de vantagens competitivas do setor X     
Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X     
Transferência tecnológica para o setor x     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 
 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5
Melhoria da qualidade de vida da população    x
Insumos para políticas públicas x     
Redução das desigualdades sociais    x
Redução das importações x      

Agregação de valor a produtos e processos x     
Geração de empregos x     
Desenvolvimento regional   x  
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):Informar a regional de saúde para que possa fazer 
um trabalho preventivo junto a população quanto  a necessidade de higiene e trato correto 
dos amimais. 
 

 
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): Contribuir para o maior conhecimento deste 
agarvo da saúde na cidade de Lages, colaborando com o conhecimento que pode melhor 
apontar as políticas de a saúde para esse tipo de agravo. 
 

 
 
 
 

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 propósito deste estudo é investigar os genótipos de Giardia duodenalis circulantes na 

população de crianças, cães e animais de produção na periferia de Lages-SC e sua 

epidemiologia e características clínicas.  Para a amostragem foram coletadas amostras fecais 

de crianças matriculadas em sete escolas de ensino fundamental do município de Lages-SC, 

sendo utilizados na pesquisa somente alunos matriculados da primeira à quinta série. As 

escolas amostradas na pesquisa foram aquelas que apresentaram número superior a 200 

alunos no ensino fundamental. As escolas que foram base de coleta de material foram: Aline 

Giovana Schimitt – bairro Guarujá, Izidoro Marin – bairro Caroba; Mutirão – bairro 

Habitação; Nossa Senhora da Penha – bairro São Miguel; Nossa Senhora dos Prazeres – 

bairro Santa Catarina; Ondina Neves Bleyer – bairro sagrado Coração de Jesus; Prof. 
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Antonio Joaquim Henriques – bairro Centenário; Santa Helena – bairro Copacabana; Para as 

amostras fecais de cães residentes foram aplicadas à mesma metodologia que ocorreram com 

as crianças, para isso buscou-se primariamente encontrar a presença de cães no domicílio das 

crianças matriculadas nas escolas. Foram utilizadas amostras fecais de pacientes infantis 

enviadas a um Laboratório particular de Lages. Em relação aos cães errantes ou recolhidos 

pelo Centro de Controle de Zoonoses de Lages, as amostras foram coletadas três vezes por 

semana. Até o presente momento foram analisadas 92 amostras fecais de crianças (49 

meninas e 43 meninos) e 101 de cães (59 machos e 41 fêmeas) provenientes de 75 

residências. A positividade para Giardia intestinalis foi 11 amostras positivas (11,95%) para 

as crianças e 11 amostras (9,9%) para cães. Das 357 amostras de cães provenientes do CCZ 

de Lages, destas 195 amostras foram de fêmeas e 162 de machos com idades variando de 

meses a mais de 10 de 63 bairros da cidade. Das 357 amostras, 28 (7,8%) foram positivas. 

Em relação ao sexo dos animais positivos para cistos de Giardia intestinalis, 19 (11,73%) 

foram de machos e nove (4,61%) fêmeas. Amostras fecais provenientes de um laboratório 

particular somaram 472 amostras com positividade 21 (4,44%) dos exames realizados As 

amostras positivas conservadas em álcool absoluto estão sendo submetidas à extração do 

DNA para posterior genotipagem e as amostras negativas conservadas sob congelamento 

para pesquisa de coproantígenos pelo teste de ELISA. 

 
Palavras –chave genotipagem, Giardia, cães, crianças 
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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). 

 
 Esta pesquisa pretende apontar para o gestor público de saúde a freqüência de 

infecção por Giardia sp da população em idade escolar (que possui animal de estimação ou 

convive com animal de produção) residentes na região periférica da cidade de Lages, SC. 

Com esse dado pretende-se além de traçar o curso da infecção com os diferentes genótipos, 

abrir a possibilidade de um trabalho de educação em saúde para esta população, visando a 

diminuição dos quadros de infecção. Além disso, irá gerar informação que pode ajudar ao 

SUS a desenvolver protocolos de controle mais eficientes. 

 
 

                 
 
 

Florianópolis/SC,  27 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

 
 

_______________________________ 
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.: 18.820/2009-4 FAPESC Nº.:: 2091/097 
Título do Projeto: Título do Projeto: O uso de ervas aromáticas como estratégia na diminuição do 
consumo de sal na dieta de adultos e idosos hipertensos atendidos pelo Sistema Único de Saúde: um 
estudo de intervenção com o uso de tecnologias leves em educação em saúde. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Márcia Reis Felipe
E-mail: marciafelipe@univali.br 
Município de Execução da Pesquisa: Itajaí
Instituição Executora: UNIVALI CNPJ: 84.307.974/0001-02
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: dezembro de 2009 a dezembro de 2011
Apoio Financeiro:  
FAPESC: R$ 20.733,00 SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Desenvolvimento de métodos de promoção de saúde e métodos de prevenção, 
diagnóstico e tratamento precoces. 
 

