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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR3210 

Título do Projeto: Genética da Deficiência Intelectual 

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

E-mail: afmaris@gmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: Grande Florianópolis - SC 

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

 

Instituição Co-Executora:  
 

CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s): SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE – HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO 

CNPJ: 82.951.245/0009-16 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 24 MESES (A PARTIR DO INÍCIO DE 2015) 

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Gestão em saúde – Educação Permanente 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

 X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

 X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

 Processo saúde-doença 

 X Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 
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 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

 
 
 
 
 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
O projeto foi proposto na ANPPS: GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - SAÚDE 
DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
1) Curso de atualização sobre Deficiência Intelectual para profissionais da área da saúde. Não alcançados 
2) Workshops de capacitação e para profissionais de escolas especiais. Parcialmente alcançados 
3) Workshop teórico-prático de capacitação em genética e genômica da deficiência intelectual para 
profissionais da saúde. Não alcançados 
 
O projeto enfrentou o que se pode chamar de desventuras em série na vida da coordenadora. Em 2015 se afastou 
das atividades de ensino pesquisa e extensão para cuidar de sua mãe, gravemente eferma, que veio a falecer neste 
período. No início de 2016, após estadia por dois meses na Universidade de Cronell (fevereiro e março de 2016) 
para se capacitar na interpretação de dados de sequenciamento de exoma para o workshop teórico-prático a ser 
ministrado a médicos, a coordenadora foi diagnosticada com câncer, um linfoma de alto grau, iniciando o 
tratamento em maio de 2016, com esquema de quimioterapia agressivo e seguido depois por transplante de células 
tronco.  
Tentativas de retornar e realizar os cursos (que iriam ser ministrados em 2016), não tiveram sucesso devido a 
neutropenias severas recorrentes que impossibilitaram a realização dos cursos. Foi tentada maior prorrogação do 
projeto, mas não foi possível.  

 

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

30% - Foram preparados os materiais para os cursos, dado curso de atualização e workshop em uma escola especial, 
foram selecionados os casos para estudo genômico e houve o treinamento na Universidade de Cornell (grupo de 
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genômica médica) para capacitação da coordenadora para o workshop de teórico-prático. Porém, quando os cursos 
iriam iniciar a coordenadora precisou se afastar para tratamento de câncer. Houve tentativa de prosseguir com o 
projeto mesmo assim, sendo solicitada prorrogação, porém não foi possível, devido a severas neutropenias 
decorrentes do tratamento.  

  

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

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

 
 
 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM  X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

 X SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO Aquisição de material de consumo 

 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:  

 
PROBLEMA DE SAÚDE GRAVE DA COORDENADORA E PRINCIPAL EXCECUTORA DO 
PROJETO.  
 
Cancer (Linfoma de alto grau), com tratamento longo, transplante de células tronco (em 
2018 ainda em tratamento de manutenção pós transplante), que induz de neutropenias 
severas e outras deficiências imunes, impossibilitando a execução do projeto inclusive 
dentro do período de prorrogação. Infelizmente não foi possível prorrogá-lo mais. 
 

 
 
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? 

AFASTAMENTO POR SAÚDE DA COORDENADORA DO PROJETO. INVIABILIZOU A 
EXCECUÇÃO DO PROJETO. 
A COORDENADORA ERA QUEM IRIA MINISTRAR OS CURSOS, COM AUXILIO DOS 
OUTROS PARTICIPANTES. A COORDENADORA ATÉ QUE TENTOU ESQUEMATIZAR OS 
CURSOS DE OUTRA FORMA, PORÉM, NÃO FOI POSSÍVEL. ESTE CONHECIMENTO 
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AINDA É MUITO ESPECÍFICO AQUI EM SANTA CATARINA, A COORDENADORA 
INCLUSIVE FEZ CAPACITAÇÃO NOS USA, SENDO QUE OS OUTROS PARTICIPANTES 
NÃO TINHAM O PREPARO OU TEMPO NECESSÁRIO DISPONÍVEL PARA ASSUMIR O 
PROJETO SOZINHOS. 
 

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Angelica Francesca Maris Dra. em Genética e Biologia 
Molecular pela UFRGS, 
Pósdoutorado realizado na 
Universidade Frankfurt am Main, 
Alemanha. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA 

Gisele Rozone de Luca Médica pediatra, Especialista 
em Genética 

SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE-HOSPITAL INFANTIL 
JOANA DE GUSMAO 

Ingrid Tremel Barbato Bióloga, Mestra em Engenharia 
Genômica 

NEUROGENE - LAB. E 
CLINICA MEDICA LTDA. 

Jorge Humberto Barbato Médico Neurologista Pediatra, 
Mestre em Gestão da Saúde 

SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE-HOSPITAL INFANTIL 
JOANA DE GUSMAO 

Louise Lapagesse de Camargo 
Pinto 

Médica geneticista, Mestra em 
Genética e Biologia Molecular, 
Doutora em Saúde da Criança 
e do Adolescente 

SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE-HOSPITAL INFANTIL 
JOANA DE GUSMAO 

Maristela OCampos Bióloga, Doutora em Genética 
pela Universidade de 
Cambridge, Inglaterra 

NEUROGENE - LAB. E 
CLINICA MEDICA LTDA. 

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

Sim. Particulares, arcados pela coordenadora, que cobriu seu treinamento na Cornell e 
os gastos iniciais do projeto. Pois quando se viu no risco de não conseguir realizar o 
projeto, nenhum custo foi repassado ao mesmo. Portanto está sendo devolvido o valor 
integral do auxílio recebido. 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 8.700,0 0 00,00 8.700,0 0 
Total Custeio 64.890,00 00,00 64.890,00 

Saldo Total 74.590,00 00,00 74.590,00 

Efetivamente 
creditado no Banco 

74.564,00 00,00 74.564,60 

Data da Informação 11/12/2018 Aplicação 
financeira 
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5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

 
6 - PERSPECTIVA DE IMPACTO DO PROJETO (Avalie as PERSPECTIVAS DE IMPACTO do 

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

A - CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental     X  

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos      X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa    X   

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): NÃO FORAM ALCANÇADOS POR QUE O 
PROJETO NÃO PODE SER REALIZADO. 
 

 
 

 

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       

Otimização de processos de produção       

Possibilidades de obtenção de patentes       

Agregação de vantagens competitivas do setor       

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica       

Transferência tecnológica para o setor       

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

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população       

Insumos para políticas públicas       
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Redução das desigualdades sociais       

Redução das importações       

Agregação de valor a produtos e processos       

Geração de empregos       

Desenvolvimento regional       

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

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor       

Sustentabilidade das empresas do setor       

Lançamento de novos produtos       

Redução dos custos de produção do setor       

Melhoria da qualidade dos produtos       

Criação de novos mercados       

Redução de barreiras técnicas       

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

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas       

Redução do consumo energético       

Redução da geração de resíduos       

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

 
 

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

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde       

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção       

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços       

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços       

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

      

Redução dos custos de atendimento       

Aumento da cobertura de serviços       

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção       

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos       

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias       

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

O projeto não foi realizado devido a problemas de saúde (câncer) da 
coordenadora. Os recursos estão sendo devolvidos na íntegra, juntamente 
com os rendimentos da aplicação bancária. 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 SE REFERIA A EDUCAÇÃO NA GENÉTICA DA DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL, QUE É A MAIOR CAUSA DESTA CONDIÇÃO, RECONHECIMENTO DE CASOS 
FAMILIARES, COM FOCO NA PREVENÇÃO E ATUALIZAÇÃO REFERENTE AS NOVAS 
TECNOLOGIAS GENÔMICAS DISPONÍVEIS PARA DIAGNÓSTICO. O público alvo eram 
pedagogos de escolas especiais, médicos da saúde primária e médicos especialistas (pediatras, 
neurologistas, geneticistas). 
 
De forma mais detalhadam pretendia-se:  
- Inclusão de uma visão genética na anamnese realizada por médicos não geneticistas que atendem casos de 
Deficiência Intelectual (DI). Maior identificação de casos familiares e encaminhamento adequado. 
- Ampliação da visão dos profissionais das escolas especiais do ponto de vista meramente educativo e pedagógico 
para uma visão relacionada a saúde pública, no sentido de se preocupar não somente com as consequências da 
deficiência, mas com a busca das causas da DI, auxiliando assim no trabalho de prevenção. 
- Capacitação dos profissionais das escolas especiais para que ajam como agentes multiplicadores da informação 
correta e atualizada sobre a DI e se tornem parceiros no projeto de identificação de casos familiares de deficiência 
intelectual. 
- Instituição de uma coleta padronizada de informações com relevância clínica e genética pelas escolas especiais, 
inclusive com um registro adequado da história familiar, essencial para que as estas possam servir como fonte de 
informações confiáveis para investigações etiológicas. 
- Atualização dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, a respeito das possibilidades de investigação 
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de distúrbios do desenvolvimento com as novas ferramentas da genômica, mais especificamente a hibridização 
comparativa do genoma inteiro por array (CGH array) e o sequenciamento de exons do genoma inteiro 
(sequenciamento de exoma) que possibilitam descobrir causas etiológicas antes inacessíveis. 

 
 

 
                 
 
 

___Florianopolis_/SC, _11_ de _dezembro_ de 2018. 
 
 
 

Angelica Francesca Maris 
___________________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - PARCIAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº. 2014TR2264 FAPESC Nº.  3490/2013 

Título do Projeto: Dor lombar crônica em Adultos atendidos pela Atenção Primária de Florianópolis 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Betina Hörner Schlindwein Meirelles 

E-mail: betina.hsm@ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis - SC 

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: 15/07/2014 a 29/07/2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  3490/2013 SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Atenção em Saúde – Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e 
tratamento para doenças crônicas não transmissíveis, 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

X Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
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 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

Além dos objetivos propostos inicialmente, foi possível também analisar os fatores associados com a 
incapacidade funcional provocada pela dor lombar, entre as variáveis coletadas.  

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

Foi possível alcançar os objetivos:  
- descrever as características sócio demográficas, clínicas e de hábitos de vida das pessoas com 
DLC atendidos nas Unidades Básicas de Saúde na cidade de Florianópolis;  
- identificar como utilizam e acessam os serviços de saúde (principalmente da atenção primária) 
- conhecer as necessidades de cuidado das pessoas com dor lombar crônica 
Através dos resultados alcançados também foi possível elaborar alguns pressupostos para o cuidado 
das pessoas com Dor Lombar Crônica na Atenção Primária. 

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 percentual de sucesso do projeto foi de 80/100. Esse resultado está relacionada com as 
dificuldades em acessar a população estudada. 

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

 
 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO Atraso na importação dos equipamentos 
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 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 
 

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

 
Recebeu bolsa de iniciação científica - PIBIC/CNPq/UFSC para a aluna de graduação 
Barbara A. Oliveira Forgearini, nos anos 2015 e 2016. 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 11.750,00 10.840,00  

Total Custeio 18.600,00 10.560,00  

Saldo Total 30.350,00 21.400,00  

Data da Informação 15/07/2014 15/03/2017  

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Microcomputador INTEL Core 
com teclado e estabilizador (1)   

I5 8 Gb 1Tb   

Microcomputador INTEL Core 
com teclado (1) 

16Gb 1TB   

Monitor LCD 23` LED LG    

Monitor LCD 21,5`  ACER   

Estabilizador de Voltagem  (3) SMS 1000VA   

Impressora Multifuncional 
laserjet HP (1) 

Mono M125A   

Tablet Galaxy Samsung  (2) Tab 4 7.0 Wi Fi   

 
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): 
Os resultados encontrados auxiliam na compreensão sobre o perfil das pessoas que buscam os 
serviços da atenção primária e seus hábitos de vida, bem como os fatores que podem estar 
associados à incapacidade provocada pela dor lombar crônica. Esses resultados poderão ser 
divulgados e utilizados  pelos  gestores e profissionais de saúde do município estudado, e também 
pelos pesquisadores que estudam essa condição crônica. 

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

18° Seminário Nacional de 
Pesquisas em Enfermagem – 
SENPE – Resumo em Anais 

Junho/2015  
(Fortaleza, Brasil)  

A caracterização das pessoas 
com dor lombar crônica 
atendidas na Atenção Primária 
em um distrito sanitário ao sul 
do Brasil  

Convención International de 
Salud Pública –  Resumo em 
Anais  

Abril/2015  
(Habana – Cuba)  

El Dolor Lumbar Crónico en la 
Atención Primaria de la Salud. 

I Simpósio Internacional de 
Promoção da Saúde – Resumo 
em Anais  

Novembro/2015  
(Florianópolis - SC) 

As orientações para o auto-
cuidado de pessoas com dor 
lombar crônica. 

Seminário de Iniciação 
Científica da UFSC  

Setembro/ 2016 
(Florianópolis - SC) 

Dor lombar crônica em adultos 
atendidos pela Atenção 
Primária no Município de 
Florianópolis. 

Revista Latino-Americana de 
Enfermagem - Manuscrito 

Em processo de submissão 
(submetido em dezembro de 
2016) 

Dor lombar como condição 
crônica e o cuidado na atenção 
primária: estudo de métodos 
mistos 

A definir periódico – Revista 
OPAS?? - Manuscrito 

Em processo de elaboração 
final 

Fatores associados à 
incapacidade física em pessoas 
com dor lombar crônica. 

Revista de Enfermagem da 
UERJ 

Em processo de submissão 
(submetido em novembro de 
2016) 

Qualificadores Sócio-
demográficos e Condições de 
Saúde das Pessoas com Dor 
Lombar Crônica na Atenção 
Básica. 
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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): 
Os resultados apontam características das pessoas com dor lombar crônica que utilizam os 
serviços da atenção primária em Florianópolis, tais como: condições de saúde e hábitos de vida, 
que podem ser utilizados pelos profissionais e gestores na estruturação dos serviços, buscando 
ações que melhorem a qualidade de vida dessa população. 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

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

 

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): 
 
 

 



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 
 

 

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

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde   x    

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção     X  

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços     X  

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços     X  

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

    X  

Redução dos custos de atendimento  X     

Aumento da cobertura de serviços  X     

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção  X     

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos  X     

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias  X     

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Os resultados da pesquisa apontam os principais serviços utilizados na atenção primária pelas 
pessoas com dor lombar crônica, bem como os profissionais envolvidos e a utilização de serviços 
em outros níveis de atenção. Os resultados podem ser utilizados para avaliar o modelo de cuidado 
para essa condição crônica, bem como para melhorar a organização e qualidade dos serviços 
ofertados, reduzindo o impacto da dor lombar crônica na qualidade de vida nas atividades 
profissionais e sociais. 
Também a importância de uma rede de atendimento neste sentido, pois as pessoas com Dor 
lombar crônica convivem com os sintomas por um longo tempo antes de procurar os serviços de 
saúde, buscando o cuidado nos momentos de agudização. No caso dos trabalhadores, a procura 
pelos serviços de saúde da Atenção Básica ocorre em função das exigências da previdência social 
para “legitimar” essa condição os afastamentos e licenças de saúde. Esses fatores devem ser 
considerados pelos profissionais de saúde no planejamento e estruturação do cuidado, além de 
ações intersetoriais com a previdência social para readaptação das pessoas em suas atividades 
profissionais. No cenário estudado, estas ações estão em implantação, com inserção de 
profissionais especializados na Núcleos de Apoio a Estratégia Saúde da Família para atendimento 
desta clientela, sendo que este estudo auxiliou os profissionais na reflexão acerca da organização 
desta rede 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). 

A proposta inicial tinha como objetivo: Identificar as características (sociodemográficas e clínicas, 
hábitos de saúde e a utilização dos serviços de saúde) das pessoas com Dor Lombar Crônica, 
atendidas na Atenção Básica do Município de Florianópolis, bem como as relações entre essas 
variáveis. Em função do tamanho da equipe para coleta dos dados e as dificuldades para identificar 
os indivíduos com dor lombar crônica (ausência de registros em sistemas de informação e 
autorização da Secretaria Municipal restrita para o acesso aos usuários), foi selecionado apenas o 
distrito Continental para a realização do estudo e mudança no processo de seleção para uma 
amostragem por conveniência. Entre maio de 2014 e setembro de 2015, os pesquisadores 
realizaram visitas em 34 grupos de autocuidado para dor crônica e 4 grupos de atividade física para 
identificar e convidar os participantes, sendo que entre as 178 pessoas que demonstraram interesse 
no estudo, 91 pessoas preencheram os critérios de inclusão e completaram as entrevistas.  Os 
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resultados apontam que o perfil dos usuários da região geográfica pesquisada, corresponde à: 
mulheres (80%), adultos na faixa entre 40 e 60 anos (46,2% e idosos (35,2%), com baixa 
escolaridade (inferior ou igual a 8 anos de estudo= 50,6% e baixa renda familiar (inferior ou igual à 3 
salários mínimos = 67,8%). Em relação à profissão, apenas 33% dos entrevistados continuam ativos, 
e aproximadamente 20% encontra-se afastada das atividades profissionais em função da 
incapacidade provocada pela dor lombar crônica. A maioria dos participantes apresenta também 
outras dores crônicas (83,5%) e outras condições crônicas associadas (82,42%). Em relação aos 
hábitos de vida, 40,2% são fumantes, 50,5 % não realizam atividade física e aproximadamente 70% 
apresenta sobrepeso/obesidade. Em relação à incapacidade funcional aproximadamente 42% 
apresentam incapacidade moderada/alta com prejuízo das suas atividades diárias. Ao analisar os 
fatores relacionados com a incapacidade (regressão de Poisson) os fatores associados foram: idade 
(adulto), situação profissional (inativo) e não praticar atividade física. Os dados relacionados à 
utilização dos serviços da atenção primária, indicam a predominância de consultas médicas e 
participação dos grupos de autocuidado (principais serviços ofertados), com envolvimento de poucas 
categorias profissionais de saúde. Conclui-se que a maioria das pessoas com dor lombar crônica 
que buscam cuidado na Atenção Primária é de mulheres idosas, com sobrepeso/obesidade, 
sedentárias, com baixa escolaridade e renda familiar, com outras dores crônicas associadas, 
apresentando incapacidade funcional acima da média. São realizadas orientações para o 
autocuidado pelos profissionais da equipe. Ressalta-se a importância de que os profissionais da 
Atenção Primária conheçam o perfil das pessoas atendidas a fim de adequar e dirigir com maior 
eficácia suas estratégias de cuidado e promoção 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 da pesquisa foi investigar o perfil de pessoas com Dor lombar Crônica que 
utilizam os serviços da atenção Primária, em função da carência de estudos epidemiológicos que 
explorem as características dessa população (tanto no cenário brasileiro como no município). 
Através dos resultados, os gestores públicos de saúde poderão identificar as características desses 
usuários e através dessas informações, estabelecer ações e estratégias mais direcionadas para as 
necessidades de saúde dessas pessoas, bem como melhorar a qualidade e a resolutividade do 
serviço ofertado. 

 
Florianópolis/SC,  28  de março   de 2017. 

 
______________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - PARCIAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR1955 FAPESC Nº.::3568/2013 

Título do Projeto: Avaliação da Satisfação dos Usiários da Rede de Atenção Básica 

à Saúde do Município de Florianópolis, SC 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Claudia Flemming Colussi 

E-mail: claudia.colussi@ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: Universidade Federal de 

Santa Catarina 

CNPJ: 83.899.526/0001-82 

Instituição Co-Executora: --- CNPJ:--- 

Instituição (ões) Participante(s): Secretaria Municipal 

de Saúde de Florianópolis 

CNPJ:  08.935.681/0001-91 

Prazo de Vigência do Projeto: julho de 2017 

Tema/Linha Temática: Estudos de avaliação sobre: qualidade e humanização no 

atendimento, resolutividade dos níveis hierárquicos do SUS, acesso aos serviços de 

saúde e às ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 
X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
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B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 
 Pesquisa Clínica 
 Pesquisa de Laboratório 
X Pesquisa em Saúde Coletiva 
 Desenvolvimento Tecnológico 
 
C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Processo saúde-doença 
 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
X Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 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: 
Objetivo Geral: Avaliar a satisfação com a atenção à saúde na rede de atenção 
básica de Florianópolis sob a ótica do usuário, promovendo a institucionalização 
dessa prática no município. 
Objetivos específicos:  
- Descrever os resultados da avaliação da satisfação do usuário obtidos no primeiro 
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ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ) para Santa Catarina, comparando-os com os dados nacionais; 
 - Construir um modelo teórico e uma matriz de avaliação da satisfação do usuário 
dos serviços de atenção básica para o município de Florianópolis; 
 - Construir e validar um instrumento de avaliação da satisfação para as Unidades 
Básicas de Saúde de Florianópolis; 
 - Avaliar a satisfação do usuário da Atenção Básica no município de Florianópolis;  
- Analisar, discutir e divulgar os resultados encontrados sob o ponto de vista 
metodológico e de gestão. 
Todos os objetivos propostos foram alcançados satisfatoriamente. O projeto estava 
voltado para a avaliação da rede de atenção básica do município, porém toda a 
rede de atenção foi envolvida no processo das oficinas, na montagem da matriz 
avaliativa e dos instrumentos de coleta (farmácia escola, policlínicas, UPAs, CAPS 
e UBS). 

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

 
100% 
 

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

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

Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 
 

A Secretaria Municipal de Saúde esteve envolvida em toda a execução do projeto. 
Foram realizadas em parceria com a secretaria as oficinas de validação do modelo 
de avaliação, a construção do instrumento de coleta de dados, a implantação da 
coleta de dados eletrônica e via formulário de autopreenchimento nas unidades de 
saúde do município, e a análise dos dados obtidos. 
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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 
x SIM  NÃO Evasão do pessoal técnico 
x SIM  NÃO Reestruturação orçamentária 

 
Outras:  
- Ampliação do escopo da pesquisa e redução da equipe de execução 

inicialmente prevista; 

- Redução da análise dos dados da satisfação dos usuários, inicialmente 

prevista com abordagem qualitativa e quantitativa. Apenas a análise 

quantitativa foi realizada, devido aos cortes orçamentários que o projeto 

sofreu; 

- Dificuldades na divulgação e publicação dos resultados; 

- Dificuldade na compatibilização das atividades do projeto com as demais 

atividades docentes. 

 
 
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? 
 