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
 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:  
 
Objetivos propostos: 
 
- Capacitar os participantes para a adoção de um estilo de vida saudável com vistas à redução do risco 
e controle da HAS; 
- Estimular o uso de temperos e ervas aromáticas em preparações culinárias com baixa adição de sal 
de cozinha; 
- Avaliar a excreção de sódio na urina de 24 horas antes, durante e após a intervenção; 
- Avaliar o estado nutricional no início e no final da intervenção; 
- Confrontar o consumo diário de sal de cozinha antes e após a intervenção; 
- Relacionar níveis de pressão arterial antes e após a intervenção. 
 

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

Os objetivos propostos foram todos alcançados, apenas o tamanho da amostra prevista (50 

hipertensos) não foi atingida, pois ainda que 63 indivíduos tenham participado das etapas iniciais da 

pesquisa, apenas 45 realizaram o exame de urina de 24horas após três meses da última oficina 

correspondendo a uma perda amostral de 28,6%.   
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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: 

 
- Capacitar os participantes para a adoção de um estilo de vida saudável com vistas à redução do risco 
e controle da HAS - 100% 
- Estimular o uso de temperos e ervas aromáticas em preparações culinárias com baixa adição de sal 
de cozinha - 100%; 
 
- Avaliar a excreção de sódio na urina de 24 horas antes, durante e após a intervenção – 90%; 
 
- Avaliar o estado nutricional no início e no final da intervenção- 90% 
 
-Confrontar o consumo diário de sal de cozinha antes e após a intervenção- 90% 
 
- Relacionar níveis de pressão arterial antes e após a intervenção- 90% 
 
 

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 DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Apoio na divulgação 

do estudo e recrutamento dos participantes. Divulgação e distribuição da Cartilha: Hipertensão 

Arterial 

- 25º JOPEF Brasil. Curitiba, 28 de abril a 01 de maio de 2011. APRESENTAÇÃO DO 

TRABALHO: JURCEVIC, J.D.; FELIPE, M.R.; PEZZINI, Z. WILKE, G.D. Consumo de sódio e 

estado nutricional de hipertensos atendidos por uma Unidade de Saúde. 

- INSTITUTO VALÉRIA PASCHOAL. Jornada Catarinense de Nutrição Funcional. 

Florianópolis, 27 e 28 de maio de 2011– APRESENTAÇÃO DO TRABALHO: FELIPE, M.R.; 

JURCEVIC, J.D.; WILKE, G.D; PAES, Z.P. O uso de ervas aromáticas como estratégia na 

diminuição do consumo de sal na dieta de adultos e idosos hipertensos.  

- REVISTA CIENTÍFICA JOPEF - ARTIGO PUBLICADO JURCEVIC, J.D.; FELIPE, M.R.; 

PEZZINI, Z. WILKE, G.D. Consumo de sódio e estado nutricional de hipertensos atendidos por uma 

Unidade de Saúde. Rev. Científica JOPEF. v.11, n.1, p.29 – 36, 2011. 

- REVISTA BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO – ARTIGO ENCAMINHADO PARA 
PUBLICAÇÃO: FELIPE, M. R; WILKE, G.D; JURCEVIC, J.D.; NESELLO, L.A.N.; MELO,S.S. 
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Educação em saúde como estratégia no controle da Hipertensão Arterial de adultos e idosos atendidos 
pelo Sistema Único de Saúde. 

 -REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA– ARTIGO ENCAMINHADO PARA 

PUBLICAÇÃO: JURCEVIC, J. D.; HOFELMANN, D.A.; FELIPE, M. R. Consumo de sal e 

alimentos ricos em sódio por hipertensos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde de Itajaí, SC. 

 

 
 

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

Outras:  
 
 
 
 
 
 
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? 

 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Márcia Reis Felipe DO Univali 
Luciane Angela Nottar Nesello MSc Univali 
Sandra Soares Melo DO Univali 
Jocilene Demetrio Jucervic GR Univali (acadêmica) 
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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 6.993,00 6.394,70 598,30 
Total Custeio 13.740,00 12.064,00 1.676,00 
Saldo Total 20.733,00 18.458,70 2.274,30 
Data da Informação 26/01/2012   

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
CPU HP DX 2390 C2D 7500 

2GB/250GB/DVD/KIT/VIST
Projetor Multimidia BENQ MP 515
Balança TANITA Ironman BC 554 Com monitor comp. 
Plicometro cientifico 
CESCORF 

   

Estadiometro compacto WISO  
Monitor 18,5” - LCD 
SANSUNG 

B 1930 WIDE  

Aparelho de Pressão  
VISOMAT 

Digital de pulso 
INCOT

  

Bolo de milho 1 pedaço- 
réplica 

Wa.20488   

Maçã verde – réplica de 
alimento 

Wa 23614   

Mel 1 colher de sopa – réplica 
de alimento 

Wa 20555   

Melancia -1 fatia – réplica de 
alimento 

Wa 16960   

Pizza de mussarela – 1 pedaço 
–réplica de alimento

Wa 16080   

Uva rubi- 15 unidades – réplica 
de alimento 

Wa 26760   

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

 
A – CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos   x    
Geração de avanço/inovação experimental  X     
Geração de conhecimento passível de difusão     x  
Formação e capacitação de recursos humanos   x    
Formação de novos grupos e centros de pesquisa  X     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
O trabalho encontrou forte relação entre o uso de tecnologias em educação em saúde e a diminuição 
dos níveis pressóricos dos hipertensos. Este conhecimento é de fácil difusão e deverá ser repassado 
aos trabalhadores de saúde para que possam utilizar este conhecimento nas UBS. Durante o 
desenvolvimento deste estudo, tivemos o acompanhamento de 2 agentes de saúde e 1 enfermeira da 
Unidade de Saúde em estudo durante todas as oficinas, e desta forma estas pessoas já foram 
capacitadas para repassar os conhecimentos adquiridos. 
 

 
 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
 

JURCEVIC, J. D.; FELIPE, M. 

R.; PEZZINI, Z. WILKE, G. D. 

Consumo de sódio e estado 

nutricional de hipertensos 

atendidos por uma Unidade de 

Saúde. Revista Científica 

JOPEF. v.11, n.1, p.29 – 36, 

2011. 

 

Abril/maio de 2011. Curitiba . Consumo de sódio e estado 

nutricional de hipertensos 

atendidos por uma Unidade de 

Saúde. 

 

 
FELIPE, M. R; WILKE, G.D; 
JURCEVIC, J. D.; NESELLO, 

L. A. N.; MELO, S. S. Educação 
em saúde como estratégia no 

Setembro de 2011. São Paulo Educação em saúde como 
estratégia no controle da 
Hipertensão Arterial de adultos 
e idosos atendidos pelo Sistema 
Único de Saúde. Encaminhado 
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controle da Hipertensão Arterial 
de adultos e idosos atendidos 
pelo Sistema Único de Saúde. 
Encaminhado para a Revista 
Brasileira de Hipertensão-  
Em análise. 

para a Revista Brasileira de 
Hipertensão 

 

JURCEVIC, J. D; 

HOFFELMANN, D. A.; 

FELIPE, M. R. Consumo de sal 

e alimentos ricos em sódio por 

hipertensos atendidos em uma 

unidade básica de saúde de 

Itajaí, SC. Revista Brasileira 

de Nutrição Clínica- Em 

análise. 

 

Janeiro de 2012. São Paulo Consumo de sal e alimentos 

ricos em sódio por hipertensos 

atendidos em uma unidade 

básica de saúde de Itajaí, SC. 

 

   
   
  
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    
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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 
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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): 
 
Espera-se que esta estratégia seja aplicada em programas de atenção básica em saúde junto às 
Unidades de Saúde, contribuindo para a redução da prevalência da HAS e suas comorbidades.  
Os resultados deste estudo poderão contribuir para a redução dos custos associados ao tratamento da 
HAS e indiretamente repercutir em uma diminuição dos afastamentos e incapacidades gerados pela 
HAS e suas comorbidades no setor produtivo local e no setor de saúde. 
 

 
 
 
 

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

 

O uso de ervas aromáticas como estratégia na diminuição do consumo de sal na dieta de adultos 
e idosos hipertensos atendidos pelo Sistema Único de Saúde: um estudo de intervenção com o 
uso de tecnologias leves em educação em saúde. 
 

MÁRCIA REIS FELIPE; JOCILENE DEMETRIO JURCEVIC; LUCIANE ANGELA NOTTAR 
NESELLO;  SANDRA SOARES MELO.  

 

A hipertensão arterial tem alta prevalência e baixas taxas de adesão ao tratamento. Este 

estudo objetivou verificar a adesão a uma dieta com restrição de sal após três meses de educação em 

saúde. Estudou-se 45 hipertensos pertencentes a uma equipe da Estratégia de Saúde da Família. A 

intervenção consistiu em duas oficinas sobre a hipertensão e importância do estilo de vida e da 

alimentação saudável no seu controle, além da distribuição de uma cartilha sobre hipertensão e duas 

oficinas culinárias com receitas que utilizavam ervas aromáticas em substituição parcial ao sal. Foram 

coletados dados sociodemográficos, de pressão arterial, antropométricos, sobre estilo de vida e 

comportamento alimentar. O estado nutricional foi avaliado por meio do Índice de Massa Corporal 
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(IMC) e Circunferência da Cintura(CC). O consumo de sal diário foi estimado pelo sódio na urina de 

24 horas. Os dados foram coletados no início do estudo e três meses após a última intervenção. A 

média de idade da população avaliada era 63,41 anos, a maioria do gênero feminino (89,8%), com 

escolaridade de até quatro anos (65,3%), não tabagistas (95,9%), com excesso de peso (70,8%) e 

referindo hipertensão há cinco anos ou mais (78,3%). As médias de consumo estimado de sal diário, 

IMC e CC não diferiram significativamente após três meses da última intervenção. Verificou-se, no 

entanto, diminuição significativa nos níveis pressóricos (7,02 mmHg na Pressão Arterial Sistólica e 

de 9,15 mmHg na Pressão Arterial Diastólica) após intervenção demonstrando ser o uso de 

tecnologias leves em educação em saúde uma boa estratégia no controle da hipertensão arterial. 

Sugere-se sua adoção em programas de atenção básica em saúde junto às Unidades de Saúde dos 

Municípios, contribuindo para a redução da prevalência da HAS e suas comorbidades. 