Muitos integrantes inicialmente previstos na equipe não participaram do projeto, 
o que não afetou o alcance dos objetivos, apenas sobrecarregou aqueles que 
efetivamente participaram. 
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Equipe Participante da Pesquisa 
 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Claudia Flemming Colussi 
Doutora em Odontologia 
em Saúde Coletiva 

Universidade Federal de 
Santa Catarina 

João Luiz Dornelles 
Bastos 

Doutor em Epidemiologia 
Universidade Federal de 
Santa Catarina 

David Alejandro González 
Chica 

Doutor em Epidemiologia 
Universidade Federal de 
Santa Catarina 

Edenice Reis da Silveira 
Graduação em 
Enfermagem  

Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis 

Raíssa Ortiz Pereira Graduação em Farmácia 
Universidade Federal de 
Santa Catarina 

Daniela Baumgart de Liz 
Calderon 

Mestre em Saúde Coletiva 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis 

   
 

G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? 
 

 SIM(  ) NÂO( X ) 
 

Caso SIM, indique as fontes: 
Não se aplica 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

Rubrica 
Recursos 
Liberados 

Recursos 
Gastos Saldo 

Total Capital 10.850,00  9.767,03 1.082,97 
Total Custeio 27.780,00  27.425,80 354,2 
Saldo Total 38.630,00  37.192,83 1.437,17 
Data da Informação 28/03/2017 
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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 

Avell 
Notebook Titanium B155 MAX 
F4 HM 15.6" 2014010460 Nenhum 

Livro ANTUNES, PERES. “Epidemiologia da Saúde Bucal”.  
 

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

 

A – CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      X 
Geração de avanço/inovação experimental X      
Geração de conhecimento passível de difusão      X 
Formação e capacitação de recursos humanos      X 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Além da contribuição metodológica do projeto, que pode servir como base para 
outros municípios que queiram implantar a avaliação da satisfação dos usuários 
em seus serviços, a dimensão de capacitação de recursos humanos esteve muito 
presente, pois as oficinas realizadas com gerentes e técnicos da Secretaria 
Municipal de Saúde foram espaços de discussão e grande aprendizado a todos. 
Além disso, durante a execução do projeto, foram envolvidos alunos de graduação 
e pós-graduação, e o projeto foi contemplado com bolsa de iniciação científica 
(PIBIC) e dois projetos de extensão, também com bolsa para alunos de graduação. 
Esse envolvimento dos alunos no projeto fez com que desenvolvessem seus 
trabalhos de conclusão de curso com o tema da satisfação dos usuários em 
Florianópolis, promovendo maior impacto científico do projeto.  
O projeto foi divulgado em dois eventos, sendo um deles o 11º Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva promovido pela ABRASCO, que é um evento de 
grande impacto científico na área de Saúde Coletiva no Brasil. 
A revisão de literatura e análise dos dados do PMAQ seriam sistematizados em 
forma de artigos, porém houve um convite para divulgação desses dados através 
de um livro que trata dos 20 anos da Estratégia Saúde da Família no Brasil, porém 
esse livro ainda não foi publicado. 
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Publicações Data/Local da 

Publicação 
Título 

Apresentação oral de 
trabalho em congresso 
e publicação de 
resumo em Anais 

11º Congresso 
Brasileiro de Saúde 
Coletiva, Goiânia (GO) 
– 27 julho a 01 agosto 
de 2015 

Avaliação da Satisfação dos 
Usuários da Rede de Atenção à 
Saúde do município de 
Florianópolis: construção 
participativa da metodologia de 
avaliação 

Capítulo de livro 
20 Anos da Estratégia 
Saúde da Família no 
Brasil – no prelo 

Avaliação da Satisfação dos 
Usuários da Estratégia Saúde da 
família no Brasil 

Trabalho de Conclusão 
de Curso de 
Graduação – aluna 
Raíssa Ortiz Pereira 

Defesa dia 01/12/2015 
- UFSC 

Avaliação da Satisfação dos 
Usuários da Farmácia Escola, 
Florianópolis, SC 

Trabalho de Conclusão 
de Curso de 
Graduação – aluna 
Taijana Ferreira 

Defesa dia 11/10/2016 
- UFSC 

Satisfação dos usuários e 
profissionais dos Centros de 
Especialidades Odontológicas 
do município de Florianópolis, 
SC 

Banner 

14ª SEPEX – Semana 
de Ensino, Pesquisa e 
Extensão – 11-
15/11/15 

Avaliação da satisfação dos 
usuários da rede de atenção à 
saúde do município de 
Florianópolis 

 
B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
Geração de novas tecnologias X      
Otimização de processos de produção X      
Possibilidades de obtenção de patentes X      
Agregação de vantagens competitivas do setor X      
Introdução de novos métodos de gestão 
tecnológica 

X      

Transferência tecnológica para o setor X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população  X     
Insumos para políticas públicas    X   
Redução das desigualdades sociais X      
Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      
Geração de empregos X      
Desenvolvimento regional X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Os resultados do projeto podem potencializar a melhoria dos serviços prestados à 
população, o que indiretamente reflete-se na melhoria da sua qualidade de vida. 
Do mesmo modo, os resultados da satisfação dos usuários podem ser utilizados 
para planejamento de políticas públicas em saúde no município, voltadas à 
melhoria do acesso e da qualidade do atendimento nas unidades de saúde. 
 

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

 
E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas X      
Redução do consumo energético X      
Redução da geração de resíduos X      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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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 projeto tem grande potencial de promover melhoria na gestão, organização e 
qualidade dos serviços, pois traz importantes percepções dos usuários quanto a 
alguns aspectos do serviço prestado nas unidades de saúde do município.  
A incorporação de tecnologias leve-duras de atendimento aos usuários a partir dos 
princípios preconizados pelo SUS, principalmente nos serviços de atenção básica, 
pode permitir que o acolhimento, o vínculo, a longitudinalidade do cuidado 
efetivamente aconteçam na prática e não apenas na teoria do sistema. 
Outro grande problema para os usuários é a questão da cobertura dos serviços e a 
dificuldade de acesso. Os usuários relatam problemas para marcar consultas, para 
serem escutados pela equipe, e outros problemas que dificultam o acesso ao 
serviço de maneira satisfatória e com a qualidade que deveria ter. Se essa 
dificuldade de acesso está sendo medida pela gestão, através das pesquisas de 
satisfação dos usuários, torna-se um problema visível e que demanda ações para 
sua resolução. A pesquisa, portanto, dá visibilidade a esses problemas que muitas 
vezes ficam restritos à gestão local das unidades 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). 
 

O objetivo desse estudo, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 
de Florianópolis, foi avaliar a qualidade da atenção à saúde na rede de atenção 
básica de Florianópolis sob a ótica do usuário, promovendo a institucionalização 
dessa prática no município. Os instrumentos de avaliação foram construídos de 
forma participativa e pactuados com os stakeholders (gerentes, técnicos da 
Secretaria Municipal de Saúde e usuários), por meio de oficinas de consenso. Foram 
realizadas 8 oficinas com gerentes e técnicos da secretaria e 2 oficinas com 
usuários, no período de 04/06/2014 a 08/09/2015. Os principais produtos dessas 
oficinas foram a construção de um modelo teórico e das matrizes avaliativas para os 
diferentes serviços de saúde (UBS, CAPS, UPA, Policlínica, Farmácia Escola e 
serviços contratualizados); e a construção dos instrumentos de coleta de dados. Os 
dados da satisfação dos usuários foram coletados no período de abril de 2014 a 
julho de 2015, na Universidade Federal de Santa Catarina, integrados ao projeto 
EpiFloripa adulto, que é um estudo longitudinal coordenado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, com amostragem probabilística de adultos residentes no 
município. Participaram do estudo 852 pessoas, das quais 462 responderam o 
questionário de avaliação da satisfação dos usuários. Os resultados da coleta 
mostraram que o grau de satisfação com os serviços não foi tão alto quanto o que 
vem sendo publicado na literatura. De acordo com as entrevistas, 61% (n=284) dos 
usuários não consegue ser escutado quando não tem hora marcada nas unidades de 
saúde, 73% (n=338) não é chamado pelo nome pelos profissionais de saúde, 
62%(n=286) relataram que os profissionais não costumam perguntar sobre seus 
familiares, e 70% (n=325) mudariam de equipe se tivesse a opção. Apesar disso, 
69% (n=319) avaliaram o cuidado que recebem da equipe como “muito bom” ou 
“bom”. O fato de não terem sido entrevistados no serviço pode ter influenciado 
nesses resultados. Além da coleta e análise dos dados a partir da amostra do 
EpiFloripa, este projeto promoveu a pactuação de um instrumento de avaliação da 
satisfação dos usuários da rede de atenção à saúde de Florianópolis padronizado, e 
junto à Secretaria Municipal de Saúde criou mecanismos de institucionalização da 
coleta desses dados, a partir da disponibilização de questionários de 
autopreenchimento on line (na página institucional da secretaria de saúde) e em 
papel nas unidades de saúde do município.  
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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). 
 

Questão fundamental: os usuários da rede de atenção à saúde do município do 

Florianópolis estão satisfeitos com os serviços prestados?  

A percepção dos usuários sobre os serviços é de extrema importância, uma vez que 

a comunidade é a razão da existência dos mesmos, e deve ser identificada como 

sujeito capaz de avaliar e intervir, modificando o próprio sistema, fortalecendo a 

democracia em saúde.  

A avaliação do sistema de saúde pelo usuário favorece a humanização do serviço, 

além de constituir uma oportunidade de se verificar, na prática, a resposta da 

comunidade à oferta do serviço de saúde, como também permitir a adequação do 

mesmo às expectativas da comunidade. O estabelecimento de diálogo entre usuário 

e serviço implica em reconhecimento das reais necessidades e fragilidades 

apresentadas, propiciando alternativas cabíveis a melhor adequação do serviço, e, 

consequentemente, maior aceitabilidade e aprovação do mesmo por parte do 

usuário.  

Portanto, a necessidade de se acompanhar a satisfação dos usuários com os 

serviços públicos e a utilização dessa informação para a melhoria contínua dos 

serviços prestados confere crescente importância a instrumentos que possibilitem a 

medição dessa satisfação como uma ferramenta de gestão.  

Para além dos dados coletados e analisados a partir da amostra do EpiFloripa, este 

projeto possibilitou a criação de uma canal permanente de comunicação dos 

usuários com o serviço, com geração contínua de informações que podem subsidiar 

o planejamento das ações. A participação de gestores e técnicos da Secretaria 

Municipal de Saúde em todo o processo de construção da proposta de avaliação 

favorece sua institucionalização e potencializa o uso dos resultados dessas 

avaliações que seguem mesmo com o término do projeto. 

 
Florianópolis/SC, 7 de MAIO de 2018. 

 
 

 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR2010 Processo: FAPESC 3764/2013 
Título do Projeto: "Estudo de população exposta ocupacionalmente a agrotóxicos"  
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Claudia Regina dos Santos   
E-mail: claudia.regina@ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Antônio Carlos - SC 
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:  23/07/2014 a 15/12/2017 
Apoio Financeiro:  
FAPESC: R$ 73.430,00 SES:  CNPq:  
Tema/Linha Temática: Saúde do Trabalhador 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 Básica 

X Aplicada/Estratégia 
 Tecnológica 
 
B - Tipo de Pesquisa Predominante (escolha apenas uma opção) 

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 
X Pesquisa em Saúde Coletiva 

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

X Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 
 Regulação em saúde 
 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
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 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

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

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

Houve redução de verba, que resultou em redução do número de municípios e consequente do 
número de indivíduos avaliados. Foi solicitado R$ 149.981,60 e foi concedido R$ 73.430,00. Desta 
forma, optou-se por realizar o estudo em único município de modo a tentar obter maior 
representatividade da condição local. 
 

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

 
Objetivo geral previsto 

Avaliar indicadores biológicos de exposição, de efeito e de genotoxicidade e a hipótese de 

associações a alterações endocrinológicas, hematológicas, neurológicas e reumatológicas na 

população exposta ocupacionalmente a agrotóxicos da Grande Florianópolis. 

 

Objetivos específicos previstos 

 

Validar métodos para a determinação dos indicadores biológicos de exposição para três 

agrotóxicos de acordo com a frequência de uso. 

Estimar a prevalência de alterações nos indicadores biológicos de efeito - atividade da 

colinesterase eritrocitária e plasmática. 

Estimar a prevalência de alterações nos indicadores de genotoxicidade - ensaio cometa e 

micronúcleos em linfócitos. 

Descrever as alterações endocrinológicas, hematológicas, neurológicas e reumatológicas na 

população de estudo. 

Estimar possíveis relações entre a exposição, os indicadores biológicos e as alterações clínicas 

encontradas na população de estudo.  

 

Objetivos alcançados 

Foi validado um método para quantificação de três inibidores da enzima colinesterase, o 

clorpirifós, o fenitrotion e o paration, em amostras de sangue por cromatografia em fase gasosa com 

espectrometria de massas. 

Foi realizado trabalho de campo no Município de Antônio Carlos, onde foram entrevistados 97 

indivíduos, do quais foram coletadas amostras de sangue. Desta forma, foram realizadas as análises 

laboratoriais previstas para os indicadores biológicos e de genotoxicidade e outros parâmetros 

hematológicos, bioquímicos, imunológicos. 

Foram realizados exames de imagem (Ultrassom de tireoide, abdominal, transvaginal e 

testicular) em 70 indivíduos. 



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

 
         

 
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 
 

Foi realizada avaliação clínica, conduzida por três médicas, e três acadêmicos. Esta etapa foi 

realizada no próprio município de Antônio Carlos, onde compareceram 74 indivíduos. Nesta ocasião, 

foi reavaliado o uso de medicamentos, uma vez que foi solicitado o comparecimento na consulta com 

suas prescrições médicas. Foram retornados os exames aos indivíduos e realizados 

encaminhamentos para especialidades, quando se observou necessidade.   

As análises estatísticas ainda não foram concluídas, uma vez que o conjunto de dados é 

consideravelmente grande. Com o que já foi avaliado é possível inferir possível relação de exposição 

com alguns marcadores detectados e patologias.  

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

 Atividade Valor 
% 

Justificativa 

Preparação e articulação da 
equipe e aquisição do material 
necessário para o projeto 

10 Foram elaborados um questionário e um formulário com 
imagens de agrotóxicos, de acordo com o levantamento 
realizado junto com profissionais da EPAGRI e Secretaria 
de Saúde de Antônio Carlos 

Otimização e validação dos 
métodos para a determinação dos 
indicadores biológicos de 
exposição 

10 Foi validado um método para quantificação de três 
inibidores da enzima colinesterase, o clorpirifós, o 
fenitrotion e o paration, em amostras de sangue por 
cromatografia em fase gasosa com espectrometria de 
massas. 

Seleção, inclusão dos indivíduos 
no estudo  

10 Com o suporte da Agentes de Saúde locais, foi realizado 
um levantamento de indivíduos e foram entrevistados 97 
indivíduos, até o presente momento. 

Avaliação dos indicadores 
biológicos de exposição e de 
efeito 

10 Para todas as amostras coletadas foram realizadas as 
determinações das atividades das colinesterases 
plasmática e eritrocitária. 

Avaliação dos indicadores de 
genotoxicidade 

10 Para todas as amostras coletadas foram realizados teste 
cometa e contagem de micronúcleos em linfócitos. 

Avaliação das alterações 
endocrinológicas, hematológicas, 
neurológicas e reumatológicas  

10 Para todas as amostras coletadas foram realizadas 
análises laboratoriais e exames de imagem relacionados 
às respectivas alterações, alguns desdobramentos como 
punção de tireoide também foram necessários. As 
avaliações clínicas foram realizadas e os indivíduos foram 
conduzidos para especialidades médicas, quando foi o 
caso. 

Tabulação dos dados 10 Os dados foram tabulados no EPIDATA 3.1 para análise 
estatística. A tabulação foi realizada por dois digitadores, 
um conferindo a digitação do outro.  

Análise estatística dos dados 8 Em março/2017 foi realizada uma Oficina com uma 
Epidemiologista da área de saúde do trabalhador para 
discutir e nortear as possíveis análises estatísticas. O 
banco de dados foi avaliado quanto as inconsistências. 
Algumas análises estatísticas foram realizadas e outras 
questões estão sendo formuladas para dar continuidade a 
avaliação. 

Elaboração de material para 
divulgação dos resultados 
(resumos e artigos) 

9 Os resultados foram avaliados parcialmente e 
apresentados na forma de 5 Trabalhos de Conclusão de 
Curso de Graduação em Farmácia da UFSC e 1 
dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Farmácia da UFSC. Foram apresentados 4 resumos 
em congressos e 1 artigo em revista Qualis A2. 

Elaboração relatório final e da 
prestação de contas 

10 Em 15 de dezembro foi entregue O Relatório Final 
detalhado, bem como a Prestação de Contas 

 97%  
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D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( x ) NÃO(  ) 

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

 

Instituição Indicador  

Centro de Informação e Assistência Toxicológica 

de Santa Catarina – CIATox/SC 

Análise dos dados e apresentação de 2 resumos 
no XX Congresso Brasileiro de Toxicologia 

EPAGRI do município de Antônio Carlos e 

Vigilância Sanitária do município de Antônio 

Carlos 

Elaboração de um formulário com os princípios 
ativos mais comercializados no município  

FUNDACENTRO/SC - Fundação Jorge Duprat e 

Figueiredo – Centro Estadual de Santa Catarina 

Auxílio na aplicação de questionários (Trabalho 
de Campo) 

Secretaria Municipal de Saúde de Antônio Carlos Apoio no recrutamento dos indivíduos e 
disponibilização de espaço físico para realização 
das avaliações clínicas 

 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM X NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 
X SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO Manutenção de equipamentos 
X SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 

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

 
Outras:  

Por ser um projeto pioneiro para o grupo, a maior dificuldade foi quanto os acertos de logística 
para realizar as atividades de campo em Antônio Carlos e os exames de imagem 
Florianópolis. Estas atividades parecem simples, no entanto dependem da disponibilidade dos 
pesquisadores, bem como do grupo de estudo e conciliar estas variáveis tornou difícil atingir 
as metas previstas nos tempos previstos. Outro aspecto foi a busca por auxílio suplementar 
só disponibilizado em julho/2016 que possibilitou encaminhar um dos objetivos que era a 
realização dos exames de imagem. 
 

 
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 próprio tempo de execução do projeto, iniciado em 2014 e o término da vigência em 
dezembro de 2017, fez com que alguns pesquisadores, se afastassem das atividades 
relacionadas ao projeto. As razões variaram desde questões pessoais, ou mesmo profissionais 
(como no caso de conclusão de graduação ou pós-graduação para alunos envolvidos na 
equipe). No entanto novos pesquisadores foram inseridos de modo a suprir as demandas em 
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cada uma das etapas de andamento da pesquisa. 
 

 
Equipe Participante da Pesquisa 
 
 

Nome Instituição Titulação  Função no projeto 
Claudia Regina dos 
Santos 

UFSC Farmacêutica 
 Doutora em Toxicologia  

Coordenadora do 
projeto  

Marlene Zannin UFSC Farmacêutica  
Doutora em Ciência 
Médica  

Apoio na coordenação 
e na logística em todas 
as etapas 

Clarice Iomara da Silva 
 

UFSC Farmacêutica 
Mestre em Farmácia 

Coordenação das 
análises laboratoriais 

Cristina da Silva 
Schreiber de Oliveira 

HU-UFSC Médica, Endocrinologista, 
Doutora em Ciências 
Médicas  

Coordenadora da 
avaliação clínica  

Maria Isabel Cunha 
Vieira Cordioli 

PMF Médica, Endocrinologista, 
Doutora em 
Endocrinologia 

Avaliação Clínica 

Camila Sartor 
Spivakoski 

HU-UFSC Médica, Residente em 
Clínica Médica 

Avaliação Clínica 

Fabrício Neves UFSC Médico, Doutor em 
Reumatologia 

Avaliação 
reumatológica 

Lee I-Ching UFSC Médica patologista Avaliação 
anatomopatológica 

Marlene Medeiros da 
Luz 

HU-UFSC Farmacêutica Exames laboratoriais 

Michele Panosso HU-UFSC Enfermeira, mestranda em 
ciências da informação 

Coordenadora das 
agendas de 
atendimento  

Sharbel Weidner Maluf HU-UFSC Biólogo – pós doutorado 
em Genética e Biologia 
Molecular. 

Avaliação da 
genotoxicidade em 
sangue periférico  

Vivian Karla B. F. HU-UFSC Médica hematologista e 
hemoterapeuta 

Avaliação Clínica 

Carolina Hilgert 
Jacobsen Pereira 

UFSC Acadêmica do Programa 
de Pós-Graduação em 
Farmácia 

Trabalho de campo e 
análises de 

genotoxicidade 
(Dissertação de 

Mestrado) 

Ana Júlia Lobo Feijó UFSC Acadêmica Curso de 
Graduação em Farmácia 

Trabalho de campo e 
análises laboratoriais 

(TCC) 
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César Octávio 
Bertoncini 

UFSC Acadêmico Curso de 
Graduação em Farmácia 

Trabalho de campo e 
análises laboratoriais 

(TCC) 

Luisi Pimentel UFSC Acadêmica Curso de 
Graduação em Farmácia 

Trabalho de campo e 
análises de 

genotoxicidade (TCC) 

Inaê de Azevedo 
Spezia 

UFSC Acadêmica Curso de 
Graduação em Farmácia 

Análise dos dados e 
coleta de informações 

sobre o uso de 
medicamentos (TCC) 

Tânia Alba Medrano UFSC Acadêmica Curso de 
Graduação em Medicina 

Coleta de informações 
sobre o uso de 
medicamentos  

André Luiz do 
Nascimento 

UFSC Acadêmico Curso de 
Graduação em Farmácia 

Coleta de informações 
sobre o uso de 

medicamentos e 
devolutiva de exames 

Maryá Nunes Fusinato UFSC Acadêmico Curso de 
Graduação em Farmácia 

Coleta de informações 
sobre o uso de 

medicamentos e 
devolutiva de exames 

Valéria Ramos Soares 
Pinto 

Fundacentro - 
SC 

Engenheira química Trabalho de campo 
(aplicação de 
questionário) 

Gustavo dos Santos 
Henschel 

Fundacentro - 
SC 

Médico veterinário Trabalho de campo 
(aplicação de 
questionário) 

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

 
Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina = R$ 200.000,00, recurso recebido para 
viabilizar a realização dos exames de imagem e permitir a ampliação da área avaliada para 
outros munícipios. Verba disponibilizada em julho de 2016. 
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4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 27.850,00 R$ 27.653,21 R$ 196,79 
Total Custeio 45.580,00 R$ 44.726,35 R$ 853,65 
Saldo Total 73.430,00 R$ 72.379,56 R$ 1.050,44 
Data da Informação 28/07/14 11/12/17 11/12/17 

Ao final do projeto foi realizada devolução do saldo em conta para FAPESC, no tal de R$ 12.639,38, 
correspondente ao saldo descrito no quadro acima somado ao rendimento da aplicação do recurso. 