 

Palavras-chave: Hipertensão arterial, adesão, cloreto de sódio, SUS. 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 adequado controle da HAS pode evitar a ocorrência ou mesmo reverter a evolução das 

complicações decorrentes do nível elevado da pressão arterial. Para isto, no entanto, é necessário o 

enfrentamento deste problema pela rede básica de atenção à saúde.  

O presente trabalho propôs melhorar a adesão de hipertensos a uma dieta e estilo de vida 

mais saudável a partir do uso de tecnologias leves em educação em saúde. 
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O estabelecimento do vínculo entre o trabalhador em saúde e o paciente e a percepção deste 

em relação à importância do seu papel no processo de controle ou cura da doença foi comprovado 

pela adoção de um estilo de vida mais saudável e diminuição dos níveis de Pressão Arterial Sistólica 

e Diastólica.    

Acredita-se que a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e o compromisso com o 

autocuidado com a saúde tenha também uma repercussão positiva sobre a família dos integrantes da 

pesquisa. 

Espera-se que esta estratégia possa ser aplicada em programas de atenção básica em saúde 

junto às Unidades de Saúde, contribuindo para a redução da prevalência da HAS e suas 

comorbidades. 

 
 
 

 
                 
 
 

Itajaí/SC, 27 de janeiro de 2012. 
 
 
 

 
 

Márcia Reis Felipe 
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.: 7118/2010-8 FCTP:3614/09-3
Título do Projeto: Avaliação de procedimentos terapêuticos na utilização de células tronco 
mesenquimais no Acidente Vascular Cerebral.
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Marcio Alvarez da Silva
E-mail: malvarez@ccb.ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Grande Florianópolis
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82
 
Instituição Co-Executora: CNPJ:
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ:
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 31/12/2011
Apoio Financeiro:  
FAPESC: 200.000,00 SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: Gestão Compartilhada em 
Saúde. CHAMADA PÚBLICA 004/2009 – PPSUS-2009
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
x Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica
x Pesquisa de Laboratório 
 Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde
 Regulação em saúde 
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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: 
Nesta etapa do projeto, objetivos propostos: 

1‐ Revisão bibliográfica 
2‐ Isolamento, manutenção in vitro de CTMs de placenta 
3‐ Diferenciação in vitro das CTMs 
4‐ Transfecção e Amplificação do Plasmídeo EGFP em Escherichia coli 
5‐ Modelo experimental de isquemia e enxerto em camundongos 
6‐ Reação de polimerase em cadeia via transcriptase reversa (RT‐PCR) em tempo real 

Objetivos alcançados: 
1‐ Levantamento  bibliográfico  sendo  conduzido  de  modo  constante  no  período  de 

execução. 
2- Temos  isolado  regularmente  junto  ao  HU‐UFSC  CTMs  para  utilização  nos 

experimentos. 
3- Iniciamos estudos de diferenciação das CTMs para os  fenótipos neurais,  utilizando 

um ambiente neural derivado de encéfalo de camundongos. 
4- Já estamos iniciando os estudos de Transfecção e Amplificação do Plasmídeo EGFP em 

Escherichia coli para obtenção de massa de plasmídeo para os estudos posteriores. 
5- Estamos  já  desenvolvendo  o  modelo  de  isquemia  experimental  já  compramos  os 

equipamentos necessários e o modelo experimental esta em andamento. 
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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: 

85%, pelo fato do equipamento para condução do PCR em tempo real estar sendo importado ainda. 
Entretanto tal fato não atrapalhara o andamento para o cronograma final de execução do Projeto. 
 

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

 
 
 

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

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

 
O pesquisador Eduardo Cargnin Ferreira não tem mais vínculos com a UFSC. 
 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício

Giordano Wosgrau Calloni Doutor UFSC 
Sílvia Beatriz Coutinho Visoni Doutor UFSC 
Maristela Maria Martini Mestre UFSC 
Marcos dos Anjos Mestre UFSC 
Ana Carolina Wosgrau Médica, graduação UFSC 
Diego Amarante da Silva Graduação UFSC 
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Sarah Bettiol Carneiro Graduação 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 25.000,00    80.000,00 -  
Total Custeio 80.000,00 -  
Saldo Total 95.000,00    80.000,00 175.000,00  
Data da Informação 27/08/2010   24/04/2012  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Termociclador Eppendorf Mastercycler‐Ep 

realplex – 2‐S 
6300011202  

ILUMINADOR PARA 
FLUORESCÊNCIA 
Olympus 

MVX-RFA   

CUBO DE 
FLUORESCÊNCIA 
GREEN Olympus 

EGFP XL   

Notebook Dell Inspiron 15R 11275312573
 

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): 
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Publicações Data/Local da Publicação Título 

Capitulo em Livro Avaliação de tecnologias em 
saúde: 
seleção de estudos apoiados 
pelo Decit, Série F. 
Comunicação e Educação 
em Saúde, 2011 

Avaliação de recursos 
terapêuticos em doenças 
crônicas prevalentes: 
acidente 
vascular cerebral 

Maristela Maria Martini, Talita 
da Silva Jeremias, Maria 
Cecília Kohler, Rossana 
Simão, Andréa Gonçalves 
Trentin and Marcio Alvarez-
Silva 

Submissão para DNA AND 
CELL BIOLOGY, 2012 

Human placenta-derived 
mesenchymal stem cells 
acquire neural phenotype 
under appropriate niche 
conditions 

Maria Cecilia Kohlera;b, Talita 
da Silva Jeremiasb, Maristela 
Maria Martinib, Rosana 
Simãob, Andréa Gonçalves 
Trentinb, Marcio Alvarez-
Silvab 

Para submissão na 
Experimental Neurology, 
2012 

Human placenta-derived 
mesenchymal stem cells 
achieve neural morphology 
with inductive chemical 
medium 

Lucas L. Marostica1, Cidônia 
de Lourdes Vituri2, Andréa G. 
Trentin1, Marcio Alvarez-Silva 

Para submissão no Anti-
Cancer Drugs, 2012 

Effects of Imatinib Mesylate 
in culture of mesenchymal 
stem cells derived from 
human placenta. 

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     
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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): 
 
 

 
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  acidente  vascular  cerebral  (AVC)  é  a  doença  neurológica  que mais  freqüentemente  acomete  o 
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sistema nervoso e é a principal causa de incapacidades físicas e mentais. Observa‐se que Sistema no 
Sistema Único de Saúde (SUS), o total de internações de em hospitais próprios ou conveniados ao 
SUS,  são  as  doenças  do  aparelho  circulatório  (DAC)  ocupam  o  segundo  lugar  nas  internações 
hospitalares,  excluídas  as  complicações  da  gravidez,  parto  e  puerpério  e  os  transtornos  mentais 
Considerando que tem sido aplicada a tecnologia de células tronco mesenquimais (CTMs) derivadas 
de medula óssea, como um procedimento terapêutico eficaz no manejo de pacientes com AVC tanto 
isquêmico  quanto  hemorrágico,  compreendendo  uma  tecnologia  de  ponta  na  terapêutica,  é 
importante e urgente um diagnostico situacional de seu uso como recurso terapêutico, comparando 
com  a  terapêutica  de  reabilitação  hospitalar  em  pacientes  pós  AVC  através  de  fisioterapia.  A 
avaliação desta nova tecnologia em AVC é importante para o sistema de saúde, orientado a tomada 
de  decisões,  assim  como  de  seu  impacto  clinico.  Analisamos  a  expressão  de  marcadores  na 
superfície de CTMs, como CD45  (0,6%) e expressão de CD73  (75%), CD90  (66,5%) e CD105  (62%). 
Caracterizando  as  células  assim  com  características  de  CTMs. As  CTMs  em  cultura  expressaram 
tanto genes derivado de células neurais como Nanog e Oct‐4 sugerindo a manutenção do estado da 
autorenovação e pluripotencia destas células, enquanto B‐tubulina, nestina e GFAP a potencialidade 
para  diferenciação,  quando  mantidas  em  microambiente  indutivo  com  característica  neural.    As 
CTMs expressaram marcadores de células precursoras neurais como B‐Tubulina III, marcadores gliais 
GFAP  e  marcadores  neuronais  como  NeuN  quando  em  contado  direto  com  ambiente  neural 
indicando a grande plasticidade na diferenciação das células obtidas de placenta na regeneração de 
tecido neural. Estamos com altos indices de transfecção para enxerto de CTMs no tecido lesado em 
área de penumbra em lesão isquêmica experimental. 

 
 
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). 

 
Testar a eficiência do enxerto de CTMs, através da comparação de diferentes vias de administração, 
em recipientes camundongos submetidos a lesão isquêmica cerebral, através da administração do 
enxerto, por via intravenosa, intratecal ou no sitio de lesão por estereotaxia. Este ponto é importante 
pois para a difusão no SUS, entendemos que quanto mais simples a via de administração do enxerto 
mais fácil será sua incorporação na rotina terapêutica. 
Esperamos em um médio prazo começar alguns ensaios clínicos, parra aplicação em SUS. 
 
 
 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 09 de Novembro de 2012. 
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___________________________________   _____________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa                                                                 Reitor 
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8RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - PARCIAL 
 

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

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº: 15968/2009-9 FCTP: 2194/094
Título do Projeto: Importância da Investigação da Mutação JAK2V617F no Diagnóstico Diferencial de 
Neoplasias Mieloproliferativas BCR/ABL negativas e sua Associação com a Expressão da Proteína 
Antiapoptótica Survivina como Marcador Prognóstico.
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Maria Cláudia Santos da Silva
E-mail: maclau@ccs.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: 31/12/2011
Apoio Financeiro: R$ 118.265,00 
FAPESC: SES: CNPq:  
Tema/Linha Temática: Doenças não transmissíveis/Hemopatias
 

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 
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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:  
Os objetivos propostos e aprovados não foram alterados.

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

Objetivo geral: Avaliar a importância da investigação da mutação JAK2V617F no diagnóstico 
diferencial de neoplasias mieloproliferativas BCR/ABL negativas (Policitemia Vera, Trombocitemia 
Essencial e Mielofibrose Primária) e sua associação com a expressão da proteína antiapoptótica 
survivina como marcador prognóstico. 
 