 
 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 
Freezer vertical Electrolux 173L BR FE 22 42001808 -- 
Refrigerador Electrolux 2P DC49A CD 462L 301596 --- 
Agitador de tubos tipo vórtex 
Biomixer 

VTX 2500 VB2A004069 e 
VB2A004088 

-- 

pHmetro digital Kasvi Benchtop 600414049115 -- 
Concentrador de amostras 
Tecnal 

TR-019 15090110 -- 

Centrífuga de Bancada 
FANEM 

Excelsa baby II GAL043878 Rotor 20 x 10 

Balança analitica cal interna 
220g 0.0001g bivolt - 
SHIMADZU 

 ATX224    314800362  

Agitador magnetico velocidade 
100-150rpm.220v - KASVI  

K40-1820   BRK2220140630  

Mesa para balança 
l45xa2x45cm em granito  
polido com nivel - MELO 

 
  ---- 

Não se aplica   

Bloco termico 40 tubos 
11x35mm 1.5mL - TECNAL 

  TE-021-B   Não se aplica   

Bloco termico 40 tubos 
15x100mm -  TECNAL 

 TE-021-B   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): 
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Nº Data/Local da 
Publicação 

Título 

1 2015/Brasil Campos, S.F.; Pirolli, M. M.; Silva, C.I.; Dos Santos, C.R. . Validation method 
for blood de- termination of chlorpyrifos, fenitrothion and metilparathion by 
gas chromatography with mass spectrometry. In: 9th Congress of Toxicology 
in Developing Countries (9º CTDC) e XIX Congresso Brasileiro de 
Toxicologia, 2015, Natal. Applied Research in Toxicology, v. 1. p.198-198. 

2 2016/Brasil Feijó, A.J.L Estudo de população ocupacionalmente exposta a agrotóxicos, 
no município de Antônio Carlos, Santa Catarina. Trabalho de Conclusão de 
Curso. (Graduação em Farmácia) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Claudia Regina dos Santos. 

3 2016/Brasil Pimentel, L. 2016. Orientador: Claudia Regina dos Santos. Avaliação da 
genotoxicidade e possível correlação com indicadores biológicos em 
agricultores expostos a agrotóxicos em Antônio Carlos, SC. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Farmácia) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. Orientador: Claudia Regina dos Santos. 

4 2016/Brasil Bertoncini, C.O. Avaliação da exposição ocupacional ao clorpirifós em 
agricultores de Antônio Carlos - SC. Trabalho de Conclusão de Curso. 
(Graduação em Farmácia) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Claudia Regina dos Santos. 

5 2017/Brasil Pereira, C.H.J Avaliação da instabilidade genômica e do estresse oxidativo 
em agricultores de Santa Catarina expostos a agrotóxicos. 2017. 
Dissertação de Mestrado (PGFAR) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Orientador: Sharbel Weidner Maluf. 

6 2017/Brasil Spezia, I.A .Avaliação da situação de saúde de uma população exposta a 
agrotóxicos em Antônio Carlos, Santa Catarina. 2017. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Farmácia) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. Orientador: Claudia Regina dos Santos.  

7 2017/Brasil Vendruscolo, D.T.Validação de método para quantificação de glifosato em 
soro por cromatografia a gás acoplada á espectrometria de massas (CG/EM). 
2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Farmácia) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Claudia Regina dos 
Santos.  

8 2017/Brasil Jacobsen-Pereira, C. H.; Santos, CR; Pimentel, L; Maraslis, FT; De Medeiros, 
GS; Calegari, PC; Cerny, Mev.Markers of genotoxicity and oxidative stress in 
farmers exposed to pesticides. Brazilian International Congress of 
Genetics, Águas de lindóia/SP, 2017. 

9 2017/Brasil Spezia, I. A.; Silva, C.I.; Pacheco, L. K.; Feijo, A. J. L.; Zannin, M ; Dos 
Santos, C.R.Pathologies and use of medication in farmers of Antônio Carlos - 
Santa Catarina. XX Congresso Brasileiro de Toxicologia, Goiânia GO, 
2017.  

10 2017/Brasil Spezia, I. A.; Silva, C.I.; Feijo, A. J. L.; Dos Santos, C. R. Evaluation of 
acetilcolinesterase and butirilcolinesterase activity in farmers from Antônio 
Carlos  -  SC. XX Congresso Brasileiro de Toxicologia, Goiânia GO, 2017. 

11 2018/ 
Amsterdam, 
Netherlands: 
Elsevier 

Jacobsen-Pereira, C. H.; Dos Santos, C.R.; Maraslis, F. T.; Pimentel, L.; 
Feijo, A. J. L.; Silva, C.I.; Medeiros, G. S.; Zeferino, R. C.; Pedrosa, R. C.; 
Maluf, S. W.Markers of genotoxicity and oxidative stress in farmers exposed 
to pesticides. Ecotoxicology and environmental safety, v. 148, p. 177-183, 
2018.  
 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 
 

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 
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Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O projeto não envolve aspectos de inovação tecnológica 
 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população     X  

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O projeto não se relaciona diretamente com alguma contribuição econômica. No entanto, um 

atendimento direcionado em função da exposição a agrotóxicos, bem como ações preventivas em 

relação a saúde desta população, podem contribuir para minimizar custos no Sistema Único de 

Saúde, bem como a promoção da saúde nesta população. 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
O projeto não envolve aspectos de industriais e/ou comerciais 
 

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas    X   

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos    X   

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
No presente projeto foram levantadas informações relacionadas ao manuseio e descarte de 

embalagem de agrotóxicos. Neste sentido, observou-se que as informações relatadas evidenciaram 

que parte da população tem consciência do descarte adequado de embalagens. No entanto, é 

relevante considerar que existe espaço para o desenvolvimento de atividades educativas 

relacionadas a este tema. Ainda, conhecendo as principais classes de agrotóxicos utilizadas, 

também é possível organizar palestras direcionadas para os agricultores, de modo a fornecer 

subsídios para os mesmos trabalharem de modo consciente não somente em relação a saúde, mas 

também para com o meio ambiente. Desta forma, mesmo não sendo objetivos diretos do presente 
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trabalho, os resultados obtidos permitem que sejam realizadas atividades futuras relacionadas a 

este tema.  

 
 

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 os resultados avaliados até presente momento, é possível inferir possível relação de exposição 

com alguns marcadores detectados e patologias. Os exames realizados são todos existentes no 

SUS, inclusive os novos métodos implantados. Desta forma, torna-se possível propor um protocolo 

de acompanhamento para os indivíduos envolvidos na agricultura, sob a forma por exemplo de um 

protocolo de investigação, e assim otimizar os custos em relação a realização de exames, 

identificação precoce de alguns agravos e ações educativas, no sentido não apenas de identificar os 

agravos, mas de buscar a prevenção dos mesmos. 

 

 
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 presente projeto foi desenvolvido no município de Antônio Carlos – SC. Um município 
predominantemente agrícola, maior produtor de hortaliças do Estado de SC. Participaram da 
pesquisa 97 indivíduos (agricultores e não agricultores). A seleção envolveu uma visita direta no 
domicilio com aplicação de questionários, após assinatura do termo de consentimento, seguido de 
coleta de amostra sanguínea analisadas nos Laboratórios do Hospital Universitário/UFSC. Dos 97 
participantes, 78 foram agricultores e 19 não agricultores. Dentre os agricultores 53 aplicavam 
agrotóxicos e 25 não aplicavam agrotóxicos. Os dados mostram a utilização das três classes de 
agrotóxicos, os herbicidas, os inseticidas e os fungicidas. Os herbicidas paraquat e o glifosato foram 
os mais citados. Na análise de alguns marcadores de efeito, os valores da atividade enzimática de 
acetilcolinesterase foram semelhantes entres os grupos já para a butirilcolinesterase foram menores 
entre os agricultores que relataram o uso dos inseticidas inibidores da colinesterase. Para os 
marcadores de genotoxicidade, micronúcleo e ensaio cometa, houve diferença significativa para os 
agricultores aplicadores. Em relação aos parâmetros bioquímicos, hematológicos, imunológicos, a 
análise mostrou valores de testosterona menores entre os agricultores, e maior presença de 
alterações bioquímicas sugestivas de pré-diabetes para o mesmo grupo. Os exames de imagem 
mostraram onze alterações na tireoide do grupo de agricultores, e o exame anatomopatológico 
confirmou o diagnóstico de câncer de tiroide em dois destes. Na etapa da avaliação clínica global 
com a consulta médica realizada na sede do município, por três médicos, compareceram 74 
indivíduos. Durante as fases de exames laboratoriais e de imagem alterações que indicavam a 
necessidade de avaliação de especialista foram encaminhadas. Os agricultores apresentaram maior 
presença de comorbidades autodeclaradas e uso de medicação prescrita com destaque para uso de 
antidepressivos e ansiolíticos quando comparado com os não agricultores. Um volume grande de 
dados foi gerado nesta pesquisa e encontra-se em fase de análise com assessoria de especialista 
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em epidemiologia e estatística. Com o que já foi avaliado é possível inferir possível relação de 
exposição com alguns marcadores detectados e patologias. Os achados descritos poderão auxiliar 
as equipes de saúde para desenvolver projetos e ações de saúde que contemplem as necessidades 
dessa população. 
Palavras chaves: Saúde, Indicadores biológicos, Agricultores 
 

 
 
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). 

Verificar se a exposição ocupacional reflete em danos crônicos à saúde dos agricultores?  
 
No caso positivo, avaliar quais seriam estes danos e como que os atendimentos nas Unidades 
Básicas deveriam focar seus atendimentos de modo a identificar estes danos em função da atividade 
de trabalho do paciente?  
 
Até o presente momento, os dados coletados permitem identificar o perfil sociodemográfico e de 
exposição, quanto ao tipo de agrotóxicos utilizados, perfil de exposição (tempo, duração das 
aplicações e cuidados no manuseio) entre os agricultores de um munícipio da Grande Florianópolis 
(Antônio Carlos). Foi possível também verificar a possível relação de exposição com alguns 
marcadores detectados e patologias, sendo que outros parâmetros analisados ainda se encontram 
em fase de avaliação estatística. Desta forma, o conjunto de informações obtidas podem direcionar 
os atendimentos de modo que os principais agravos sejam precocemente diagnosticados. Ainda, 

atividades educativas poderão ser desenvolvidas no sentido de melhorar o monitoramento de grupo 

de indivíduos. 

 

Ressalta-se que foi iniciado o mesmo estudo em Santo Amaro da Imperatriz. Desta forma, o 

intuito é ampliar o conjunto de informações, comparar com os dados de Antônio Carlos e 

avaliar aspectos comuns e específicos de cada município. 

 
                Florianópolis/SC, 26 de abril de 2018. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Profª Claudia Regina dos Santos 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR3209 FAPESC Nº.: 3695/2013 

Título do Projeto: Análises séricas e moleculares de uma intervenção duplo-cego e 
randomizada em pacientes obesos e diabéticos tipo 2 tratados com ômega 3 em associação 
com treinamento físico intermitente de alta intensidade 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Claudio Teodoro de Souza 

E-mail: ctsouza@unesc.net 

Município de Execução da Pesquisa: Criciúma 

Instituição Executora: Universidade do Extremo Sul 
Catarinense 

CNPJ: 83.661.074/0001-04 

 

Instituição Co-Executora: NA CNPJ: 

 

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

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto:  

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Atenção em Saúde / Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e 
tratamento para doenças crônicas não transmissíveis. 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

X Básica 

 Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

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 
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 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

Inicialmente foi proposto, no projeto, avaliar três grupos de sujeitos suplementados (antes e após) 
com ômega 3 (pré e pós testes), realizando exercício físico (pré e pós testes) e a associação das 
duas intervenções (também com comparações pré e pós testes). Após 8 semanas de suplementação 
com ômega 3, todas as várias análises propostas foram realizadas com grande sucesso. Uma aluna 
de mestrado (Daniela Roxo de Souza) defendeu sua dissertação com os dados relacionados à 
inflamação, séricos e antropométricos e, um aluno de mestrado (Bruno Barros) defendeu sua 
dissertação utilizando os dados relativos ao estresse de retículo endoplasmático (as dissertações 
seguem em documentos complementares). NO ENTANTO, tentamos de todas as formas recrutar 
sujeitos para os grupos exercício físico, mas sem êxito. Enquanto as capsulas de ômega 3 foram 
entregues aos participantes e estes as levavam para suas casas e as ingeriram nos horários 
acordados, OS SUJEITOS DO GRUPO EXERCICIO FÍSICO precisavam se deslocar todos os dias 
de longas distancias até o laboratório do beneficiário da pesquisa (LAFIBE). Assim, iniciamos o 
treinamento físico com 30 sujeitos e duas semanas após o início todos já haviam desistido ou faltado 
(lembrando que duas faltas excluiria o sujeito da pesquisa). Isso, impossibilitou a execução do 
projeto no que diz respeito ao treinamento físico.  
 
POR OUTRO LADO, análise não previstas foram incorporadas (realizadas), como análises de 
estresse oxidativo, resultando em projeto de TCC do aluno Vitor Hugo Comim. Este foi intitulado 
“avaliação dos efeitos da suplementação de ômega 3 sobre parâmetros de estresse oxidativo no 
plasma de indivíduos obesos portadores de diabetes mellitus tipo 2” e foi defendido como 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC do aluno de graduação em biomedicina (e aluno 
de iniciação científica (IC) do grupo) sob minha orientação (o TCC segue em documentos 
complementares). Como dito, esse estudo foi incorporado no projeto central e é citado no item F 
 
 

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

Gerais 

Avaliar os efeitos de uma intervenção duplo-cego e randomizada em pacientes obesos e 
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DM2 tratados com ômega 3 em associação com treinamento físico intervalado de alta intensidade 
sobre os parâmetros lipídicos, glicêmicos, insulinêmicos, antropométricos, inflamatórios e 
moleculares.  
 
Específicos 

• Avaliar os efeitos do ômega 3 em associação com treinamento físico intervalado de alta 
intensidade sobre medidas antropométricas e de composição corporal (altura, peso, 
obesidade geral – IMC, relação cintura-quadril, circunferência de pescoço, bioimpedância 
tetrapolar e dobras cutâneas) dos pacientes obesos e DM2; 

• Avaliar os efeitos do ômega 3 em associação com treinamento físico intervalado de alta 
intensidade sobre o perfil lipídico plasmático (TG, colesterol total, HDLc, LDLc dos pacientes 
obesos e DM2; 

• Avaliar os efeitos do ômega 3 em associação com treinamento físico intervalado de alta 
intensidade sobre o perfil glicêmico plasmático, biomarcadores de glicação e sensibilidade à 
insulina (glicemia de jejum, insulina de jejum, hemoglobina glicada, isoformas solúveis de 
RAGE (receptor para produtos da glicação avançada), produtos de glicação avançada 
(AGEs), sensibilidade à insulina – HOMA, adiponectina e leptina - ELISA) dos pacientes 
obesos e DM2; 

• Avaliar os efeitos do ômega 3 em associação com treinamento físico intervalado de alta 
intensidade sobre biomarcadores pró e anti-inflamatórios (PCR ultra-sensível, TNFalfa, IL-
1beta, IL-6, IL-10 plasmáticos– ELISA, e TNF-α, IL-1β, IL-6, JNK, TLR-4, NFkB, IkB, Myd88 
e IKK em extrato proteico de células sanguíneas – Western blot) dos pacientes obesos e 
DM2; 

• Avaliar os efeitos do ômega 3 em associação com treinamento físico intervalado de alta 
intensidade sobre níveis proteicos e fosforilação das moléculas biomarcadoras de estrese de 
retículo (PERK, IRE1, eIF2alfa, ATF4, XBP1, ERAD, e as chaperonas – CHOP, GRP78, 
GRP94, HSP70 e HSP90 em extrato proteico de células sanguíneas – Western blot) dos 
pacientes obesos e DM2. 

CONFORME CITADO NO ITEM ACIMA (ITEM A), todas essas análises propostas foram realizadas, 
MAS SOMENTE no grupo ômega 3. A justificativa para isso encontra-se no item A. 
 

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

Conforme relatado no ITEM A, 100 por cento dos objetivos foram alcançados no projeto se 
tomarmos como referência o grupo ômega 3. Todas as análises propostas foram realizadas. Falta 
apenas receber detalhes para o término. 
 
 
 

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 

X SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
 
 
 
 
 

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

Não saberia dizer se foi alteração ou não, mas cabe relatar aqui. Na equipe inicial havia um (1) 
profissional de educação física cursando mestrado. Como não conseguimos treinar os sujeitos, 
esse aluno (João Anníbal Milano Peixoto Queiroz) trocou de projeto e defendeu sua dissertação 
com outro tema. Dessa forma, abaixo esse membro é destacado com asterisco (*) 
EM ADIÇÃO, um novo membro foi incorporado a equipe e, defendeu seu trabalho de TCC sob 
minha orientação, conforme relatado no item A, consta abaixo com dois asteriscos (**). 
 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Claudio Teodoro de Souza Doutor – pos doutorado UNESC 

Bruno Luiz da Silva Pieri Mestre - doutorando Bolsista/UNESC 

Daniela Roxo de Souza Mestre Bolsista/UNESC 

Hemelin Resende Farias Graduação – Iniciação científica Bolsista/UNESC 

João Anníbal Milano Peixoto 

Queiroz (*) 

Mestre Bolsista/UNESC 

Vitor Hugo Comim (**) Graduação – Iniciação científica Bolsista/UNESC 

Luciane Bisognin Ceretta Doutora UNESC 

Scherolin de Oliveira Marques Doutoranda  Bolsista/UNESC 

Thais Fernandes Luciano Doutoranda  Bolsista/UNESC 

   

 
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 72.900,00 67.722,04 0,00 

Total Custeio 74.000,00 85.397,48 
(computando 
rendimentos) 

163,29 (que fora 
devolvido aos 
cofres públicos) 

Saldo Total   0,00 

Data da Informação   23/10/2017 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Aparelho de bioimpedância 
Maltron 

BF906  Nutrimed e eletrodos 

Bicicletas Embreex 361C Não consta Não consta 

Máquina de gelo Everest EGE 300 quilos EDG 100 Não consta 

Pipetas HTL Labnote PRO Não consta Não consta 

Conjunto eletroforese BioRad PowerPac Não consta Guia, borrachas, placas, 
fonte, espaçador, 
espátula gel, pente, 
cuba e suporte 

 
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): Foi observado melhora no perfil lipídico (redução nos 
níveis de triglicerídeos e ácidos graxos não esterificados e aumento no colesterol HDL), e redução 
significativa de moléculas pró inflamatórias (TNFα, IL-1β e IL-6). Além disso, a suplementação com 
óleo de peixe reduziu a glicemia de jejum e o homeostatic model assessment insulin resistance 
(HOMA IR), indicando uma possível melhora na resistência à insulina. Não houve alterações na 
insulina de jejum e na hemoglobina glicada. Também não foi observado modificações 
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antropométricas, nem na composição corporal de tais pacientes. Em conclusão, a ingestão de 
ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 durante oito semanas, melhorou os parâmetros 
inflamatórios, lipídicos e também foi capaz de alterar alguns marcadores do controle glicêmico, 
podendo ser uma alternativa não farmacológica para auxílio no tratamento de pacientes obesos e 
diabéticos. 
EM ADIÇÃO, as análises sobre estresse oxidativo mostrou que os níveis de DCFH após a 
suplementação de ômega 3 diminuiu significativamente (20,8%), bem como os níveis de nitrito que 
reduziram 23,6%, indicando uma menor produção de oxidantes. Além da diminuição de oxidantes, 
a suplementação com ômega 3 foi eficaz em aumentar a defesa antioxidante, visto que o conteúdo 
de GSH aumentou em 52,3% quando comparado a análise pré-teste. Com base nos dados obtidos, 
sugere-se que ômega 3 pode ser uma alternativa não farmacológica para uso terapêutico no 
tratamento do DM2 contra os efeitos oxidativos. 
E AINDA, os resultados sobre estresse de reticulo e de inflamação demonstram significante 
melhora com o uso de ômega 3, e parece estar relacionado a melhora nos parâmetros 
inflamatórios..  
 
 

 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

UMA dissertação (segue em 
documentos complementares) 

Biblioteca UNESC Efeitos da suplementação com 
óleo de peixe em pacientes 
com sobrepeso ou obesos e 
diabéticos tipo 2: avaliação de 
parâmetros fisiológicos e 
bioquímicos. 
 

UM TCC dissertação (segue 
em documentos 
complementares) 

Biblioteca UNESC 
Avaliação dos efeitos da 
suplementação de ômega 3 
sobre parâmetros de estresse 
oxidativo no plasma de 
indivíduos obesos portadores 
de diabetes mellitus tipo 2 
 

UMA OUTRA dissertação 
(segue em documentos 
complementares) 

Biblioteca UNESC Suplementação com óleo de 
peixe reduz níveis proteicos de 
moléculas inflamatórias e 
estresse de reticulo em células 
mononucleares de pacientes 
com sobrepeso ou obesos e 
diabéticos tipo 2 

Dois artigos científicos estão 
em fase final de escrita e a 
seguir submetidos para 
publicação***** 

  

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): 
Milhões de pacientes sofrem com essa doença crônica degenerativa que resulta em redução 
gritante da qualidade de vida. Comprovação científica robustas que fundamentem o uso de 
substancia que melhore o quadro do DM2 pode melhorar marcantemente a qualidade desses 
pacientes. 
 
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

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

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

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

Redução da geração de resíduos X      

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

 
 

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

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde   X    

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção  X     

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços  X     

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços    X   

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

    X  

Redução dos custos de atendimento     X  

Aumento da cobertura de serviços  X     

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção       

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos    X   

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Milhões de pacientes sofrem com essa doença 
crônica degenerativa que resulta em um grandioso impacto sobre o sistema único de saúde. 
Comprovação científica robustas que fundamentem o uso de substancia que melhore o quadro do 
DM2 pode levar a melhora da prevenção e ou tratamento com essa substancia de baixo custo e 
impactar menos sobre os gastos do SUS, bem como reduzir morbi-mortalidade com tal ação. 
 
 
 
 

 

 
 
 

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 resultados obtidos no presente estudo demonstraram que a suplementação por oito 
semanas com ácidos graxos poli-insaturados ômega 3, na dosagem de 2,4 gramas por dia, foi eficaz 
no tratamento da hipertrigliceridemia e aumento dos níveis de HDL. Além disso, a suplementação 
também diminuiu as citocinas pró inflamatórias e melhorou a sensibilidade a insulina. A redução das 
citocinas pró inflamatórias pode ser um dos mecanismos pelo qual houve melhora na sensibilidade à 
insulina observada nos pacientes com sobrepeso/obesos e diabéticos. Em adição, e de acordo com 
a literatura, pacientes com excesso de peso e diabetes tem um aumento na produção de oxidantes. 
O presente estudo avaliou a produção de ERO em plasma de indivíduos antes e após a 
suplementação com óleo de peixe, a fim de avaliar a função do ômega 3 como protetor de danos 
oxidativos. Foi observado que o ômega 3 foi capaz de reduzir significantemente a produção de 
oxidantes e, além disso, aumentar a GSH, indicando um aumento na defesa antioxidante no plasma 
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desses pacientes. Com base nestes resultados, o ômega 3 é uma alternativa não farmacológica e de 
baixo custo que pode prevenir ou retardar os danos causados pelas espécies reativas em pacientes 
diabéticos 

 
Palavras-chaves: anti-inflamatório, diabetes, com ômega 3 

 
 
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 SUS acaba de apoiar a pratica de ioga, quiropraxia e meditação; algo impensável a pouco tempo 
atrás. Pois bem, o SUS, também, pode intensificar o apoio ao consumo de nutrientes com efeitos 
farmacológicos, tais como o resveratrol, ômega 3, curcumina, entre outros produtos orgânicos. 
Melhor ainda, bancar as capsulas desses produtos, para a suplementação de pacientes. Muito 
menos oneroso aos cofres públicos e tão eficiente ou mais que os produtos sintéticos (vendidos em 
farmácias). Por exemplo: sabe que a obesidade leva a inflamação subclínica. A inflamação 
subclínica pode levar ao DM2. Que o ômega tem efeitos anti-inflamatório, entre outros tantos efeitos 
benéficos (como antioxidante). Então porque não apoiar e mesmo realizar a distribuição de capsulas 
de ômega 3 para pacientes DM2??? Ou mesmo para obesos com alto risco de desenvolver 
DM2???????????? 
 
Simmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!! Isso é possível.  
 
 
 
 
 

 
                 
 
 

Criciúma/SC, 27 de outubro de 2017. 
 
 
 

 
 

_______________________________ 
Beneficiário da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA FAPESC 07/2013 – MS-DECIT/CNPq/SES-SC 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº: 2014TR3023 FAPESC Nº: 3639/2013 

 
Título do Projeto: 
Cuidado a adolescentes com excesso de peso e dislipidemias: Tratamento alternativo com tabletes 
comestíveis de erva mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil). 
 
Foi substituído por: 
Cuidado a adolescentes com excesso de peso e dislipidemias: Tratamento alternativo com chá mate 
solúvel (Ilex paraguariensis A.St.-Hil) - Ensaio clínico controlado e randomizado. 
 

Coordenador/Beneficiário: Edson Luiz da Silva 

E-mail: edson.silva@ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: São José - SC 

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

 

  

 

Instituição Participante: Secretaria de Saúde de São José CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: Dois anos (11/11/2014 a 10/11/2016) Prorrogado para 29/07/2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC: R$ 124.943,52 SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Monitoramento e Avaliação / Avaliação de resultados e impacto das ações 
assistenciais consideradas estratégicas sobre morbi-mortalidade por causas externas. 

 
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 
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 Desenvolvimento Tecnológico 

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

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

X Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e/ou aprovados?  

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

Um dos objetivos iniciais do estudo era desenvolver tabletes comestíveis de extrato seco de 
erva mate, utilizando-se ingredientes considerados como pertencentes à alimentação saudável, 
visando nova forma de consumo da erva-mate, particularmente pela população juvenil. Entretanto, 
após a confecção dos tabletes e realização dos testes de aceitabilidade de inúmeras receitas 
avaliadas, verificou-se baixa aceitação dos tabletes de erva mate pelos adolescentes, devido ao forte 
sabor amargo e cheiro característico. O sabor amargo e cheiro estão associados à concentração de 
extrato de erva mate utilizada nas preparações, sendo que a escolha da concentração de mate foi 
resultante de nossos estudos anteriores com infusão de erva mate, os quais mostraram resultados 
favoráveis para a diminuição dos marcadores lipídicos em indivíduos adultos com dislipidemias. 
Infelizmente, o sabor amargo característico não foi eliminado, inclusive, pela adição de edulcorantes 
na preparação. 

Desta forma, decidimos substituir os tabletes de erva-mate pelo chá mate solúvel, de sabor 
mais suave, o qual foi prontamente aceito pelos adolescentes. Vale lembrar que o chá mate solúvel, 
obtido a partir das folhas tostadas de erva mate, representa uma das formas tradicionais de consumo 
da erva mate. 

Também houve mudança no tempo de intervenção do presente estudo, de 90 para 60 dias, 
para que as etapas de recrutamento, seleção e intervenção pudessem ser realizadas dentro de um 
único semestre, tendo em vista que o acompanhamento dos alunos ocorreu na própria escola, 
durante o período letivo. Com exceção do descrito acima, não houve dificuldades adicionais na 
execução do projeto. Pelo contrário, os recursos foram prontamente liberados, a proposta foi 
executada com êxito e o relacionamento com a FAPESC foi excelente. 

 
B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
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Objetivos Propostos 
 
Geral - Verificar o efeito da ingestão de chá mate solúvel (Ilex paraguariensis A. St.-Hil) 

durante 7, 30 e 60 dias, nos marcadores de risco cardiometabólico, incluindo medidas 
antropométricas, perfis lipídico e glicêmico e modulação da resposta inflamatória e do estresse 
oxidativo, em adolescentes (13-18 anos) com excesso de peso (inclusive obesos) e dislipidemias do 
município de São José-SC. 
 
       Específicos  

Verificar o efeito da ingestão de chá mate solúvel durante 7, 30 e 60 dias nas seguintes 
variáveis: 
  

 Peso corporal, circunferência da cintura e percentagem de gordura corporal; 

 Perfil lipídico sérico (colesterol total, triglicerídeos, LDL-colesterol, HDL-colesterol e fração 
pequena e densa de LDL); 

 Marcadores do perfil glicêmico (glicose de jejum, insulina e resistência à insulina); 

 Adipocinas (adiponectina e leptina, interleucina-6 e fator de necrose tumoral alfa (TNF-)); 

 Marcadores séricos de estresse oxidativo (capacidade antioxidante total, estado oxidante 
total e atividade da enzima antioxidante paroxonase-1). 

 
Objetivos Alcançados 

Foram realizadas as quatro coletas pré-determinadas de dados nos períodos basal, 7, 30 e 60 
dias. Sendo que em cada uma delas foram realizadas as medidas antropométricas, coleta de 
amostras sanguíneas e aplicação dos questionários de acompanhamento e, posteriormente, foram 
realizados todos os exames bioquímicos previstos. 

Durante o estudo, ocorreram perdas amostrais de até 20%, devido a problemas como amostra 
hemolisada ou pouca quantidade de sangue coletado, assim como ocorrência de efeitos adversos 
como náuseas ou dores estomacais e, principalmente, desistências decorrentes da dificuldade em 
manter a ingestão regular das três doses diárias do chá mate solúvel durante o período de 
intervenção. 

Ao longo de 24 meses, foram feitas inúmeras visitas à escola municipal de São José-SC para 
a coleta de dados, formação dos grupos de estudo e acompanhamento do programa de intervenção 
dietética com o chá mate solúvel nos estudantes. Durante esse tempo, tivemos grande ajuda da 
direção da escola, e da participação de professores de educação física e nutricionistas. Em geral, os 
objetivos foram alcançados e, com base nos resultados apresentados, a ingestão diária de chá mate 
solúvel diminuiu a obesidade abdominal e o percentual de gordura corporal dos estudantes, reduziu 
o colesterol e a resistência à insulina, aumentou favoravelmente a concentração de adiponectina, 
impediu a elevação de marcadores inflamatórios e aumentou a proteção antioxidante plasmática dos 
adolescentes com excesso de peso. Assim, a ingestão de chá mate solúvel mostrou ser alternativa 
efetiva e de baixo custo para a melhora da saúde dos estudantes com excesso de peso ou 
dislipidemias. 

Em resumo, os objetivos do Projeto foram alcançados. 
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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: 

Taxa de Sucesso = 95%  
Encontramos dificuldades em relação ao comparecimento dos alunos em todas as etapas de coleta 
de dados (questionários, antropometria e coleta de sangue) e na liberação dos alunos pelos 
professores devido a problemas de paralização das escolas públicas durante os dois semestres de 
coleta de dados. Essas dificuldades foram, em parte, contornadas com o reagendamento dos alunos 
e maior número de visitas à escola e também com o prolongamento do estudo com coletas de dados 
e de sangue nos semestres subsequentes, a fim de atingirmos o número de amostra adequado. 

 
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: 
- Secretaria de Saúde de São José 
- Secretaria de Educação de São José 
- Colégio Municipal Maria Luíza de Melo 
 
Indicadores da cooperação: 
Participação na coleta de dados, auxiliando no recrutamento dos alunos, bem como na organização 
dos mesmos nos dias das coletas.  

 
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 

X SIM  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 (  ) 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 

Roberta Caetano Doutoranda em Nutrição UFSC 

Ivana Florêncio Moreira Mestranda em nutrição UFSC 

Marina Vieira de Oliveira Graduanda de Farmácia UFSC 

Heloisa Pamplona Cunha Doutoranda em Farmácia 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$ 29.890,00 R$ 29.890,00 0,0 

Total Custeio R$ 95.053,52 R$ 95.053,52 0,0 

Saldo Total R$ 124.943,52 R$ 124.943,52 0,0 

Data da Informação   28/03/2017 

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

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Amostrador automático para 
Ultra-Fast HPLC – Marca 
Shimadzu 

SIL-20AHT L20345203174AE Inclui um rack para 105 
micro-frascos de 1,5 
mL e um rack para 
controle, 
com capacidade para 
10 micro-frascos de 1,5 
mL. 

    

    

    

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

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

 

A – CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos     X  
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Geração de avanço/inovação experimental    X   

Geração de conhecimento passível de difusão     X  

Formação e capacitação de recursos humanos     X  

Formação de novos grupos e centros de pesquisa    X   

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
1. Com os resultados do presente estudo, verificamos que após 7, 30 e 60 dias de 

intervenção com chá mate solúvel, os adolescentes apresentaram alterações favoráveis 
em alguns marcadores metabólicos de controle do peso corporal, sendo essas 
alterações significativas para as concentrações séricas de adiponectina, bem como 
redução do peso corpóreo, circunferência da cintura, perfil lipídico e glicêmico, 
marcadores inflamatórios e estresse oxidativo; 

2. Também percebemos que não houve alterações significativas em parâmetros 
bioquímicos e hematológicos de controle de saúde dos adolescentes, sugerindo que, 
pelo menos durante 60 dias o consumo do chá mate solúvel, parece ser seguro a essa 
população; 

3. O conhecimento gerado (descrito no item 1, acima) é passível de difusão; 
4. A estratégia operacional utilizada no presente estudo capacita diferentes profissionais 

em trabalho integrado. 
 

 
 

Publicações Data/Local da 
Publicação 

Título 

Manuscrito submetido para 
publicação 

06/2018  
Periódico 
Nutrition 

Soluble mate tea (Ilex paraguariensis A.St.-
Hil) increases serum adiponectin in 
overweight adolescents: A pilot study. 

   

   

 
  

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      
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Agregação de valor a produtos e processos     X  

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
1. Destacamos a importância do conhecimento gerado sobre os efeitos da ingestão de um 

produto alimentício que pode contribuir para a promoção e manutenção da saúde de 
adolescentes com excesso de peso, através da modulação de marcadores do peso 
corporal. 

2. Além disto, o incentivo ao consumo de chá mate (Ilex paraguariensis) pode contribuir 
para o desenvolvimento regional, por ser um alimento produzido na região e ser 
alternativa acessível e de baixo custo à população. 

 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Apesar de um dos objetivos iniciais do presente estudo ser o desenvolvimento de um produto 
alimentício a base de erva mate, o intuito foi de desenvolver um produto de melhor aceitabilidade 
pelo público-alvo e dessa forma aumentar a adesão dos adolescentes ao estudo, e não a criação 
de um novo produto para o mercado. 
 

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

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

 
 

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

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde X      

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção X      

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços    X   

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços X      

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

   X   

Redução dos custos de atendimento     X  

Aumento da cobertura de serviços X      

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção    X   
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Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos     X  

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
1. Com base nos resultados do presente estudo, a ingestão de chá mate solúvel por 

adolescentes com excesso de peso promoveu modulação favorável do indicador 
adiponectina sérica, a qual está intimamente envolvida na manutenção do peso corporal, 
bem como reduziu o peso corporal e a obesidade abdominal. 
 

2. A partir desses resultados é possível sugerir que o chá mate solúvel constitua alternativa na 
prevenção e tratamento do excesso de peso, incluindo obesidade, em adolescentes, em 
que a atuação preventiva e corretiva do excesso de peso pode ser mais eficaz e de 
extrema importância para a promoção da saúde durante essa fase da vida, bem como na 
vida adulta. Desta forma, poderemos estar contribuindo para a melhoria na qualidade de 
vida desses indivíduos; 
 

3. Os resultados sobre a ingestão de chá mate solúvel durante 30 e 60 dias contribuíram para 
o entendimento dos efeitos favoráveis do chá mate nos marcadores do perfil lipídico e 
glicêmico sérico e marcadores inflamatórios e do estresse oxidativo. Além disto, com base 
nos indicadores bioquímicos e hematológicos de saúde, foi possível verificar a segurança 
do consumo do chá mate por adolescentes. 
 
 

 
 

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

 

Introdução e Objetivos: A obesidade infanto-juvenil é considerada um grave problema de 

saúde pública nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento devido à sua relação com 

várias complicações metabólicas e inúmeras doenças. O tecido adiposo tem sido considerado 

um órgão endócrino que produz e libera adipocinas (adiponectina e leptina) envolvidas no 

controle da ingestão alimentar, homeostase energética e sensibilidade à insulina, além de 

citocinas com ação pró-inflamatória, como interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF-

α), participando, dessa forma, da fisiopatologia da obesidade. Além disto, o estresse oxidativo e 

as dislipidemias também estão envolvidos na gênese e desenvolvimento da obesidade. Vale 

destacar que todos esses fatores podem ser modulados pela alimentação, particularmente com 

compostos dietéticos que apresentam determinadas propriedades anti-inflamatórias e 

antioxidantes, como por exemplo, a erva-mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil). Assim, o objetivo 

deste estudo foi verificar o efeito da ingestão de chá mate solúvel nas variáveis antropométricas 
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e adipocinas séricas, marcadores do perfil glicêmico e lipídico e do estresse oxidativo em 

adolescentes com excesso de peso (inclusive obesos), durante 60 dias. Metodologia: A amostra 

foi composta por 117 adolescentes voluntários, estudantes da rede pública do município de São 

José-SC, com idade entre 13 e 18 anos, de ambos os sexos e com excesso de peso (IMC > 

p85). Os adolescentes foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos, mate (GM; n=59) e 

controle (GC; n=58), que consumiram, respectivamente, 3,0 g/d e 0,3 g/d de chá mate solúvel, 

durante 60 dias. Foram realizadas aferições antropométricas (peso, altura, circunferência da 

cintura (CC) e dobras cutâneas para o cálculo da gordura corporal (%GC)) e no perfil dietético. 

Coletas de sangue foram feitas nos períodos basal e após 7, 30 e 60 dias de intervenção, para 

as medidas dos marcadores lipídicos e glicêmicos, do estresse oxidativo e das adipocinas 

(leptina, adiponectina, TNF-α e IL-6), bem como para a realização de exames laboratoriais de 

rotina para o monitoramento de eventuais efeitos colaterais. Resultados: Em comparação aos 

valores basais, o consumo de 3,0 g mate solúvel reduziu significativamente o peso corporal (2,25 

kg) e a CC (2,91 cm) após 30 e 60 dias (p<0,05) e contribuiu para minimizar a elevação no 

%GC, em relação aos estudantes do GC (p<0,05). Após 30 dias, o mate promoveu redução de 

colesterol total (p=0,003), LDL-c (p<0,001) e LDL pequena e densa (sd-LDL-c; p<0,001) do 

estudo e, após 60 dias, contribuiu para minimizar as elevações nas concentrações de glicose 

sérica, hemoglobina glicada, insulina e resistência à insulina observadas nos estudantes do GC 

(p<0,05). Após 7 e 60 dias, o mate aumentou a concentração de adiponectina (p=0,008) e 

diminuiu a concentração de TNF-α (p=0,023) em comparação ao GC. Após 30 e 60 dias, o mate 

promoveu aumentos significativos nos valores da capacidade antioxidante sérica e na atividade 

da enzima antioxidante paroxonase-1 (PON-1), em comparação ao GC ou aos respectivos 

períodos basais (p<0,05), e preveniu a elevação do estado oxidante após 60 dias (p<0,05). A 

ingestão de chá mate solúvel não modificou os parâmetros bioquímicos e hematológicos de 

rotina, indicando ausência de efeitos colaterais. Ainda, após 60 dias, o consumo diário de mate 

diminuiu a ingestão de calorias totais, gorduras totais e ácidos graxos saturados em comparação 

ao GC. Conclusões: O consumo de chá mate solúvel por 7 ou 60 dias modulou favoravelmente 

a concentração de adiponectina sérica, indicando possível papel benéfico na diminuição da 

adipogênese, principalmente abdominal, e na redução de colesterol, da resistência à insulina, do 

estado inflamatório e do estresse oxidativo de adolescentes com excesso de peso. 

 

Palavras-chave: adolescentes, obesidade, erva mate.  
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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 obesidade na infância tem gerado grande preocupação em saúde pública devido a sua 

relação com várias complicações metabólicas e inúmeras doenças que resultam em significativa 

morbimortalidade na vida adulta e redução da qualidade de vida. Os dados sobre prevalência de 

obesidade na infância são mundialmente alarmantes e no Brasil não é diferente. Como 

consequência, o aumento dos gastos no Sistema Único de Saúde (SUS) com o tratamento da 

obesidade e doenças associadas (diabetes, hipertensão arterial e infarto agudo do miocárdio) vem 

aumentando ao longo dos últimos anos. Vale destacar que a elevação dos gastos do SUS está 

associada ao aumento da prevalência de excesso de peso dos indivíduos de todas as regiões do 

país e nas mais variadas faixas etárias, sendo que a região sul está entre as regiões de maiores 

custos, por ser uma das mais populosas e apresentar índices elevados de indivíduos com excesso 

de peso. Sabe-se que, em mais da metade dos adultos obesos, a obesidade teve origem na infância 

e estudos longitudinais demonstraram que a obesidade infanto-juvenil é importante preditor da 

obesidade na vida adulta, particularmente durante a segunda década de vida. Além disto, adultos 

obesos que possuíam excesso de peso na infância apresentaram menor resposta terapêutica em 

comparação aos que se tornaram obesos na fase adulta e a influência dos fatores de risco para 

doenças cardiovasculares nas crianças e adolescentes com excesso de peso é ainda maior do que 

em adultos obesos, com implicações futuras na saúde dessa população. Portanto, é de fundamental 

importância a aplicação de amplos esforços na busca de formas de controle do peso corporal com o 

objetivo de prevenir a obesidade e doenças associadas na vida adulta. Nesse sentido, a 

compreensão dos efeitos do tratamento com mate solúvel (Ilex paraguariensis) no peso corporal, na 

modulação das adipocinas, no perfil lipídico, inflamatório e de estresse oxidativo em indivíduos 

jovens, é um passo importante para o desenvolvimento de terapias mais eficientes no seu controle.  

Assim, com a realização do presente estudo, obtivemos conhecimento a respeito dos efeitos 

do consumo de chá mate solúvel por adolescentes com excesso de peso e, dessa forma, estamos 

contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e/ou tratamento da obesidade e 

desordens associadas na população infanto-juvenil, por meio de políticas de saúde pública 

estabelecidas pelo SUS.  
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Florianópolis/SC, 24 de abril de 2018. 
 
 
 

 
 

 
 

_____________________________ 
Beneficiário da Pesquisa 
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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: CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES PESQUISA PARA O 

SUS 

1.2. N° do Contrato ou Convênio:  2015TR40                                1.3. Nº Protocolo de Entrada: 3648/2013 

1.4. Título do Projeto: Preparação, caracterização e avaliação in vivo de nanoemulsões lipídicas injetáveis 

carreadoras do 7-nitroindazol (7-NI) visando o tratamento do choque séptico. 

1.5. Coordenador(a) do Projeto: Profa. Elenara Maria Teixeira Lemos Senna 

1.6. Instituição Interveniente ou Convenente: Universidade Federal de Santa Catarina 

1.7. Início do Projeto:  01/04/2015      1.8.  Término da Vigência do Contrato ou Convênio:     15/ 11 /2017        

 

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.) 

Nada a declarar 
 

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

        Quais? 

 

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) 

Foram adquiridos dois equipamentos, após solicitação de remanejamento dos recursos: 

(1) Evaporador rotatório Buchi acoplado a bomba à vácuo Buchi 

(2) Sistema de purificação de água por osmose inversa/destilador marca Tecnal. 

Ambos equipamentos estão localizados no Laboratório de Farmacotécnica do Departamento de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Justificar se não houve aquisição dos equipamentos previstos: 

Não houve aquisição de banho termostatizado para evaporador rotatório, tipo chiller, pois este 

equipamento foi adquirido no âmbito de uma prjeo aprovado no Edital Universal CNPq. 
 