Objetivos específicos: 

a) Investigar a presença da translocação t(9;22) nas amostras de sangue total e/ou na medula óssea 
dos pacientes em investigação de neoplasias mieloproliferativas, por RT-PCR, para exclusão dos 
casos BCR/ABL positivas (LMC); 

b) Detectar a mutação JAK2V617F nas amostras de sangue total dos pacientes em investigação de 
neoplasias mieloproliferativas BCR/ABL negativos, por PCR alelo específico;  

c) Analisar a expressão da proteína antiapoptótica survivina nas biópsias de medula óssea dos 
pacientes BCR/ABL negativos por imunohistoquímica. 

d) Associar a expressão da mutação JAK2V617F com o subtipo de NMP observado na avaliação 
clínica, resposta ao tratamento e evolução da doença. 

e) Avaliar a importância da detecção da mutação JAK2V617F e sua associação com a proteína 
antiapoptótica survivina no diagnóstico diferencial, no prognóstico e no monitoramento terapêutico 
dos pacientes com NMP. 

Objetivos específicos alcançados: 

Todos os objetivos específico foram alcançados, como segue abaixo: 

Foram analisadas 305 amostras de sangue periférico de pacientes com suspeita de neoplasia 
mieloproliferativa crônica (NMPc). Desses 64 pacientes foram diagnosticados com NMPc, 18 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 
 

diagnosticados como policitemia vera (PV), 37 pacientes como trombocitemia essencial (TE) e 9 
como mielofibrose primária (MFP). Do total de 64 casos incluídos no estudo, 39 (61%) apresentaram 
mutação JAK2V617F. O percentual da presença de mutação para cada subtipo NMPc BCR / ABL 
negativas foi de (13 casos) para PV, 56,8% (21 casos) para ET e 55,6% (5 casos) para PMF.  

 A análise de proteína survivina foi realizada em 43 amostras de pacientes com diagnóstico de NMPc 
BCR / ABL negativas CMPN.  A expressão da proteína survivina não foi detectada nas medulas 
ósseas dos indivíduos deste estudo, independente da presença ou ausência da mutação 
JAK2V617F. 

Além disso, para alcançar os objetivos específicos (d) e (e), os prontuários dos pacientes incluídos 
no estudo foram analisados e, posteriormente, realizados as correlação dos resultados obtidos por 
biologia molecular com o fenótipo observado na avaliação clínica.  

 

 
 

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

A taxa percentual de sucesso foi de 100%, todos os objetivos propostos foram alcançados.execução. 
 
 
  

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

Outras:  
 
Dificuldade para o pagamento dos materiais de consumo e capital com o cartão Pesquisa do 
Banco do Brasil, na primeira parcela. 
 
Como não era permitido tirar estratos de contas, muitas vezes ficou difícil administrar os 
recursos do projeto. 
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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

Maria Cláudia Santos da Silva Pós-Doutorado UFSC 
Joanita Ângela Gonzaga Del 
Moral 

Mestrado UFSC  

Michelle Maccarini Barcelos   

 

Especialista UFSC (Mestranda do Programa 
de Pós-graduação em 
Farmácia) 

Ana Carolina Rabello de 
Moraes 

Mestrado UFSC (Doutoranda do 
Programa de Pós-graduação 
em Farmácia) 

Marley Aparecida Licínio Especialista UFSC (Mestranda do Programa 
de Pós-graduação em 
Farmácia) 

Manoela Lira Reis  

 

Graduação UFSC (Estagiária de Iniciação 
Científica)  

Pâmela Cristina Gaspar Graduação UFSC (Estagiária de Iniciação 
Científica)  

 
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$ 46.050,00 R$ 46.049,50 R$ 0,50 
Total Custeio R$ 72.215,00 R$ 72.214,56 R$ 0,44 
Total R$ 118.215,00 R$ 118.214,06 R$ 0,94 
Data da Informação 05/01/2012  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS
Autoclave horizontal digital  
Stermax 220 v 

Autoclave 
horizontal digital  
Stermax 220 v 60L

15616 Não se aplica 

Geladeira Eletrolux 262L BC RDE30 95200576 Não se aplica
Geladeira Continental 341L BC  RDV37 F1010 33 2321113 Não se aplica
Balança analítica Mark 
capacidade 250 g 

M254A 672917 Não se aplica 

Cabine de segurança biológica  PA040CBCLIIA1 6910 Não se aplica
Fonte de eletroforese digital PW300 Y06F61006010 Não se aplica
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300V, 400MA, 120watts, 
4saídas, bivolt 
Banho Maria 220 v/233 MC105D Deltta 233 Não se aplica
Estufa bacteriológica 220V NT523 1009.0813 Não se aplica
Impressora laser multifuncional  SCX3200 SCX3200 Não se aplica
Microcomputador   Core I3/ 4GB/HD 

500 
Não se aplica Gravador DVDW, 

Gabinete, 
mouse,teclado, caixa de 

som, windows XP
Monitor 23''  LCD E2360 não se aplica
Condicionador de ar  split 12.000 BTU 

Quente/Fio
42RWQA012515LS não se aplica 

Condicionador de ar  split 12.000 BTU 
Quente/Fio

42RWQA012515LS não se aplica 

Vortex mixer   VX-200 Z1071246 não se aplica
Minicentrífuga  GMCLAB 44336100 não se aplica
DNA Workstation DNA Workstation B219/2011 não se aplica
Seladora térmica não se aplica não se aplica não se aplica
Software infinicyt não se aplica não se aplica 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): Com a implementação dessa metodologia 
diagnóstica, que não era realizada pelos laboratórios que atendem SUS e que são importantes para 
o diagnóstico e prognóstico de neoplasias mieloproliferativas, atingimos plenamente todos os itens 
acima citados.  