2.4. Entregou as notas fiscais na Instituição Interveniente ou Convenente para o patrimoniamento como 
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bens de terceiro?         SIM: X - Nº PROTOCOLO FAPESC:..................................         NÃO  

 

 

2.5. Houve remanejamento orçamentário?       * SIM x              NÃO  

* 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) 

A sepse é uma síndrome caracterizada por um conjunto de manifestações graves, causada por uma 

infecção, que geralmente acomete um órgão ou sistema, mas que é suficiente para causar um processo 

inflamatório em todo o organismo. Trata-se de um sério problema de saúde pública uma vez que é a 

principal causa de morte nas Unidades de Terapia Intensiva e uma das principais causas de mortalidade 

hospitalar tardia, além de gerar custos significativos ao SUS. Na forma mais grave da sepse, o choque 

séptico, boa parte dos pacientes apresenta um quadro de hipotensão que não é revertido facilmente pelas 

terapias atualmente aplicadas nos hospitais. Neste sentido, este projeto teve como objetivo avaliar uma 

nova estratégia terapêutica para o tratamento do choque séptico. Esta estratégia consistiu no 

desenvolvimento de nanoemulsões lipídicas injetáveis contendo o 7-nitroindazol (7-NI), um composto que 

em estudos anteriores mostrou ser capaz de reestabelecer a capacidade da noradrenalina em reverter a 

hipotensão associada à sepse e de reduzir a mortalidade de animais sépticos em mais de 80%. Além disso, o 

7-NI é um composto lipofílico o qual apresenta um tempo de meia vida curto. Neste caso, a incorporação 

em nanoemulsões tornaria possível a sua administração pela via intravenosa e permitiria aumentar o tempo 

de permanência no sangue para obtenção do efeito terapêutico. As nanoemulsões contendo 7-NI foram 

preparadas pela técnica de emulsificação espontânea e caracterizadas quanto ao tamanho, potencial zeta, 

morfologia e teor de fármaco incorporado. Uma metodologia analítica de CLAE foi desenvolvida e validada 

para determinação do 7-NI nas nanoemulsões. Estudos de estabilidade foram conduzidos e mostraram que 

este composto fotossensível deve ser armazenado protegido da luz. Estudos de liberação in vitro 

evidenciaram a capacidade das nanoemulsões em controlar a liberação do 7-NI para o meio. As 

propriedades farmacológicas do 7-NI livre e nanoemulsionado foram avaliadas e comparadas. Quanto à 

avaliação do potencial terapêutico do 7-NI nanoemulsionado, estudos in vitro, ex-vivo e in vivo foram 

realizados. A produção de óxido nítrico foi avaliada em cultura de células usando linhagens de macrófagos 

J774 e de células de músculo liso vascular de aorta de rato A7r5 (ATCCs CRL-1444) após incubação com 7-NI 

livre e nanoemulsionado. Estudos de viabilidade celular usando ambas as linhagens foram igualmente 

conduzidos. A produção de óxido nítrico também foi avaliada em estudos ex vivo em cortes de aorta e de 

músculo esquelético de ratas Wistar. Finalmente, estudos de indução de sepse por cirurgia de ligadura e 

perfuração do ceco (CLP) e por inoculação de bactéria via pulmonar (pneumosepse) foram realizados. Os 

resultados mostraram que o 7-NI nanoemulsionado inibe de maneira parcial e prolongada a produção de 

NO pela NOS-2 em macrófagos J774 e a sinalização efetuada pela NOS-1 constitutiva para a posterior 

expressão e atividade da NOS-2. Os estudos ex-vivo mostraram que a atividade do 7-NI nanoemulsionado 

foi semelhante a do composto livre em aorta. No músculo esquelético o 7-NI nanoemulsionado mostrou 

maior capacidade inibitória na produção de NO pela NOS-1, quando comparado ao composto livre.  Além do 

modelo de CLP, analisamos o efeito da nanoemulsão em outro modelo de sepse de origem pulmonar. 

Quanto à mortalidade, não houve proteção dos animais no modelo CLP, nem pelo 7-NI nanoemulsionado 

nem pelo composto livre. Já no modelo de pneumosepse, o pré-tratamento com o 7-NI nanoenulsionado 

protegeu em 40% a mortalidade.  

 



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

 

 

 

Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar  
Florianópolis - SC - CEP 88030-902   -   Fone: (48) 3665-4800  
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL : http://www.fapesc.sc.gov.br 

3 

 

3.2. Síntese de resultados alcançados 

METAS INDICADORES %  DE EXECUÇÃO 

(1) preparação e caracterização das 

nanoemulsões lipídicas;  

Obtenção de nanoemulsões lipídicas 

encapsulando o 7-NI com propriedades 

físico-químicas adequadas. 

100% 

(2) desenvolvimento e validação de método 

analítico de CLAE para quantificação do 7-NI nas 

nanoemulsões;  

Método analítico foi desenvolvido e 

validado para determinação do 7-NI nas 

nanoemulsões. 

100% 

(3) Avaliação do efeito dos componentes da 

formulação sobre as características físico-

químicas das nanoemulsões sobre o teor de 7-

NI 

Estudo comparando as características das 

nanoemulsões em função da composição 

da formulação foi realizado 

100% 

(4) avaliação da estabilidade das nanoemulsões 

frente à esterilização e armazenamento;  

 A estabilidade das nanoemulsões foi 

demonstrada. 

100% 

(5) avaliação do perfil de liberação do 7-NI a 

partir das nanoemulsões;  

Estudos de loberação do 7-NI a partir das 

nanoemulsões foram realizados. 

100% 

(6) avaliação do efeito do 7-NI livre e 

nanoemulsionado sobre a pressão arterial de 

ratos com choque séptico;  

 Ainda não realizado 

(7) avaliação e comparação do efeito do 7-NI 

livre e nanoemulsionado sobre os efeitos 

cardiovasculares da noradrenalina;  

 Ainda não realizado 

(8) avaliação e comparação dos efeitos do 7-NI 

livre e nanoemulsionado na taxa de 

sobrevivência de animais submetidos ao 

modelo experimental de choque séptico,  

O efeito da nanoencapsulação do 7-NI foi 

mostrado em modelos in vitro e ex vitro 

de sepse. 

100% 

(9) comparação da eficácia do 7-NI livre e 

nanoemulsionado quando administrados pelas 

vias subcutâneas e intravenosa, sobre a 

funcionalidade cardiovascular e sobrevida dos 

animais com choque séptico.  

 

 Ainda não realizado 

Comentários e descrição sucinta do andamento e dos resultados de cada meta, assim como sobre o 
alcance do objetivo do Projeto. 
Primeiramente, as informações mostradas acima quanto às metas/objetivos do projeto referem-se 

aquelas apresentadas no formulário eletrônico do Sistema de Informação de Ciência e Tecnologia em 

Saúde. Versão 2.0.6, Programa Pesquisa para o SUS. Em suma, o projeto abrangia objetivos referentes ao 

desenvolvimento tecnológico das nanoemulsões e à avaliação do potencial terapêutico das formulações em 

modelos de sepse. Quanto à primeira etapa do trabalho, pode-se dizer que os objetivos foram totalmente 

alcançados. Nanoemulsões contendo 7-NI foram obtidas com sucesso e caracterizadas quanto ao seu 

tamanho, potencial zeta, teor e eficiência de encapsulação de 7-NI, e perfil de liberação. Estudos de 

estabilidade evidenciaram a degradação deste composto frente à luz e em diferentes temperaturas, 

sugerindo que estratégias farmacotécnicas devem ser adotadas para melhorar a estabilidade da formulação 

durante o armazenamento. Quanto à avaliação do potencial terapêutico do 7-NI nanoemulsionado, estudos 

in vitro, ex-vivo e in vivo foram realizados. A produção de óxido nítrico foi avaliada em cultura de células 

usando linhagens de macrófagos J774 e de células de músculo liso vascular de aorta de rato A7r5 (ATCCs 

CRL-1444) após incubação com 7-NI livre e nanoemulsionado. Estudos de viabilidade celular usando ambas 
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as linhagens foram igualmente conduzidos. A produção de óxido nítrico também foi avaliada em estudos ex 

vivo em cortes de aorta e de músculo esquelético de ratas Wistar. Finalmente, estudos de indução de sepse 

por cirurgia de ligadura e perfuração do ceco (CLP) e por inoculação de bactéria via pulmonar 

(pneumosepse) foram realizados. Os resultados mostraram que o 7-NI nanoemulsionado inibe de maneira 

parcial e prolongada a produção de NO pela NOS-2 em macrófagos J774 e a sinalização efetuada pela NOS-1 

constitutiva para a posterior expressão e atividade da NOS-2. Os estudos ex-vivo mostraram que a atividade 

do 7-NI nanoemulsionado foi semelhante a do composto livre em aorta. No músculo esquelético o 7-NI 

nanoemulsionado mostrou maior capacidade inibitória na produção de NO pela NOS-1, quando comparado 

ao composto livre. Não foi possível neste momento o estudo dos efeitos do 7-NI nanoemulsionado na 

reatividade vascular da sepse uma vez que os animais não mostraram a hiporeatividade característica do 

quadro séptico. As razões para isso são desconhecidas, mas o Biotério Central já está provendo animais cujo 

padrão de resposta retornou à normalidade. Além do modelo de CLP, analisamos o efeito da nanoemulsão 

em outro modelo de sepse de origem pulmonar. Quanto à mortalidade, não houve proteção dos animais no 

modelo CLP, nem pelo 7-NI nanoemulsionado nem pelo composto livre. Já no modelo de pneumosepse, o 

pré-tratamento com o 7-NI nanoenulsionado protegeu em 40% a mortalidade. 

Considerando o exposto acima, a taxa percentual de sucesso foi de 80%, visto que o segmento do 

desenvolvimento e caracterização foi integralmente completado e que o segmento biológico foi 

parcialmente completado. Embora os objetivos relacionados à sepse não tenham sido completamente 

alcançados, mostramos que há diferenças importantes na duração e na efetividade do composto quando 

em nanoemulsão, um dos principais objetivos do presente projeto, além do desenvolvimento da 

nanoemulsão propriamente dito. Ainda, a realização do presente projeto conduziu à publicação de artigo 

científico em periódica qualificado e de bom fator de impacto e na defesa de dissertação de mestrado no 

âmbito do Programa de Pós-graduação em Farmacologia da UFSC. 

 

Produção científica: 

BARP, C. G. Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsão de 7-nitroindazol para a inibição da 

produção do óxido nítrico. 2016. 100f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Universidade Federal de 

Santa Catarina. Florianópolis, 2016. 

 

BARP, C. G.; MENDES, C.; LEMOS-SENNA, E.; ASSREUY, J. 7-nitroindazol-loaded nanoemulsions: preparation, 

characterization and its improved inhibitory effect on nitric oxide synthase-1. Nitric Oxide, 2017. 

https://doi.org/10.1016/j.niox.2017.09.003. 

 
 

Produção bibliográfica Quant. prevista Quant. alcançada 

Artigos submetidos, aprovados ou publicados em periódicos e revistas 

científicas nacionais. 

 01 

Artigos submetidos, aprovados ou publicados em periódicos e revistas 

científicas internacionais. 

  

Trabalhos publicados em anais de eventos nacionais.   

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   
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Softwares   

Mapas   

Manuais de instrução   

Atlas   

Banco de informações   

Cartilha   

Maquete   

Material didático ou instrucional   

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)   

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   

Dissertações de mestrado defendidas  01 

Teses de doutorado defendidas   

Monografias de especialização defendidas   

Relatórios de estágio pós-doutoral concluídos   

Cursos de capacitação técnico-científica que coordenou   

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   
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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  

A sepse é a causa mais comum de admissão em UTls não coronarianas, sendo responsável por 25% da 

ocupação de leitos. É a principal causa de morte nas UTls e uma das principais causas de mortalidade 

hospitalar tardia, superando o infarto do miocárdio e o câncer. No Brasil , o estudo BASES mostrou que em 

cinco UTis localizadas nos estados de São Paulo e Santa Catarina, a incidência de sepse, sepse grave e choque 

séptico  foram  de 46,9%, 27,3% e 23% e que a mortalidade nestes pacientes foi de 33,9%, 46,9% e 52,2%, 

respectivamente (SILVA et ai., 2004). No Brasil, cerca de 220 mil pacientes morrem anualmente de sepse. Em 

decorrência da utilização de equipamentos sofisticados, medicamentos caros e atendimento intensivo, a 

sepse é uma das principais geradoras de custos ao sistema único de saúde. Estima-se que sejam gastos mais 

de R$ 17 bilhões de reais com o tratamento da sepse por ano.  

O principal resultado esperado com a realização do presente projeto consistiu em obter uma nova estratégia 

terapêutica para o tratamento da sepse, com grande potencial para a redução da mortalidade de pacientes 

hospitalizados. Esta estratégia está baseada no desenvolvimento de um medicamento inovador, com base 

nanotecnológica. A inovação consistiu em veicular o 7-NI em nanoemulsões lipídicas para administração 

intravenosa, visando a melhoria das suas propriedades biofarmacêuticas e farmacocinéticas e, portanto, das 

suas propriedades terapêuticas. Além do desenvolvimento de um medicamento inovador com potencial de 

transferência tecnológica, a verificação de melhoria da efetividade do 7-NI quando na nanoemulsão foi um 

dos resultados mais relevantes da realização deste projeto. O 7-NI é um composto lipofílico instável e que 

apresenta tempo de meia vida plasmático curto após administração intravenosa. Estas características 

limitam a sua utilização na terapêutica. Assim, a nanoencapsulação abriu uma nova perspectiva para 

utilização deste composto, pois além de permitir a sua veiculação em uma preparação aquosa com 

características adequadas para administração parenteral, possibilitaria o aumento do tempo de meia vida 

plasmático, a redução do número de administrações e a melhoria da resposta farmacológica. Certamente, 

ainda há algumas etapas a serem cumpridas, incluindo a realização dos estudos em animais sobre a 

funcionalidade cardiovascular e sobrevida dos animais com choque séptico, que não puderam ser realizados 

devido a problemas com os animais do biotério da UFSC. No entanto, mesmo com o encerramento da 

proposta encaminhada ao PPSUS/2013, as atividades deste tema de pesquisa estão sendo continuadas pelos 

pesquisadores envolvidos no projeto. 

 
 

3.2.2. Contribuição da pesquisa e da inovação para a comunidade técnico-científica, 

Além dos resultados acima relatados, o projeto contribuiu para a formação de recursos humanos na área de 

nanotecnologia farmacêutica e farmacologia, uma vez que contou com a participação de alunos de 

graduação, mestrado, e doutorado, e para a  geração de produção técnica e científica altamente qualificada 

na área farmacêutica. Estes resultados certamente contribuirão para a continuidade das pesquisas científicas 

sobre a sepse. 
 

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

Considerando que a sepse constitui uma das principais causas de mortalidade em ambiente hospitalar, este 

projeto contribuiu para o avanço das pesquisas que certamente se refletirão a médio e longo prazo em 

benefícios para a sociedade, sobretudo na melhoria da saúde e a qualidade de vida da população. 
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3.2.4. Contribuição econômica regional (no máximo 200 palavras) 

Não se aplica. 

 

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

Não se aplica 

 

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 

BARP, C. G. Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsão de 7-nitroindazol para a inibição da produção 

do óxido nítrico. 2016. 100f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Universidade Federal de Santa 

Catarina. Florianópolis, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167641 

  

BARP, C. G.; MENDES, C.; LEMOS-SENNA, E.; ASSREUY, J. 7-nitroindazol-loaded nanoemulsions: preparation, 

characterization and its improved inhibitory effect on nitric oxide synthase-1. Nitric Oxide, 2017. 

https://doi.org/10.1016/j.niox.2017.09.003. Disponível em 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1089860317301489. 

 

 

Florianópolis SC, 02 de abril de  2018. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do(a) Beneficiário(a) 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167641
https://doi.org/10.1016/j.niox.2017.09.003
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.:  2014TR3205 

Título do Projeto:  
ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA: COM A PALAVRA OS GESTORES, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USUÁRIOS. 
 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Eliane Regina Pereira do Nascimento  

E-mail: eliane.nascimento@ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis, Biguaçu e Itajaí 

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

Instituição Co-Executora:   

Instituição (ões) Participante(s):   

Secretaria Municipal de  Saúde de Florianópolis CNPJ: 08.935.681/0001-91 

Secretaria Municipal de Saúde de  Biguaçu CNPJ: 

Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí CNPJ: 83.102.277/0001-52 

Prazo de Vigência do Projeto: 04/2014 à 06/2017 prorrogado para 11/2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC: R$ 14.959,40 SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Políticas públicas, melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

X Básica 

 Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

X Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 
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 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

 

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

1-Identificar a estrutura das Unidades de Pronto Atendimento (UPA Sul de Florianópolis, Itajaí e 
Biguaçu (Desenvolvido na UPA de Biguaçú  e encontra-se ainda em análise)  
2-Identificar as demandas de atendimentos das Unidades de Pronto Atendimento Sul de 
Florianópolis, Itajaí e Biguaçu (Alcançado na UPA de Biguaçu)  
3-Identificar a integração dessas unidades com a rede assistencial (referências e contrarreferências) 
– (Alcançado na UPA   Sul de Florianópolis e Biguaçu); 
4-Avaliar o acolhimento com classificação de risco pelos usuários das UPAs (Alcançado nas três 
UPAs) 
5-Avaliar o acolhimento com classificação de risco na perspectiva dos profissionais de saúde das 
UPAS (Alcançado nas três UPAs)) 
6-Identificar as facilidades e dificuldades do processo de trabalho na percepção dos profissionais de 
saúde (Alcançado na UPA Sul de Fpolis),. 
7-Identificar com os profissionais, propostas de melhoria em relação ao processo de trabalho 
(Alcançado na UPA Sul de Fpolis). 
 
Justificativa geral para os objetivos ainda não alcançados e/ou concluídos:  
O principal fator foi o déficit de pessoal técnico para a coleta de dados. 
 

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

 
Alcançado 80% até o presente momento,  porém a equipe continua trabalhando na coleta e análise 
dos dados para a atingir integralmente  os objetivos propostos. 

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( X ) NÃO(  ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM(  ) NÃO( X ) 
 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 
cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 
entre outros): 
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Houve interação com outras Instituições como: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) contribuiu com bolsas de Mestrado e Doutorado do pessoal técnico. A 
UFSC/CNPQ  contribuíram com bolsa pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC). O Programa de  Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC por meio do PROEX/CAPES 
contribuiu com o pagamento da submissão de manuscritos em revistas indexadas e tradução para o 
inglês em revista internacional, auxiliou com passagens e diárias para apresentação de trabalhos no 
País. 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM  NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM  NÃO Manutenção de equipamentos 

 SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO Atraso na liberação dos recursos 

 SIM  NÃO Atraso na importação dos equipamentos 

X SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
Dificuldades no preenchimento correto dos instrumentos de coleta de dados 
principalmente  na UPA de Itajaí, embora tenha sido realizado treinamento do pessoal 
técnico. 
 
Disponibilidade de tempo limitada do pessoal técnico para realizar a coleta de dados 
de maneira contínua o que acarretou atraso nessa etapa da 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 

Eliane Regina Pereira do 
Nascimento 

Doutora em Enfermagem Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Kátia Cilene Godinho 
Bertoncello 

Doutora em Enfermagem Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Patrícia Madalena Vieira 
Hermida  

Doutora em Enfermagem 
Pós-doutoranda do Programa 
de Pós Graduação em 
Enfermagem da UFSC 

 

Sabrina Regina Martins Aluna do Curso de Graduação 
em Enfermagem da UFSC 

 

Sarah Soares Barbosa Aluna do Curso de Graduação 
em Enfermagem da UFSC 

 

Priscilla de Souza Kreusch Aluna do Curso de Graduação  
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em Enfermagem da UFSC 

Odisséia de Fátima Perão Doutoranda do Programa de 
Pós Graduação em 
Enfermagem da UFSC 

Universidade do Vale do Itajaí 
UNIVALI  

Walnice Jung Mestre em Enfermagem pela 
UFSC 

 

Luciana Bihain Hagemann de 
Malfussi 
 

Doutoranda do Programa de 
Pós Graduação em 
Enfermagem da UFSC 

Hospital Universitário-UFSC 

Claudia Mayer da Silva Graduada em Enfermagem 
UFSC 

 

Diego Leonardo Fortuna Alves Graduado em Enfermagem 
UFSC 

 

Thisa Barcellos Benfatto Graduada em Enfermagem 
UFSC 

 

Heloisa Costa Aluna do Curso de Graduação 
em Enfermagem da UFSC 

 

Moises dos Santos Fontes Especialista em Saúde Coletiva Secretaria Municipal de Itajaí 

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

Fontes:  CAPES; UFSC/CNPQ; PROEX/CAPES  
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 8.644,40 6.164,40 2.480,00 

Total Custeio 6.315,00 2.670,84 3.644,16 

Saldo Total 14.959,40 8.835,24 6.124,16 

Data da Informação    

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Impressora Multifuncional  Mono HP M125A   

Notebook  Acer Esi Proc 
Intel Core  Quad 
Core 

8/GB/HDITB/DVD  

Computador Proc Entel Core 15/6GB/HDITB/DVD/GAB  

 
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      
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Geração de conhecimento passível de difusão        x 

Formação e capacitação de recursos humanos        X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa       

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

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

HERMIDA, P. M. V.; JUNG, W.; 
NASCIMENTO, E. R. P.; 
SILVEIRA, N. R.; ALVES, D. L. 
F.; BENFATTO, T. B. 
Classificação de risco em 
unidade de pronto atendimento: 
discursos dos enfermeiros. 
Revista Enfermagem UERJ, v. 
25, p. e19649, 2017 

2017 /  Rio do Janeiro Classificação de risco em 
unidade de pronto atendimento: 
discursos dos enfermeiros. 

HERMIDA, P. M. V.; 
NASCIMENTO, E. R. P.; 
ECHEVARRIA-GUANILO, M. 
E.; BRUGGEMANN, O. M.; 
MALFUSSI, L. B. H. 
Acolhimento com classificação 
de risco em unidade de pronto 
atendimento: estudo avaliativo. 
Revista da Escola de 
Enfermagem da USP, 2018 

2018 /  São Paulo Acolhimento com classificação 
de risco em unidade de pronto 
atendimento: estudo avaliativo. 

HERMIDA, P. M. V.; 
NASCIMENTO, E. R. P.; 
ECHEVARRIA-GUANILO, M. 
E.; VITURI, D. W.; MARTINS, 
S. R.; BARBOSA, S. S. 
Avaliação da responsividade do 
acolhimento com classificação 
de risco pelos usuários em 
unidade de pronto atendimento. 
Texto & Contexto 
Enfermagem, 2018. (no prelo) 
 

2018  Florianópolis Avaliação da responsividade do 
acolhimento com classificação 
de risco pelos usuários em 
unidade de pronto atendimento. 

HERMIDA, P. M. V.; 
NASCIMENTO, E. R. P.; 
ECHEVARRIA-GUANILO, M. 
E.; ANDRADE, S. R.; ORTIGA, 
A. M. B. Contrarreferência em 
unidade de pronto atendimento: 
discurso do sujeito coletivo. 
Revista Brasileira de 
Enfermagem, 2018. (no prelo) 

2018   /  Brasília Contrarreferência em unidade 
de pronto atendimento: 
discurso do sujeito coletivo 

http://lattes.cnpq.br/5503397641494914
http://lattes.cnpq.br/5503397641494914
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NASCIMENTO, E. R. 
P.; HERMIDA, P. M. V.; JUNG, 
W.; ALVES, D. L. F.; ALVES, C. 
M.; BENFATTO, T. B. 
Acolhimento com 
classificação de risco em 
uma unidade de pronto 
atendimento: percepção dos 
enfermeiros. In: 66o. 
Congresso Brasileiro de 
Enfermagem, 2014, Belém. 
Anais do CBEn. Belém: ABEN, 
,  2014. v. 2. 

2014  /  Belém  Acolhimento com classificação 
de risco em uma unidade de 
pronto atendimento: percepção 
dos enfermeiros. 

NASCIMENTO, E. R. P; 
HERMIDA, P. M. V.;; 
BARBOSA, S.B. JUNG W; 
ALVES, D.L.F.   SATISFAÇÃO 
DOS USUÁRIOS DE UMA 
UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO . In: 18º 
Seminário Nacional de 
Pesquisa em Enfermagem, 
2015, Fortaleza Anais do 18º 
SENPE, 2015. v. 1, n. 1 

2015  /  Fortaleza  Satisfação dos usuários de 
uma unidade de pronto 
atendimento  

ALVES, D.L.F;RASIA,M.A; 
BENFATO,T.B; NASCIMENTO, 
E. R. P;JUNG, W; BARBOSA, 
S.S. Fragilidades e 
potencialiades do processo de 
trabalho em uma unidade de 
pronto atendimento, In: 67o 
Congresso Brasileiro de 
Enfermagem, 2015, São Paulo. 
Anais do 67o CBEn. Brasília: 
ABEn, 2015. V.7 

 2015  /  São Paulo Fragilidades e potencialiades 
do processo de trabalho em 
uma unidade de pronto 
atendimento. 

KREUSCH, P. S.; HERMIDA, 
P. M. V.; NASCIMENTO, E. R. 
P.; BARBOSA, S. S.; 
MARTINS, S. R.; MALFUSSI, L. 
B. H. Perfil dos usuários e 
satisfação com o 
atendimento em uma Unidade 
de Pronto Atendimento. In: 
68o Congresso Brasileiro de 
Enfermagem, 2016, Brasília. 
Anais do 68o CBEn. Brasília: 

2016  /  Brasília  Perfil sdos usuários e 
satisfação com o atendimento 
em uma Unidade de Pronto 
Atendimento. 
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ABEn, 2016. v. 8. 

HERMIDA, P. M. V.; 
NASCIMENTO, E. R. 
P.; ECHEVARRIA-GUANILO, 
M. E.; TORRES, G. M. T.; 
MARTINS, S. R.; KREUSCH, P. 
S. Processo de acolhimento 
com classificação de risco 
em unidade de pronto 
atendimento. In: 19º Seminário 
Nacional de Pesquisa em 
Enfermagem, 2017, João 
Pessoa. Anais do 19º SENPE, 
2017. v. 1, n. 1 

2017  /  João Pessoa Processo de acolhimento com 
classificação de risco em 
unidade de pronto atendimento. 

HERMIDA, P. M. V.; 
NASCIMENTO, E. R. 
P.; ECHEVARRIA-GUANILO, 
M. E.; VIRGÍLIO, M. S.; 
PERÃO, O. F.; MARTINS, S. R. 
Dificuldades da referência 
para o hospital na unidade de 
pronto atendimento. In: 19º 
Seminário Nacional de 
Pesquisa em Enfermagem, 
2017, João Pessoa. Anais do 
19º SENPE, 2017. v. 1, n. 1 
 

2017  /  João Pessoa Dificuldades da referência para 
o hospital na unidade de pronto 
atendimento 

HERMIDA, P. M. V.; 
NASCIMENTO, E. R. 
P.; ECHEVARRIA-GUANILO, 
M. E.; MALFUSSI, L. B. H.; 
KREUSCH, P. S.; DUTRA, B. 
D. Acolhimento com 
classificação de risco: 
avaliação da responsividade 
em uma unidade de pronto 
atendimento. In: 69º 
Congresso Brasileiro de 
Enfermagem, 2017, Maceió. 
Anais do 69º CBEn. Brasília: 
ABEn, 2017 

2017  /  Maceió Acolhimento com classificação 
de risco: avaliação da 
responsividade em uma 
unidade de pronto atendimento. 

HERMIDA, P. M. V.; 
NASCIMENTO, E. R. 
P.; ECHEVARRIA-GUANILO, 
M. E.; TORRES, G. M. T.; 
COSTA, H.; RUFINO, E. S. 
Contrarreferência da unidade 

2017 /  Maceió Contrarreferência da unidade 
de pronto atendimento: 
facilidades e dificuldades. 
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de pronto atendimento: 
facilidades e dificuldades. In: 
69º Congresso Brasileiro de 
Enfermagem, 2017, Maceió. 
Anais do 69º CBEn. Brasília: 
ABEn, 2017 

ALVES, D.L.F.; SILVA, C.M.; 
BENFATTOS, T.B. A 
organização de uma unidade 
de pronto atendimento: 
percepção dos profissionais 
de saúde e usuários. 2014.  
TCC (Trabalho de Conclusão 
de Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade 
Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2014 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Eliane 
Regina Pereira do Nascimento.  
 

2014/UFSC/Fpólis 
 

A organização de uma unidade 
de pronto atendimento: 
percepção dos profissionais de 
saúde e usuários 

HERMIDA, P.M.V. Avaliação 
de uma Unidade de Pronto 
Atendimento quanto ao 
Acolhimento com 
Classificação de Risco. 2016. 
304 p. Tese (Doutorado em 
Enfermagem) – Programa de 
Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade 
Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2016.  

2016/ UFSC/ Fpólis Avaliação de uma unidade de 
pronto atendimento quanto 

ao acolhimento com 
classificação de risco 

 
 

 

 
 

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      

Redução dos custos de atendimento X      

Aumento da cobertura de serviços X      

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção X      

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos X      

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias X      

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

Participaram da pesquisa 940 usuários (151 da UPA Sul de Florianópolis, 330 da UPA Itajaí e 459 de 

Biguaçu e 102 profissionais ( medicina  e enfermagem). Quanto a integração dessas unidades com a 

rede assistencial (referências e contrarreferências)  as facilidades na referência se referem a 

existência de Serviços especializados, boa vontade do gestor da UPA ;a relação  dos profissionais 

de UPA com  profissionais dos hospitais; entendimento do profissional do hospital sobre o caso. 

Sobre  as fragilidades na referência destaca-se:  conseguir a vaga/leito no hospitais  e transporte. 

Sobre a contra referência para as unidades básicas os profissionais apontaram como facilidades as 

boas relações interprofissionais e o prontuário eletrônico em rede, as dificuldades estão relacionadas 

ao quantitativo insuficiente de médicos e a demora no agendamento de consultas e de exames mais 

complexos. A avaliação do acolhimento com classificação de risco pelos usuário quanto  a 

dignidade, confidencialidade, comunicação, agilidade, suporte social e instalações do serviço, 

constatou-se destaque positivo para dignidade (97,8%), comunicação (93,9%) e instalações (91,1%). 

A agilidade obteve o menor percentual (56,6%). A média geral obteve 82,1%, o que retrata boa 

responsividade do Acolhimento com Classificação de Risco. Os profissionais avaliaram  o 

acolhimento quanto a estrutura, processo e resultado. O  maior Ranking Médio (4,4) foi atribuído à 

“Priorização dos casos graves” e ao “Atendimento primário por gravidade do caso”, e o menor (2,2), 

à “Discussão sobre fluxograma”. As dimensões estrutura, processo e resultados obtiveram, 

respectivamente, as pontuações médias 23,7, 21,6 e 25,4, indicando que foram avaliadas como 

precárias. No que diz respeito ao processo de trabalho destaca-se como potencialidades a união da 

equipe de trabalho, bom relacionamento com SAMU, Bombeiros e Policia Militar  e como fragilidades 

material em qualidade e quantidade insuficiente e serviço de apoio inadequado, falta de protocolo e 

de capacitação dos profissionais. Apontam para melhoria da organização do trabalho a realização de 

capacitação profissional com maior frequência,  serviço de manutenção mais eficiente,  e melhoraria 

da referência e contra referência.  Concluiu-se que as Unidades de Pronto Atendimento requerem 

adequações quanto à estrutura, processo e resultado do Acolhimento e à articulação entre os pontos 

da rede de atenção às urgências. 

 Palavras-chave: Políticas públicas de saúde. Avaliação de serviços de saúde. Acolhimento 
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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). 

 
 
Como os profissionais de saúde e os usuários avaliam o Acolhimento com Classificação de Risco em 
Unidades de Pronto Atendimento do Estado de Santa Catarina? 
 
Os resultados dessa pesquisa poderão subsidiar os gestores das Unidades de Pronto Atendimento, 
no planejamento de ações organizativas visando não só a satisfação no trabalho quanto assegurar a 
qualidade do atendimento e em especial o sistema de referência e contra referência como preconiza 
a política pública de atenção às urgências do Ministério da Saúde. 

 
                 
 

Florianópolis, /SC,  20 de  maio  de 2018. 
 
 
 

Eliane Regina Pereira do Nascimento 
___________________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2015TR37 
Título do Projeto: Perfil do ar exalado no diagnóstico diferencial de overlap síndrome, asma e DPOC 
Coordenador (a) /Beneficiário (a):Emilio Pizzichini  
E-mail: emiliopizzichini@gmail.com 
Município de Execução da Pesquisa: Florianopolis 
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83899526/0001-82 
 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 

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

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto:  29/07/2017 
Apoio Financeiro:  
FAPESC: 133.00,00 SES:  CNPq:  
Tema/Linha Temática:  
Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento para doenças crônicas não transmissíveis; 
 

 
- 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 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
 Recursos humanos em saúde pública 
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 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

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

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

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
O objetivo principal era de determinar a acurácia da determinação do perfil do ar exalado medido pelo nariz 

eletrônico no diagnóstico diferencial entre asma, DPOC e pacientes com overlap síndrome. Incluimos 

doentes suficientes para atingir o objetivo. 

 
 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 

relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 
 
Todos os objetivos foram alcançados pelo estudo  
 

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

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( x ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da cooperação 

(análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, entre outros): 
 
Universidade do Extremo Sul Catarinense e Hospital São José – Criciúma, pacientes foram inseridos 
nestes centros e análise de citocinas realizadas naquela Universidade 
 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
 SIM x NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM x NÃO Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM x NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM x NÃO Manutenção de equipamentos 
x SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 
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 SIM x 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(  ) 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 
Cristiane Ritter Doutor UNESC / HSJ 
Emilio Pizzichini Doutor UFSC 
Felipe Dal Pizzol Doutor UNESC 
Leila John Marques Steidle Doutor UFSC 
Márcia Pizzichini Doutor UFSC 
Mariangela Pimentel Pincelli Doutor UFSC 
   

   

   

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 
Total Capital 84.000,00 66.721,64 17.278,36 
Total Custeio 49.000,00 40.014,30 8.985,70 
Saldo Total 133.000,00 106.735,94 26.264,06 
Data da Informação  02.10.18 02.10.18 
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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 
Sensigent Cyranose 

Handheld 
X X 

    

    

    

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

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

A - CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5 
Geração de Novos conhecimentos      x 
Geração de avanço/inovação experimental     x  

Geração de conhecimento passível de difusão     x  

Formação e capacitação de recursos humanos    x   

Formação de novos grupos e centros de pesquisa x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Determinamos perfis de ar exalado que podem 
discriminar entre as doenças obstrutivas propostas. Estes resultados são inéditos na 
literatura caracterizando geração de novos conhecimentos e inovação experimental.  
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
Manuscrito em fase de 
preparação 

  

   

   

   

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      
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Agregação de valor a produtos e processos x      

Geração de empregos x      

Desenvolvimento regional x      

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

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 
Criação de novas empresas no setor x      

Sustentabilidade das empresas do setor x      

Lançamento de novos produtos x      

Redução dos custos de produção do setor x      

Melhoria da qualidade dos produtos x      

Criação de novos mercados x      

Redução de barreiras técnicas x      

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

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 
Racionalização do uso de matérias primas x      

Redução do consumo energético x      

Redução da geração de resíduos x      

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

 
 

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

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção x      

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços x      

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços x      

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

x      

Redução dos custos de atendimento x      

Aumento da cobertura de serviços x      

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção    x   

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos x      

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Esta tecnologia poderia ser empregada na prática 
para diferenciação das doenças. Claramente estudo com maior poder são necessários para a 
correta identificação da sensibilidade e especificidade do método para o diagnóstico 
diferencial. 
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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 asma e DPOC são afecções das vias aéreas com alta prevalência em nosso meio. Apesar de a inflamação das 

vias aéreas ser o componente central destas duas condições as células e os mediadores envolvidos no processo 

inflamatório diferem nestas duas entidades clínicas. Além disto, alguns pacientes não apresentam distinção clara 

entre as duas síndromes sendo denominados de síndrome obstrutiva overlap.  Tendo em vista a dificuldade 

diagnóstica destes pacientes e os possíveis impactos negativos de um diagnóstico não preciso sobre tratamento 

justifica-se a necessidade de aliar novas metodologias na tentativa de realizar um diagnóstico preciso. Assim, o 

presente projeto avaliou a acurácia da determinação do perfil do ar exalado medido pelo nariz eletrônico no 

diagnóstico diferencial entre asma, DPOC e pacientes com overlap síndrome. Foi realizado um estudo 

transversal, que incluiu pacientes com asma (n=27), DPOC (n=21) ou síndrome overlap (n=17). Nestes 

pacientes foi coletado ar exalado para determinação do perfil pelo nariz eletronico além de escarro induzido. 

Foram identificados 4 perfis de ar exalado e estes eram capazes de diferenciar asma, DPOC e overlap. O perfil 1 

foi mais prevalente nos doentes asmáticos. O perfil 2 nos pacientes DPOC. O perfil 3 e 4 nos pacientes com 

overlap síndrome. Não houve diferença entre estes padrões e os perfis de citocinas e de celularidade no escarro.  

 
 

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 perfil do ar exalado pode diferenciar asma, DPOC e síndrome overlap. Isto abre perspectiva de 
utilizar nariz eletronico como ferramenta portátil para dignóstico diferencial destas doenças 
obstrutivas com consequente melhor cuidado dos pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 20__. 
 
 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR3022 FAPESC Nº.: 3655/2013 

Título do Projeto: Acompanhamento de pacientes submetidos á cirurgia bariátrica: aspectos 
laboratoriais nos períodos pré e pós-operatório 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Fabíola Branco Filippin Monteiro 

E-mail: fabiola.monteiro@ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora:  CNPJ: 83.899.526/0001-82 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

- 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 08/2014 a 07/2017 

Apoio Financeiro: MS-DECOT/CNPq/SES-SC 

FAPESC: X SES: X CNPq: X 

Tema/Linha Temática: Atenção em Saúde/Doenças transmissíveis, gravidez, obesidade e uso de 
drogas. 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

X Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 
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 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

 

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

Objetivo proposto: 
- Objetivos gerais: Avaliar analitos séricos envolvidos no processo fisiopatológico da obesidade e 
acompanhá-los durante o processo de reversão da obesidade e de suas comorbidades por meio de 
aspectos relacionados (i) à inflamação crônica e persistente decorrente da hiperplasia e hipertrofia 
do tecido adiposo e (ii) as consequências da perda de peso do ponto de vista das adipocinas e 
citocinas pró-inflamatórias.  
Objetivo alcançado com êxito: 
Objetivo alcançado com êxito visto que todos os analitos propostos foram determinados e os 
resultados demonstraram fenômeno clínico significativo. 
Objetivo proposto: 
-Ainda, a partir desta avaliação, elaborar um acompanhamento laboratorial longitudinal dos 
biomarcadores relevantes ao processo de reversão da obesidade após cirurgia bariátrica de 
pacientes com obesidade grau III e obesidade mórbida.  
Objetivo alcançado com êxito:  
Objetivo alcançado com êxito visto que todos os analitos propostos foram determinados e com os 
resultados, foi possível a elaboração de uma proposta de acompanhamento laboratorial nos 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. 
Objetivos específicos: 
1 Determinar as concentrações plasmáticas de marcadores inflamatórios e adipocinas no soro 
dos pacientes nos períodos pré e pós-operatório; 
Objetivo 1 alcançado com êxito: 
Objetivo alcançado com êxito visto que todos os analitos propostos foram determinados. 
2 Identificar as comorbidades dos pacientes a partir de biomarcadores laboratoriais e reavaliá-
los após a cirurgia bariátrica em períodos previamente definidos; 
Objetivo 2 alcançado com êxito: 
Objetivo alcançado com êxito visto que todas as comorbidades foram rastreadas. 
3 Estimar os custos relacionados ao acompanhamento laboratorial dos marcadores gerais e 
específicos da obesidade e de sua reversão após intervenção cirúrgica; 
Objetivo 3 alcançado com êxito. 
4 Propor um acompanhamento laboratorial direcionado ao processo de obesidade e de suas 
comorbidades. 
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Objetivo 4 alcançado com êxito. 

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

100. Apesar do atraso no início do projeto pelo atraso da assinatura do termo de outorga, cada 
objetivo foi alcançado no prazo previsto. Além disso, a equipe do projeto gerou dados além dos 
propostos no projeto original, o que culminou em resultados extras gerando informações relevantes 
na área temática do projeto. Ainda, foi proposto o acompanhamento de 80 pacientes, mas a avalição 
inicial (estudo piloto), revelou que haveria a necessidade do recrutamento de cerca de 130 pacientes 
(cálculo amostral). Os dados extras geraram informações de a suma importância para o 
acompanhamento dos pacientes pós-cirurgia bariátrica. 

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

 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM X NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

X SIM  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 

Observações:  

Houve remanejamentos necessários, todos aprovados pela equipe técnica da FAPESC, visto 
que no projeto original não havia sido contemplada a manutenção de equipamentos. 
Entretanto, não houve troca de rubrica, tampouco alteração dos valores originalmente 
aprovados. Ainda, os dados iniciais da adipocina adiponectina no soro dos pacientes não 
passaram em nosso controle de qualidade interno. Foi então solicitado manutenção/conserto 
do equipamento (Leitor de ELISA Stat Fax), bem como a manutenção de micropipetas, 
essenciais para a execução da técnica de ELISA. Ainda assim, os resultados form 
discrepantes. Solicitou-se então reposição do conjunto diagnóstico (kit de ELISA) junto ao 
Fornecedor Sigma-Aldrich, que prontamente fez a reposição do kit inicialmente adquirido e 
doou outra unidade, como forma de ressarcimento. Com essas ferramentas, conseguiu-se 
gerar dados fidedignos com relação às concentrações séricas de adiponectina no soro dos 
indivíduos obesos submetidos à cirurgia bariátrica. 

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? 