 
Publicações Data/Local da Publicação Título 

 
BARCELOS, M. M. ; MORAES, A. C. R.; REIS, M. L.;  I-CHING, L.; MORAL, J.A.G.D.; SILVA, R.M.; 
BAZZO, M.L.; SANTOS-SILVA, M. C. Association between JAK2V617F mutation and clinical and 
laboratorial findings, and surviving protein expression in patients with BCR-ABL-negative chronic 
myeloproliferative neoplasms. Artigo pronto para ser submetido na Revista Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine.
BARCELOS, MM; SANTOS-SILVA, MC. Myelodysplasic symdrome: Molecular and laboratorial 
aspects and the 2008 WHO classification. Artigo publicado na Revista Brasileira de Hematologia e 
Hematologia, 2011. v. 33. p. 296. 
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BARCELOS, M. M. Importância da Investigação da Mutação JAK2V617F em Pacientes com 
Neoplasia Mieloproliferativa Crônica BCR/ABL negativa e sua Associação com a Expressão da 
Proteína Antiapoptótica Survivina como Marcador Diagnóstico.2011. 138 p. Dissertação (Mestrado 
em Farmácia)- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis
BARCELOS, M. M. ; REIS, M. L. ; MORAES, A. C. R.; MORAL, J.A. Gonzaga D.; I-Ching, Lee ; 
BAZZO, M.L.; SANTOS-SILVA, M. C. Importância da Investigação da Mutação JAK2V617F em 
Pacientes com Neoplasia Mieloproliferativa Crônica BCR/ABL negativa In: Congresso Brasileiro de 
Hematologia e Hemoterapia, 2011, São Paulo. Resumo publicado na Revista Brasileira de 
Hematologia e Hematologia, 2011. v. 33. p. 141.
BARCELOS, MM; MORAES, ACR; LIRA-REIS, M; DEL MORAL, JAG; I-CHING, L; BAZZO, ML; 
SANTOS-SILVA, MC. Diagnóstico de Neoplasias Mieloproliferativas clássicas BCR/ABL negativas 
segundo os critérios da OMS-2008. In: Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia, 2010, 
Brasília. Resumo publicado na Revista Brasileira de Hematologia e Hematologia, 2010. v. 32. p. 
140. 
BARCELOS, M. M. ; MORAES, A. C. R. ; REIS, M. L. ; MORAL, Joanita A. Gonzaga Del ; I-Ching, 
Lee ; Steffenello G. ; BAZZO, Maria Luiza ; SANTOS-SILVA, M. C. Importância da Investigação da 
Mutação JAK2V617F no Diagnóstico Diferencial de Neoplasias Mieloproliferativas Clássicas 
BCR/ABL negativas. In: Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia, 2009, Florianópolis. 
Resumo publicado na Revista Brasileira de Hematologia e Hematologia, 2009. v. 31. p. 175-175.
 
 
 
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     
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): A implementação dessa metodologia diagnóstica 
resultou na geração de novas tecnologias e otimização de processos de produção para o 
população atendidas pelo SUS. 
 
 

 
C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5
Melhoria da qualidade de vida da população    X
Insumos para políticas públicas X     
Redução das desigualdades sociais X     
Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X     
Geração de empregos X     
Desenvolvimento regional     X
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 

Indubitavelmente, após a implementação dessa metodologia diagnóstica na rotina do 
Laboratório de Análises Clínicas do HU-UFSC, referência em hemopatias malignas, que faz 
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atendimento pelo SUS, houve uma melhoria da qualidade de vida dos pacientes atendidos, pois 
obtiveram o diagnóstico clínico mais rápido, e consequentemente, o tratamento mais adequado num 
prazo de tempo mais curto. Além disso, como somente o Laboratório de Oncologia Experimental e 
Hemopatias realiza estes exames para os pacientes do SUS, acreditamos que estamos contribuindo 
com o desenvolvimento regional na área de diagnóstico laboratorial. 
 
 
 

 
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):X 
 
 

 
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): Com a implementação dessa metodologia para o 
diagnóstico diferencial de neoplasias mieloproliferativas na rotina do Laboratório de Análises 
Clínicas do HU-UFSC, referência em hemopatias malignas e que faz atendimento pelo SUS, 
certamente obtivemos uma melhoria na agilidade e na eficiência do diagnóstico laboratorial dessas 
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hemopatias, o que implica na redução do tempo para o diagnóstico clínico e na decisão do 
tratamento mais adequado. Isso diminui os custos para o SUS e aumenta a cobertura de 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). 