Sim, houve a inclusão de 05 participantes. Dois participantes são alunos de graduação 
(Farmácia e Medicina). Esses alunos auxiliaram no recrutamento de pacientes e na coleta de 
dados clínicos, laboratoriais e de uso de fármacos. Uma aluna do Programa de Pós-graduação 
em Farmácia (PGFAR) (nível Mestrado) executou todas as técnicas laboratoriais descritas e 
defendeu sua dissertação no PGFAR com 70% dos resultados do projeto. A inclusão desses 
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participantes na pesquisa proporcionou a coleta de diferentes informações (além daquelas 
descritas no projeto). Os dados coletados motivaram a inclusão de um docente com experiência 
em estatística descritiva. Portanto, a Docente do Departamento de Análises Clínicas Ana 
Carolina Rabello de Moraes foi convidada a participar do estudo. 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Daiane Rosolen Mestre em Farmácia Não 

Dayane Azevedo Padilha Graduação em Farmácia Não 

Edson Mendes de Oliveira Doutor em Farmácia Não 

Liliete Canes Souza Doutor em Farmácia Sim. UFSC 

Najla Adel Saleh Mestre em Farmácia Não 

Simone Vieira Costa Mestre em Farmácia Sim. HU-UFSC 

Ana Carolina Rabello de 
Moraes 

Doutor em Farmácia Sim. UFSC 

Letícia de Oliveira Souza Bratti Mestre em Farmácia Não 

Ícaro Andrade Rodrigues do 
Carmo 

Graduação em Farmácia Não 

Taís Ferreira Vilela Graduação em Medicina Não 

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

 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 24.856,21 24.849,91 6,3 

Total Custeio 67.898,50 71.820,30 -3.921,80* 

Saldo Total 92.898,50 96.670,21 0 

Data da Informação 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 

 

*Utilização de rendimento 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Eppendorff – centrífuga 
refrigerada 

5702 R, 230 V/50-60 Hz 5703DP713701 Rotor A-4-38 e 
adaptadores 15/50 
mL 

Lavadora de Elisa  STAT FAX 2000 2600-3534/20/20-
0295 

- 

Leitura de Elisa  STAT FAX 2000 2100-4649/2000-80 - 

Balança digital corporal 
bioimpedância 

HBF-514C 842310000 - 

Trena corporal  R-88 2M Wiso 90178010 - 

Medidor de glicose Kit G-TECH 90278099 - 
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free 

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

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

 

A – CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental X      

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos      X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Os impactos gerados estão principalmente relacionados a uma nova proposta de acompanhamento 
laboratorial com novos marcadores séricos incluídos e outros sendo removidos na Norma vigente. 
Em conclusão, esse estudo demonstra que a cirurgia bariátrica é um procedimento muito eficiente 
para a rápida perda de peso, pois promove acentuada melhora metabólica, medida pela melhora 
geral do perfil lipídico e das concentrações de glicose e insulina seguido de redução no número de 
pacientes com SM, DM2, dislipidemia e hipertensão. 
Além da melhora metabólica, observa-se uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos, 
uma vez que houve diminuição das queixas de dor e dos distúrbios relacionados ao sono. 
Da mesma forma, houve melhora significativa nos marcadores de adiposidade adiponectina e 
leptina, contribuindo assim para a melhora metabólica. No entanto, os hormônios resistina e grelina 
e as citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-6, TNF-α, MCP-1 e SAA não foram úteis para avaliar a 
diminuição do estado inflamatório causado pela obesidade. Porém, SAA se mostrou altamente 
relacionada à obesidade, uma vez que apresentou concentrações muito maiores no grupo de 
indivíduos obesos quando comparado aos não-obesos e correlacionou-se com o IMC. 
Ainda, esse estudo demonstra que as proteínas do sistema do complemento C3 e C4 estão 
relacionadas ao metabolismo dos carboidratos, especialmente a sensibilidade à insulina, através de 
correlação positiva entre esses dois biomarcadores com HOMA-IR. Além disso, o aumento dos 
componentes C3 e C4 em indivíduos obesos pode estar ligado à sua produção pelo tecido adiposo 
e à estimulação de citocinas inflamatórias no fígado. A ligação C3 e HOMA-IR pode estar 
relacionada com o metabolito de C3, C3a-desArg, que está envolvido na captação de glicose. 
 O novo marcador a ser incluído em nossa proposta é a Proteína C3 do complemento para o 
monitoramento da resposta à insulina em pacientes diabéticos tipo 2 pós-cirurgia. Ainda, foi 
observado problemas na suplementação oral no período pós-operatório, visto que a deficiência de 
zinco foi observada na maioria dos pacientes, mesmo após suplementação.  
A redução das comorbidades foi observada no período pós-operatório e foi associada ao uso de 
medicamentos, entretanto o uso de antidepressivos e medicamentos da classe dos inibidores da 
bomba de prótons aumentou após a cirurgia, o que revela fragilidades no período. 
Quanto à contracepção em mulheres submetidas à cirurgia bariátrica, os dados coletados sugerem 
que não há consenso sobre o melhor método contraceptivo para esta situação, o que promove o 
risco de gravidez na população em estudo, não recomendada em até 18 meses pós-cirurgia. 
Com relação a avaliação dos custos no período pós-operatório, inicialmente os custos foram 
relacionados aos medicamentos (quanto á classe – anti-hipertensivos, diuréticos, inibidores da 
bomba de próton, hipocolesterolêmicos e antidepressivos). Todos os pacientes foram 
acompanhados quanto ao uso de medicamentos no período pré-operatório, 1,3 e 6 meses após a 
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cirurgia e os dados foram organizados de forma a visualizar a média do custo (em reais) por mês 
dos pacientes (n=130). Houve diminuição de custo para as todas as classes de medicamentos 
entre o período pré-operatório e 6 meses após a cirurgia. A diminuição mais significativa foi a da 
classe dos hipocolesterolêmicos, com redução de 85% do valor do pré-operatório, seguido dos anti-
hipertensivos (redução de 83%), diuréticos (redução de 65%), antidepressivos (redução de 55%) e 
inibidores da bomba de prótons (redução de 29%). Esses dados corroboram a melhora dos dados 
clínicos no período pós-operatório, principalmente relacionados à perda de peso e a diminuição das 
comorbidades mais observadas (dislipidemia e hipertensão arterial), com redução menos 
expressiva do consumo de inibidores da bomba de prótons (associados à gastrite e refluxo gástrico) 
e antidepressivos. Este último, sugerindo que comorbidades emergentes estão surgindo a partir de 
eventos associados à cirurgia bariátrica, que podem gerar novas situações fisiopatológicas. Um 
exemplo disso é a deficiência grave de zinco nos pacientes avaliados, incluindo aqueles que 
utilizavam inibidores de bomba de próton (dificultando ainda mais a absorção de zinco intestinal), 
que pode levar a quadros neuropsiquiátricos nos primeiros meses após a cirurgia bariátrica, 
onerando o SUS. 
Quanto à formação de recursos humanos, a coordenadora do projeto avalia como satisfatória visto 
que houve 01 defesa de dissertação de mestrado (Programa de Pós-graduação em Farmácia, 
2015-2017), houve ainda a participação de 02 bolsista de Iniciação científica (CNPq, 2014-2015, 
2015-2016) e 04 bolsistas de extensão (PROBOLSAS – PROEX-UFSC, 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016).  
Adicionalmente, a partir do financiamento deste projeto, a coordenadora, ingressante no Magistério 
Superior (UFSC) em 03/2013 instituiu o Laboratório de Imunobiologia do Tecido Adiposo (LAITA) 
(laita.paginas.ufsc.br), localizado no subsolo do HU. O laboratório conta com infraestrutura 
necessária a realização de teses e dissertações de mestrado, bem como projetos de iniciação 
científica e projetos de Extensão voltados aos pacientes obesos do HU-UFSC. Atualmente o LAITA 
conta com apoio do HU-UFSC, do Departamento de Analises Clínicas e do Programa de Pós-
graduação em Farmácia e de alunos de mestrado, doutorado e graduação. 
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prevents differentiation of 3T3-L1 adipocytes and the increased 
risks of cardiovascular diseases in ovariectomized rats. 
Fitoterapia. No prelo. 

 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

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

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população     X  

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A maioria dos pacientes que se submetem aos procedimentos cirúrgicos disabsortivos desenvolve 
alguma deficiência nutricional, principalmente de vitaminas e minerais. A importância da avaliação 
nutricional adequada antes e após a cirurgia bariátrica, assim como o monitoramento da taxa da 
perda de peso, de complicações pós-cirúrgicas (vômitos, diarréia) e da tolerância à ingestão 
nutricional diária foram contempladas nesse projeto. A atuação do farmacêutico na orientação do 
paciente quanto aos procedimentos de coleta são fundamentais para que o corpo clínico 
(nutricionistas, endocrinologistas e clínico-geral) possa tomar as melhores condutas. 
Apesar da excelente atuação da equipe multidisciplinar do HU-UFSC no segmento dos pacientes 
com cirurgia bariátrica, a atuação farmacêutica no processo ainda é discreta. Os aspectos 
laboratoriais associados às comorbidades, principalmente no período pós-operatório têm sido um 
desafio no monitoramento destes pacientes. As metas de perda de peso corporal e a melhora nos 
marcadores clínicos e laboratoriais estabelecidas nem sempre são alcançadas, revelando a 
complexidade do acompanhamento pós-operatório destes indivíduos. A adesão ao tratamento 
farmacoterapêutico e de suplementação são vitais para o sucesso do tratamento da obesidade de 
suas comorbidades, bem como o monitoramento laboratorial adequado. A atuação do profissional 
farmacêutico é de extrema relevância no acompanhamento dos biomarcadores laboratoriais e na 
adesão ao tratamento farmacoterapêutico. 
Como exemplo, podemos citar a importância do monitoramento dos marcadores de deficiência 
nutricional como zinco, vitaminas do complexo B e folato, cujas dosagens laboratoriais só são 
válidas quando a coleta de sangue segue rígidos padrões previamente estabelecidos. Este é um 
dos pontos importantes onde o papel do farmacêutico atuante no segmento de Análises Clínicas se 
faz necessário para dar orientação adequada aos pacientes quanto aos horários de coleta, 
periodicidade, necessidade de jejum e de restrição temporária dos suplementos. 

 

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): 
Estratégias de acompanhamento laboratorial dos pacientes e elaboração de novos enfoques para 
promover a saúde e tratar as enfermidades, baseados em estratégias mais eficazes, efetivas e 
eqüitativas se fazem necessários. Assim, visamos fornecer subsídios para o aprimoramento da 
assistência farmacêutica laboratorial no SUS em Santa Catarina a partir da elaboração de diretrizes 
laboratoriais relacionadas aos mecanismos fisiopatológicos da obesidade que irá aperfeiçoar o 
tratamento da obesidade grau III e obesidade mórbida, reduzindo custos e aprimorando o 
acompanhamento das comorbidades. 
Ainda, este projeto gerou dados que sugerem que a participação do farmacêutico na equipe 
multidisciplinar no acompanhamento pós-operatório. O acompanhamento laboratorial é uma das 
vertentes do cuidado, sendo que a farmacoterapia é igualmente importante. Sendo assim, a equipe 
do projeto sugere fortemente que o profissional farmacêutico seja inserido formalmente como 
membro da equipe multidisciplinar do acompanhamento longitudinal na Norma Vigente. 

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

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 
palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 
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A obesidade é uma doença crônica e endócrino-metabólica caracterizada pelo acúmulo excessivo de 
triacilgliceróis no tecido adiposo, capaz de ser revertida ou amenizada através de intervenção 
cirúrgica. Epidemiologicamente têm sido descritas associações entre o excesso de peso, resistência 
à insulina e processo inflamatório crônico. Além disso, nas últimas décadas o sistema complemento 
foi associado a doenças metabólicas e cardiovasculares e intimamente relacionado com a obesidade 
e resistência à insulina. Sendo assim, a melhora do estado metabólico e a remissão da inflamação 
em pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica foram avaliadas, bem como a associação dos 
fatores 3 e 4 (C3 e C4) do sistema complemento com a sensibilidade à insulina e a perda de peso 
após a cirurgia bariátrica. Para isso, a presença de comorbidades e as concentrações séricas de 
leptina, adiponectina, resistina e grelina foram avaliados em pacientes obesos mórbidos antes, 1, 3 e 
6 meses após a cirurgia bariátrica. Também foram medidas as concentrações de IL-1β, IL-6, TNF-α, 
proteína amiloide sérica A (SAA), proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP-1), C3, C4, glicose, 
insulina, colesterol total, triacilglicerol, LDL- colesterol, HDL-colesterol e foi realizado o cálculo do 
modelo de avaliação da homeostase da resistência à insulina (HOMA-IR) durante o seguimento da 
cirurgia, bem como em comparação com um grupo de indivíduos não-obesos. Como resultado, 
observou-se uma redução significativa de peso acompanhada de melhora do perfil lipídico, da 
sensibilidade à insulina e das comorbidades. Ainda, houve diminuição de leptina e aumento de 
adiponectina no período pós-cirúrgico. IL-1β, IL-6, TNF-α, MCP-1 e SAA não mostraram diferença no 
acompanhamento da cirurgia, porém SAA correlacionou-se com o IMC e apresentou-se muito mais 
alto no grupo de pacientes obesos. Além disso, C3 e C4 foram significativamente maiores em 
indivíduos obesos quando comparados aos indivíduos magros e C3 e C4 foram positivamente 
correlacionados com IMC e HOMA-IR e as concentrações de C3 foram significativamente diminuídas 
após a cirurgia. Com base nesses resultados, a cirurgia bariátrica mostrou melhorar o estado 
metabólico melhorando as comorbidades associadas à obesidade e os biomarcadores de 
adiposidade leptina e adiponectina, mas não os demais hormônios e citocinas inflamatórias e C3 e 
C4 foram fortemente associados à sensibilidade à insulina. Em conclusão, esse estudo demonstra 
que a cirurgia bariátrica é um procedimento muito eficiente para a rápida perda de peso, pois 
promove acentuada melhora metabólica, medida pela melhora geral do perfil lipídico e das 
concentrações de glicose e insulina seguido de redução no número de pacientes com SM, DM2, 
dislipidemia e hipertensão. Além da melhora metabólica, observa-se uma melhora na qualidade de 
vida desses indivíduos, uma vez que houve diminuição das queixas de dor e dos distúrbios 
relacionados ao sono. Da mesma forma, houve melhora significativa nos marcadores de adiposidade 
adiponectina e leptina, contribuindo assim para a melhora metabólica. No entanto, os hormônios 
resistina e grelina e as citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-6, TNF-α, MCP-1 e SAA não foram úteis 
para avaliar a diminuição do estado inflamatório causado pela obesidade. Porém, SAA se mostrou 
altamente relacionada à obesidade, uma vez que apresentou concentrações muito maiores no grupo 
de indivíduos obesos quando comparado aos não-obesos e correlacionou-se com o IMC. 

 
População-alvo: pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no HU-UFSC. 
Mesoregião: Grande Florianópolis 
Palavras-chave: Obesidade. Cirurgia bariátrica. Marcadores de adiposidade.  

 
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 tratamento cirúrgico da obesidade e acompanhamento pré e pós-cirurgia bariátrica são 
direcionados pelas diretrizes gerais constantes na Portaria nº424 de 19 de março de 2013. Neste 
documento constam os acompanhamentos da equipe multidisciplinar em períodos previamente 
estabelecidos antes e após a intervenção cirúrgica. Comtempla-se aí as atuações dos médicos 
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endocrinologista, cirurgião do aparelho digestivo e cardiologista, do nutricionista e psicólogo. Ainda, 
os exames clínico-laboratoriais pré e pós-cirúrgicos são listados, o que direciona o acompanhamento 
longitudinal desses pacientes. Os exames listados na Portaria e, portanto, sugeridos para o 
acompanhamento, são primordialmente determinações laboratoriais necessárias em cirurgias 
eletivas comuns, sem levar em consideração o estado pró-inflamatório associado ao alto IMC e 
hipertrofia do tecido adiposo. Neste sentido, propôs-se, aprimorar o acompanhamento laboratorial 
destes pacientes a fim de monitorá-los nos mesmos períodos mencionados na Portaria, aliado aos 
parâmetros de funcionalidade do tecido adiposo e inflamação. Diante do exposto e considerando que 
os recursos para a saúde são limitados e que o elevado custo das intervenções de alta 
complexidade (como a cirurgia bariátrica) pode afetar a o acesso equânime ao SUS, a elaboração de 
novos enfoques para promover a saúde e tratar as enfermidades, baseados em estratégias mais 
eficazes, efetivas e equitativas se fazem necessários.  
 

 
Florianópolis/SC, 14 de dezembro de 2017. 

 
 

 
_______________________________ 

Fabíola Branco Filippin Monteiro 
Beneficiária da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR3231 

Título do Projeto: Melhores práticas para liderança clínica do enfermeiro na redução dos eventos 
adversos as pessoas com cardiopatia. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Gabriela Marcellino de Melo Lanzoni  

E-mail: gabimrc@gmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: São José 

Instituição Executora: Instituto de Cardiologia de Santa Catarina CNPJ: 82.951.245/0011-30 

 

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

 

Instituição Participante:  CNPJ:  

Prazo de Vigência do Projeto: 01/01/2014 - 29/07/2017  

Apoio Financeiro: 11.500,00 

FAPESC: PPSUS_EFP000009247 SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Gestão em saúde 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

x Básica 

 Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

x Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

 Processo saúde-doença 

x Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

mailto:gabimrc@gmail.com
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 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

 

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

Objetivo Geral  
Elaborar um modelo de melhores práticas para liderança clínica do enfermeiro na redução dos 
eventos adversos durante a internação hospitalar do paciente cardiopata nas unidades médico-
cirúrgicas de uma instituição de saúde, referência em cardiologia no Estado de Santa Catarina.  
 
Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar os eventos adversos em unidades de internação de um hospital referência em 
Cardiologia no Estado de Santa Catarina.  

 Avaliar a presença de burnout em enfermeiros das unidades médico-cirúrgicas da instituição de 
coleta de dados. 

 Avaliar a liderança dos enfermeiros das unidades médico-cirúrgicas da instituição de coleta de 
dados.    

 Caracterizar as melhores práticas para Liderança Clínica do enfermeiro na redução dos eventos 
adversos durante a internação hospitalar 

 
Os objetivos propostos foram alcançados. O detalhamento do percurso metodológico realizado está 
descrito no relatório em anexo, especificando cada abordagem metodológica e achados específicos. 

 
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 desenvolvido alcançou 100% de sucesso no desenvolvimento das suas ações, 
considerando que da proposta inicial foram articulados outros projetos paralelos, tanto de 
pesquisa quanto de extensão. 

 
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): 

UFSC – Parceria no processo de análise e concessão de bolsa de extensão para atividade 
complementar de treinamento e capacitação de funcionários com relação a temática da pesquisa. 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
 

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM X NÃO Necessidade de reestruturação de metas 
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 SIM X NÃO Manutenção de equipamentos 

X SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 

X SIM  NÃO Atraso na liberação dos recursos 

 SIM X NÃO Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM X NÃO Evasão do pessoal técnico 

 SIM X NÃO Reestruturação orçamentária 

 
Outras:  

Dentre as dificuldades encontradas para execução do projeto está a necessidade de readequação do 
cronograma de metas devido questões de ordem burocrática/administrativa enfrentadas em relação 
ao acesso a participantes e acesso ao fomento para aquisição dos materiais. 

 
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 

Betina Hörner Schlindwein Meirelles Doutora Docente do Departamento de 
Enfermagem e Programa de Pós-
graduação em Enfermagem da UFSC. 

Alacoque Lorenzini Erdmann Doutora Docente do Departamento de 
Enfermagem e Programa de Pós-
graduação em Enfermagem da UFSC. 
Líder do Grupo de Pesquisa 
GEPADES/UFSC.  

Maritê Inês Argenta Doutora Enfermeira do Instituto de Cardiologia de 
Santa Catarina. 

Giuliana Aruto Mestre Membro do Grupo de Pesquisa 
GEPADES/UFSC.  

Carolina Kahl Mestre Doutoranda do Pós-graduação em 
Enfermagem da 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 9.500,00 9.410,00 90,00 

Total Custeio 2.000,00 850,00 1.150,00 

Saldo Total 11.500,00 10.260,00 1.240,00 

Data da Informação  20.03.2017 20.03.2017 

 
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 1 - Pauta Proc Intel/ core i5/ HD1TB 003004028491000038 Teclado/mouse 

Computador 2 - Pauta Proc Intel/ core i5/ HD1TB 003004028491000050 Teclado/mouse 
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Impressora - HP M125a laserjet mono CZ172A  

Projetor - LG BE 325 – 2800 Lumens 4582R4T  

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

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

 

A – CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      x 

Geração de avanço/inovação experimental x      

Geração de conhecimento passível de difusão        x 

Formação e capacitação de recursos humanos        x 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):  
Entende-se que os pesquisadores envolvidos no projeto (estudantes de graduação, mestrado e 
doutorado) estão em constante aperfeiçoamento teórico e prático vinculado à temática abordada. 
Com base nos achados da pesquisa e com os treinamentos desenvolvidos foi possível produzir 
mudanças positivas na prática dos profissionais e gestores no que tange a liderança clínica do 
enfermeiro na redução dos eventos adversos no Sistema Único de Saúde (SUS). Tal impacto foi 
percebido na redução global da taxa de infecção hospitalar nos meses subseqüentes às atividades 
realizadas pois as ações foram realizadas nos setores da Emergência, Unidades de Internação e 
Ambulatórios. 
 

 
 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Lanzoni, G.M.M.; Aruto,G.C.; 
Kahl, C; Cunha, K.; Koerich, C; 
Argenta, M.I. 

Referência (Em avaliação)  Melhores práticas em 
enfermagem frente aos eventos 
adversos: revisão integrativa da 
literatura  

Lanzoni, G.M.M.; Aruto;G.C.; 
Meirelles, B.H.S; 

REEUSP (Em avaliação) Liderança do enfermeiro no 
cuidado de enfermagem seguro às 
pessoas com doenças 
cardiovasculares 

Lanzoni, G.M.M.; Goularte, 
A.F.; Koerich, C; Reisdorfer, E.; 
Miotello, M.; Meirelles, B.H.S. 

REME (Em avaliação) Eventos adversos em unidades de 
internação de um hospital 
especializado em cardiologia 

Aruto;G.C.; Lanzoni, G.M.M.; 
Meirelles, B.H.S; 

Cogitare Enfermagem. 2016  Melhores práticas no cuidado à 
pessoa com doença 
cardiovascular: interface entre 
liderança e segurança do paciente 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 

 
 
 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      
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Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

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

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais    X   

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos      X 

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Entende-se que os resultados apontam lacunas pontuais, mas extremamente importantes na 
redução dos eventos adversos junto ao paciente coronariopata. O modelo explicativo apontou 
estratégias de superação dos principais obstáculos, como também diretrizes para a prática dos 
profissionais da saúde e gestores do SUS, visando melhoria da segurança do paciente e qualidade 
de vida da população. 
Devido a significativa interação com o campo de coleta de dados, em especial, com o Núcleo de 
Segurança do Paciente, foi possível desenvolver de forma subseqüente à pesquisa, uma atividade 
de extensão durante dois anos, a qual fomentou a aplicação prática de algumas das estratégias, 
especialmente relacionadas à capacitação.  
Diante deste processo, observou-se que as parcerias com as instituições de ensino para 
fortalecimento de práticas seguras e atualizadas, bem como redução na taxa de infecção 
promoveram qualidade na assistência e minimizou custos, embora estes não tenham sido 
apurados.  

 
 
 
 

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): 
Os resultados deste estudo apontam para a necessidade de readequação de recursos investidos 
em tecnologias e novas estratégias para segurança do paciente em unidades de internação 
hospitalar, no sistema único de saúde, por meio do depoimento dos profissionais atuantes nestes 
cenários. 
A interação ensino-serviço é um eixo a ser fortalecido na instituição. Os impactos positivos e a 
mudança em algumas práticas foi fomentada pela boa integração da pesquisadora e bolsistas junto 
à instituição. O desenvolvimento da pesquisa atrelada à extensão potencializou a tradução do 
conhecimento gerado em ações concretas e monitoradas tanto pela pesquisadora responsável pelo 
projeto, quanto pela instituição interessada (Instituto de Cardiologia de Santa Catarina.). 
Logo, houve o fortalecimento da implantação dos protocolos clínicos, em especial do protocolo de 
higienização das mãos, relacionado à Política Nacional de Segurança do Paciente. Os resultados 
de caracterização dos eventos adversos, orientaram o processo de avaliação do modelo de 
atenção e de assistência de enfermagem, durante o período de desenvolvimento do projeto junto à 
instituição. 
Conforme já apresentado anteriormente, o estudo obteve repercussões positivas no serviço com 
redução na taxa de infecção no período subseqüente à realização dos treinamentos, entretanto, 
não foram mensurados os indicadores relacionados à morbi-mortalidade e custos de atendimento, 
embora tenhamos o entendimento de que exista potencial para redução destes. 

 
 

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). 
 