Introdução: Segundo os critérios de diagnóstico da Organização Mundial da Saúde 2008 para 
neoplasias mieloproliferativas, a expressão da mutação JAK2V617F não é considerada apenas um 
marcador de diagnóstico dessas neoplasias, mas também um fator de prognóstico, principalmente 
naqueles casos de evolução da doença para síndrome mielodisplásica (SMD) ou leucemia mielóide 
aguda (LMA). A mutação JAK2V617F ativa constitutivamente a proteína transdutora de sinal STAT3, 
que está relacionada com a expressão da proteína antiapoptótica survivina e com a progressão 
maligna. 
Objetivo: Avaliar a importância da investigação da mutação JAK2V617F no diagnóstico diferencial 
de neoplasias mieloproliferativas BCR/ABL negativas (Policitemia Vera-PV, Trombocitemia 
Essencial- TE e Mielofibrose Primária- MFP) e sua associação com a expressão da proteína 
antiapoptótica survivina, como marcador prognóstico.  
Casuística e métodos: Foram analisadas 305 amostras de sangue periférico de pacientes com 
suspeita clínica de NMPc, encaminhadas ao Laboratório de Oncologia Experimental e Hemopatias 
da UFSC. A investigação da mutação BCR/ABL foi realizada pela reação em cadeia da polimerase 
transcriptase reversa (RT-PCR) e da mutação JAK2V617F pela reação em cadeia da polimerase 
alelo específico (PCR alelo específico). Os dados laboratoriais e clínicos foram obtidos a partir de 
consulta nos prontuários dos pacientes incluídos no estudo.  
Resultados e Discussão: Do total de 305 amostras de pacientes analisados, 64 foram 
diagnosticados com NMPc BCR/ABL negativas. Destes, 29 (54%) foi diagnosticado como TE, 23 
(42%) de PV e 2 (4%) de MFP. A mutação JAK2V617F foi observada em 39 (61%) pacientes. O 
percentual da presença de mutação para cada subtipo NMPc foi de (13 casos) para PV, 56,8% (21 
casos) para ET e 55,6% (5 casos) para PMF. Na análise estatística dos dados foi observada 
associação entre a presença da mutação JAK2V617F e os indivíduos mais idosos, o que a 
caracteriza como adquirida. Entretanto, não houve associação entre a presença da mutação 
JAK2V617F e eventos trombóticos ou esplenomegalia. A presença da mutação JAK2V617F nem 
sempre está associada com a ocorrência de anormalidades laboratoriais (hemácias, leucócitos, 
plaquetas, hemoglobina e hematócrito) nos indivíduos com NMPC BCR/ABL negativa. A análise de 
proteína survivina foi realizada em 43 amostras de pacientes com diagnóstico de NMPc BCR / ABL 
negativas CMPN. No entanto, a expressão da proteína survivina não foi detectada nas medulas 
ósseas dos indivíduos deste estudo, independente da presença ou ausência da mutação 
JAK2V617F. 
Conclusão: A detecção da mutação JAK2V617F nas NMPCs BCR/ABL negativas foi fundamental 
para o diagnóstico diferencial de TE, PV e MFP. Principalmente nos casos onde os outros critérios 
preconizados pela OMS não foram suficientes para fazer o diagnóstico diferencial entre as NMPc e 
outras doenças mieloproliferativas reacionais, pois nestes casos a presença da mutação JAK2V617F 
excluiu a possibilidade dos parâmetros hematimétricos alterados serem reativos a outras doenças, 
caracterizando a clonalidade das células mutadas. Além disso, as evidências desse estudo indicam 
que a investigação da expressão da proteína survivina em biópsia de medula óssea não serve como 
um bom marcador para o diagnóstico dos pacientes com NMPC BCR/ABL negativa. 
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Palavras chaves: Neoplasias mieloproliferativas crônicas, mutação JAK2V617F, mutação BCR/ABL 

 
 
 
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). 

 
No Brasil, a análise laboratorial dessa mutação é realizada em poucos laboratórios privados, e 

não é custeado pelo SUS, o que torna oneroso para os pacientes. Por isso, dependendo das 
condições sócio-econômicas dos pacientes, a detecção da mutação JAK2V617F, que é importante 
para o diagnóstico, e, é preconizada pela OMS, não é realizada. Assim, a implementação dessa 
metodologia para detecção da mutação JAK2V617F é de extrema importância nos Serviços que fazem 
atendimento pelo SUS.  Considerando as dificuldades existentes em relação ao diagnóstico diferencial 
e a alta incidência das NMPc, além da possibilidade do agravamento da doença com a evolução para 
SMD ou LMA, este trabalho, atingiu plenamente os seus objetivos as suas metas, pois já foram 
atendidos 305 pacientes de todo o Estado de Santa Catarina com o financiamento deste projeto. A 
aplicabilidade deste instrumento diagnóstico no SUS é importante, pois reduz o tempo para 
conclusão do diagnóstico da doença, bem como a escolha do tratamento mais adequado, e, dessa 
forma, a diminuição dos riscos de transformação para LMA. Além disso, como 80% dos pacientes 
oncológicos ainda são custeados pelo SUS, isso diminui o custos para o Governo e melhora a 
qualidade de vida desses pacientes. 
 
 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 13 de janeiro de 2011. 
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