Resumo resultados:  
Considerando que havia o primeiro objetivo específico Caracterizar os eventos adversos em 

unidades de internação de um hospital referência em Cardiologia no Estado de Santa Catarina e que 
por solicitação dos gestores estes dados deveriam ser captados a partir do instrumento institucional 
já em implantação e similar ao proposto pela pesquisadora, assim procedeu-se com a análise de 193 
casos de eventos adversos ocorridos em 155 pacientes no período de setembro de 2014 a setembro 
de 2015. A amostra do sexo feminino se constituiu de 81 pacientes (52,3%) e a do sexo masculino 
de 74 pacientes (47,7%), a idade ficou entre 18 e 101 anos, sendo que a mediana se manteve em 66 
anos. Em relação à ocorrência do EA a mediana foi de 20 dias (50,3%), com um tempo mínimo de 0 
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(zero) dias e máximo de 208 dias. Nota-se também que a maiorias dos eventos ocorreram no turno 
matutino 60 (31,1%) seguido do período vespertino 54 (28%). Das 193 notificações de eventos 
adversos, 26,4% foram por erro de medicação, dentre os erros 39,2% dos registros são de 
hematomas, ligados a aplicações de medicações subcutâneas (SC), e 29,4% foram registros de 
medicação não administrada. A maioria dos erros aconteceu no período matutino (37,3%). Em 
relação às complicações com punção venosa, estas representaram 19,1% das notificações e foram 
relacionadas à flebite, soroma e hematomas. Houve predomínio no sexo feminino (64,9%) na faixa 
etária entre 61 a 70 anos, conforme apresenta. Destas complicações, 80% foram investigadas de 
acordo com protocolo institucional e o paciente foi orientado sobre o ocorrido.  

Considerando que o segundo objetivo específico foi Avaliar a presença de burnout em 
enfermeiros das unidades médico-cirúrgicas da instituição de coleta de dados, após análise dos 
dados verificou-se que os enfermeiros estudados eram predominantemente do gênero feminino 
(87,5%), sendo que 2 (25%) atuavam no período noturno. Constataram-se altos níveis de exaustão 
emocional e despersonalização e somente um enfermeiro apresentou baixo nível de realização 
profissional. A respeito da prevalência da Síndrome de Burnout, dos 8 entrevistados 6 (75%) 
apresentaram um alto nível da Síndrome de Burnout, e 2 (25%)  apresentaram grau moderado. 
Sobre a dimensão da eficácia no trabalho (ET), 37,5% (3) dos enfermeiros apresentaram nível 
moderado e 62,5% (5) baixo. Sobre a dimensão da despersonalização (DE) encontrou-se uma 
parcela de 62,5% (5) apresentando nível alto, 25% (2) moderado e 12,5% (1) baixo. A 
despersonalização é considerada uma dimensão típica da Síndrome de Burnout e um elemento que 
distingue esta síndrome do estresse. Originalmente apresenta-se como uma maneira do profissional 
se defender da carga emocional derivada do contato direto com o outro. Devido a isso, 
desencadeiam-se atitudes insensíveis em relação às pessoas nas funções que desempenha, ou 
seja, o indivíduo cria uma barreira para não permitir a influencia dos problemas e sofrimentos alheios 
em sua vida. O profissional em Burnout acaba agindo com rigidez ou até mesmo ignorando o 
sentimento da outra pessoa. Sobre a dimensão de exaustão emocional (EE), 37,5% (3) apresentou 
nível alto, 25% (2) moderado e 37,5% (3) baixo. Exaustão Emocional, ocorre quando o indivíduo 
percebe não possuir mais condições de fornecer energia que o seu trabalho requer. Algumas das 
causas apontadas para a exaustão é a sobrecarga de atividades e o conflito pessoal nas relações, 
entre outras. 

Considerando que o terceiro objetivo específico foi avaliar a liderança dos enfermeiros das 
unidades médico-cirúrgicas da instituição de coleta de dados, após análise dos dados verificou-se 
que a maioria dos participantes eram do sexo feminino, com idade entre 25 e 44 anos, e o tempo de 
serviço predominante entre enfermeiros foi menor que 5 anos, enquanto a dos técnicos de 
enfermagem oscilou de 2 a 14 anos. Ressalta-se nos dados que as declarações comportamentais de 
liderança mais frequentes estão relacionadas com a prática de liderança Habilitar os outros a agir, 
que diz respeito principalmente a estimular a colaboração e fortalecer os outros. Em contraponto, a 
prática de liderança inspire não consta nas declarações comportamentais de liderança mais 
frequentes executadas pelos profissionais, segundo uma análise comparativa com respostas dos 
técnicos de enfermagem. O que implica dizer que estes líderes parecem não visualizar o futuro para 
si próprio e para os outros com o propósito de criar possibilidades e encontrar objetivos comuns. 
Destaca-se, ainda, que a auto-avaliação realizada pelos enfermeiros apresenta divergência com os 
dados apresentados pelos técnicos de enfermagem. Já em relação às ações com percepções mais 
contrastantes, observa-se necessidade de incremento de ações no que se refere à difusão da 
missão e visão das ações de enfermagem e da instituição como um todo. A necessidade de 
feedback e formas diferentes para desenvolver ações do dia a dia são questionadas, bem como 
liberdade e elogios como valorização de uma prática inovadora e humanizada. Observa-se que os 
enfermeiros gerentes adotam as cinco práticas de liderança, com destaque para a prática Trace o 
caminho e Habilitar os outros a agir, com média de 20,6 e 25,3, respectivamente. Tal achado reforça 
o perfil de enfermeiros voltado mais para o atendimento a tarefas com perspectiva de incentivo para 
o desenvolvimento pessoal, quando o domínio Encoraje o coração apresenta média de 16,8.  

Em relação ao quarto objetivo específico avaliar Caracterizar as melhores práticas para 
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Liderança Clínica do enfermeiro na redução dos eventos adversos durante a internação hospitalar, 
os achados da revisão de literatura apontam para estudos, os quais apresentaram o contexto 
hospitalar como o cenário de melhores práticas, sendo um dos estudos realizado em Unidade de 
Terapia Intensiva (7,5%), um no setor de hemodiálise (7,5%), e os demais em unidades de 
internação médica e cirúrgica (85%). Em relação ao tipo de estudo 11 (85%) utilizaram a abordagem 
qualitativa e 2 (15%) abordagem quantitativa. Os 13 estudos selecionados para compor a amostra, 
após análise do conteúdo, foram agrupados pelo tipo de melhor prática utilizada para redução dos 
eventos adversos por enfermeiros nas seguintes categorias: Atitude, Capacitação, Padronização e 
Tecnologia. A primeira categoria indica a necessidade de pró-atividade e responsabilização do 
enfermeiro no processo de controle e redução dos eventos adversos a partir das melhores práticas. 
No que tange as melhores práticas de enfermagem frente aos eventos adversos, capacitações e 
treinamentos foram citados em cinco estudos, os quais se pautaram n a compreensão de que para o 
desenvolvimento de um programa de qualidade institucional de sucesso, cada indivíduo precisa estar 
engajado em um programa de qualidade individual. A padronização das atividades emergiu como 
categoria importante para desenvolvimento das melhores práticas no controle e redução dos eventos 
adversos, sustentada por dois estudos. Enquanto a tecnologia melhorara a completude e favorece a 
atualidade dos dados quando comparados aos recursos tradicionais (papel). Estes recursos facilitam 
a capacidade de resgatar e apresentar relatórios sobre indicadores relativos à enfermagem ou 
produção em saúde de toda a organização otimizando o processo de tomada de decisão.  

Em relação ao objetivo geral elaborar um modelo de melhores práticas para liderança clínica 
do enfermeiro na redução dos eventos adversos durante a internação hospitalar do paciente 
cardiopata nas unidades médico-cirúrgicas de uma instituição de saúde, referência em cardiologia no 
Estado de Santa Catarina, os achados originados da pesquisa qualitativa deram origem ao 
fenômeno: Reconhecendo na liderança clínica do enfermeiro potencial de fortalecimento do cuidado 
seguro e qualificado em cardiologia, sustentado pelos componentes: Segurança do paciente na visão 
do enfermeir, Melhores práticas de liderança do enfermeiro, Proposições para o aprimoramento das 
práticas e, Continuidade e fortalecimento da liderança do enfermeiro para o cuidado seguro. Os 
enfermeiros responsáveis pelo cuidado de pacientes com doenças cardiovasculares reportam a 
importância de exercer a liderança para a prevenção de eventos adversos e segurança do paciente. 
Constatou-se o surgimento de sentimentos negativos após a ocorrência de eventos adversos, como 
medo e culpa. Os eventos adversos ocorrem como consequência de uma cadeia de fatores e, sendo 
assim, não é possível atribuir a ocorrência de um erro apenas à atitude de um indivíduo, é preciso 
levar em consideração as diversas causas relacionadas a ela. É importante substituir a cultura da 
culpa e punição pela cultura da segurança do paciente, possibilitando aprender com os erros e 
melhorar o cuidado ao paciente. Assim, são necessárias habilidades de liderança, tais como 
responsabilidade, conhecimento técnico científico, tomada de decisão e boa comunicação para 
gerenciar pessoas e processos, sabendo identificar fragilidades e potencialidades. Conhecer a 
equipe e os pacientes, identificar as necessidades de cuidado e possíveis riscos, assim como 
capacitar os pacientes, familiares e equipe são ações essenciais para garantir o cuidado seguro e 
com qualidade. Dessa forma, o exercício da liderança do enfermeiro se faz necessário para a 
segurança do paciente com doença cardiovascular. 
 
 
Descritores: Enfermagem cardiovascular; Cuidados de enfermagem; Liderança; Gerenciamento 
clínico; Segurança do paciente. 
 

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

Esta pesquisa buscou desenvolver um modelo elaborado à partir da investigação sobre as melhores 
práticas para Liderança Clínica do enfermeiro na redução dos eventos adversos durante a internação 
hospitalar ao paciente cardiopata. Considerando a doença cardiovascular responsável por grande 
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número de invalidez e mortalidade na população adulta e produtiva. Conhecer o perfil dos eventos 
adversos, o grau de desgaste e as características de liderança dos enfermeiros podem, de forma 
articulada, oferecer subsídios para que o gestor público possa aprimorar o itinerário terapêutico, 
desenvolvendo estratégias de aperfeiçoamento para o controle e reducao dos eventos adversos, 
bem como o desenvolvimento de liderança e redução da síndrome de burnout de maneira a garantir 
a assistência integral com incentivo ao cuidado seguro e de qualidade, como também motivação 
para que enfermeiros desenvolvam suas habilidades para organização do cuidado, inspirando a 
equipe de saúde. 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 04 de maio de 2018. 
 
 
 

 
___________________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR1952 FAPESC Nº.:: 3645/2013 

Título do Projeto: ENDOTOXEMIA NA CIRROSE HEPÁTICA: IMPACTO SOBRE A DISFUNÇÃO 
ENDOTELIAL, INFLAMAÇÃO E PROGNÓSTICO 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Janaína Luz Narciso Schiavon 

E-mail: janaina.narciso@uol.com.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 20/04/2016 

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Atenção em saúde (Linha3: Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e 
tratamento para doenças crônicas não transmissíveis) 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

X Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

 Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

X Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 
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 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

Trata-se de um estudo de coorte prospectivo que incluiu um grupo heterogêneo de indivíduos 
e cujos critérios de inclusão e exclusão variaram de acordo com a subanálise proposta. Desta 
forma, foi optado por aumentar o tamanho da amostra dos 108 pacientes originalmente 
previstos para 190 pacientes (considerando as eventuais exclusões para cada subprojeto 
proposto). No total, foram incluídos 194 pacientes. Por isso, ainda que tenha ocorrido atraso 
para execução dos objetivos originalmente propostos, houve preocupação com o rigor 
metodológico no sentido de manter um tamanho adequado da amostra e um tempo de 
seguimento compatível com os desfechos propostos. 
Foram realizadas parcerias que permitiram execução de grande parte dos objetivos da 
proposta sem utilização da verba prevista no projeto. Desta forma foi acrescentado objetivo 
de avaliação dos níveis circulantes de neopterina (marcador de ativação de macrófagos) nos 
pacientes cirróticos.  
 

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

Seguem abaixo os objetivos originalmente propostos: 
Objetivo Geral  
Estimar a prevalência de endotoxemia e a sua relação com a disfunção endotelial sistêmica, 
inflamação e mortalidade. 
Objetivos Específicos 
- Estimar a incidência de complicações da cirrose e mortalidade por causa hepática; 
- Estimar a prevalência e significado prognóstico da endotoxemia em cirróticos;  
- Estudar a prevalência de disfunção endotelial sistêmica por meio da dilatação mediada por fluxo da 
artéria braquial; 
- Investigar a relação entre endotoxemia, disfunção endotelial sistêmica e inflamação em cirróticos 
 
Objetivos alcançados: 
Todos os objetivos propostos foram alcançados. Entretanto alguns problemas técnicos limitaram a 
análise dos resultados no tocante ao ponto central da proposta que era a avaliação da endotoxemia. 
Níveis de endotoxina foram dosados em 122 pacientes cirróticos e 33 controles saudáveis. As 
medianas foram idênticas entre os grupos (0,25 EU/mL) e endotoxemia significativa foi detectada em 
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todas as amostras estudadas (de casos e controles). Esses achados sugerem problemas técnicos 
relacionados à execução dos testes ou contaminação das amostras por pirógenos. Ainda que a 
técnica tenha sido baseada em outros estudos da literatura e toda coleta tenha sido realizada com 
equipamentos livres de endotoxinas, esses resultados não nos podem ser considerados confiáveis. 
Desta forma, foi optado por outras estratégias de avaliação de inflamação sistêmica, especialmente 
a dosagem dos níveis séricos de citocinas inflamatórias e neopterina, o que foi realizado com 
sucesso. Os demais pontos da proposta foram mantidos. 

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

 
Em virtude dos prováveis problemas metodológicos com a dosagem de endotoxinas e da 
necessidade de finalizar algumas avaliações laboratoriais, estima-se uma taxa percentual de 
sucesso do projeto de aproximadamente 80% 
Justificativa: 
Não foi possível estudar a associação da endotoxemia com os desfechos inicialmente propostos. 
Ainda que este tenha sido o objetivo central do projeto original, outros marcadores inflamatórios 
foram estudados com sucesso permitindo a obtenção de resultados cientificamente relevantes e que 
respondem adequadamente as principais perguntas da pesquisa. Além disso, no âmbito do SUS foi 
possível identificar marcadores relacionados à maior mortalidade na cirrose e que eventualmente 
poderão ser recomendados na prática diária. O incremento do número de pacientes avaliados 
também é um fator positivo que deve ser levado em consideração. 
 

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 

 SIM X NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM X 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 

Leonardo de Lucca Schiavon Pós-Doutorado UFSC 

Janaína Luz Narciso Schiavon Doutorado UFSC 

Esther Buzaglo Dantas Correa Doutorado UFSC 

Alexandra Susana Latini Pós-Doutorado UFSC 

Bruno Silveira Colombo* Mestrado UFSC 

Gilka Amélia Antunes da Silva* Graduação UFSC 

Josiane Fischer* Mestrado UFSC 

Maria Luiza Bazzo Doutorado UFSC 

Pedro Eduardo Soares e Silva* Mestrado UFSC 

Tania Silvia Frode Doutorado UFSC 

Telma Erotides Silva Mestrado UFSC 

*Alunos 

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

 
Parte dos objetivos deste projeto foram executados com recursos de outras fontes como 
forma de otimizar a utilização dos recursos e expandir os objetivos originalmente 
propostos: 
Dosagem de endotoxinas: CNPq (processo n

o
 475944/2012-7) 

Dosagem de citocinas inflamatórias: CNPq (processo n
o
 475944/2012-7) e verbas 

próprias do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas 
 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 18.000,00 11.979,25 6.020,75 

Total Custeio 42.000,00 36.908,06 5.091,94 

Saldo Total 60.000,00 48.887,31 11.112,69 

Data da Informação    
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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 

Microcomputador  Dell Inspiron 
3647, Pentium 
G3260 

27208442198 Teclado e mouse 

DESKTOP AIO 24V550-BJ31P1 
INTEL CORE 5 
I5 4GB 500GB 
LED 23,8 W10 - 
LG 

602BZEX003212 Controle remote, teclado 
e mouse 

MONITOR LED 18,5" V198BZG2 - HP BRG6090DW2  

MULTIFUNCIONAL LASER 
Brother  

DCP 1617NW U63980C5N602533  

Microcentrífuga Kasvi 12 x 1,5 mL 1609040  

Refrigerador Visa Cooler 410 
litros 

KRVPV410   

 
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 apoiado pela FAPESC está permitindo 
uma maior compreensão dos fenômenos relacionados à inflamação sistêmica na cirrose. Por 
ser um trabalho clínico inovador, que busca a identificação de biomarcadores que possam 
individualizar a conduta em portadores de doenças hepáticas crônicas, existe grande 
perspectiva de utilização prática dos resultados. Além disso, 6 alunos do Programa de 
Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos e Intensivos da UFSC e 2 alunos de mestrado 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas estiveram diretamente envolvidos e 
defenderam dissertações relacionadas ao projeto. Quatro alunos de doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Médicas estão desenvolvendo teses também relacionadas ao 
projeto. Por fim, esta atividade apoiada pela FAPESC fomentou a consolidação do Núcleo de 
Estudos em Gastroenterologia e Hepatologia (NEGH) como um dos líderes nacionais em 
atividades de pesquisa e formação de recursos humanos em Gastroenterologia e 
Hepatologia. Por meio das parcerias firmadas com os Departamentos de Bioquímica, 
Análises Clínicas e Farmácia, novos estudos de elevado impacto científico foram propostos 
e estão em andamento com previsão de conclusão para os anos de 2018 e 2019. 
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Publicações Data/Local da 
Publicação 

Título 

CORREA, C. G.  et al. Circulating insulin-like 
growth factor-binding protein 3 as prognostic 
biomarker in liver cirrhosis. World J Hepatol, 
v. 8, n. 17, p. 739-48, Jun 18 2016.  Disponível 
em: < 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27330683 
>.  
 

Jun 18 2016 Circulating insulin-like 
growth factor-binding 
protein 3 as prognostic 
biomarker in liver 
cirrhosis 

FISCHER, J.  et al. From stable disease to 
acute-on-chronic liver failure: Circulating 
cytokines are related to prognosis in different 
stages of cirrhosis. Cytokine, v. 91, p. 162-169, 
Mar 2017. ISSN 1096-0023 (Electronic) 
1043-4666 (Linking). Disponível em: < 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28082235 
>.  
 

Mar 2017 From stable disease to 
acute-on-chronic liver 
failure: Circulating 
cytokines are related 
to prognosis in 
different stages of 
cirrhosis 

FAYAD, L.  et al. The performance of 
prognostic models as predictors of mortality 
in patients with acute decompensation of 
cirrhosis. Ann Hepatol, v. 14, n. 1, p. 83-92, 
Jan-Feb 2015. ISSN 1665-2681 (Print) 
1665-2681 (Linking). Disponível em: < 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536645 
>.  
 

Jan-Feb 2015 The performance of 
prognostic models as 
predictors of mortality 
in patients with acute 
decompensation of 
cirrhosis 

DA SILVA, T. E.  et al. Clinical Significance of 
Serum Adiponectin and Resistin Levels in 
Liver Cirrhosis. Ann Hepatol, v. 17, n. 2, p. 
286-299, Mar 1 2018. ISSN 1665-2681 (Print) 
1665-2681 (Linking). Disponível em: < 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29469045 
>. 

Mar 2018 Clinical Significance of 
Serum Adiponectin 
and Resistin Levels in 
Liver Cirrhosis 

   

   

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      
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Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor X      

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

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população     X  

Insumos para políticas públicas X      

Redução das desigualdades sociais X      

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): As doenças hepáticas crônicas acarretam grande 
morbi/mortalidade e impacto significativo sobre a qualidade de vida. A identificação de 
biomarcadores que permitam a individualização de conduta pode contribuir para uma 
melhora no atendimento das demandas deste grupo de indivíduos. 
 
 
 

 

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): O estudo tem potencial de impactar positivamente 
em todos os pontos citados uma vez que no Brasil a mortalidade por causas hepáticas figura 
entre as 10 principais causas de óbito. A cirrose é causa frequente de internação e consome 
quantia significativa de recursos. A identificação de marcadores e modelos prognósticos 
proposta neste projeto tem o potencial de auxiliar na individualização da conduta, 
contribuindo para redução de mortalidade, número de hospitalizações, tempo de 
hospitalização; com consequente redução dos custos. Além disso, o projeto prevê utilização 
de protocolos de avaliação padrão que estão sendo implantados no Serviço de 
Gastroenterologia do HU-UFSC e tem potencial de serem utilizados por outros Serviços do 
País.  
 
 
 

 

 
 
 

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). 

Dados Gerais: 

No período do estudo foram incluídos 194 pacientes portadores de cirrose hepática em 

acompanhamento ambulatorial no Serviço de Gastroenterologia do HU-UFSC. Os pacientes ainda 
estão em seguimento e estão disponíveis dados para análise de 191 indivíduos. A média de idade foi 

de 54,39±12,53 anos, sendo 68,6% do sexo masculino. A etiologia da cirrose foi alcoólica em 30,4% 

e hepatite C em 31,9%.  

Objetivo específico 1 - Estimar a incidência de complicações da cirrose e mortalidade por 
causa hepática: 

Os pacientes foram seguidos por uma mediana de 18 meses. Durante o período houve 

descompensação da doença hepática em 30 pacientes (15,7%), transplante em 11 pacientes (5,8%) 
e óbito em 14 pacientes (7,3%). Hepatocarcinoma ocorreu em 7 pacientes (5,1%). Na análise de 
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regressão de Cox menor tempo de sobrevida livre de evento foi associada de forma independente a 

menores níveis de albumina (OR 0,352, IC95% 0,185-0,671, P = 0,002), varizes de esôfago (OR 
2,901, IC95% 1,033-8,152, P = 0,034) e Child-Pugh B/C (OR 2,135, IC95% 1,074-4,244, P = 0.030). 

Objetivo específico 2 e 4 - Estimar a prevalência e significado prognóstico da endotoxemia 
em cirróticos: 

Níveis de endotoxina foram dosados em 122 pacientes cirróticos e 33 controles saudáveis pareados 

por sexo e idade. As medianas foram idênticas entre os grupos (0,25 EU/mL) e endotoxemia 
significativa foi detectada em todas as amostras estudadas (de casos e controles). Esses achados 

sugerem problemas técnicos relacionados à execução dos testes ou contaminação das amostras por 
pirógenos. Ainda que a técnica tenha sido baseada em outros estudos da literatura e toda coleta 

tenha sido realizada com equipamentos livres de endotoxinas, esses resultados não nos podem ser 

considerados confiáveis. 

Objetivo específico 3 - Estudar a prevalência de disfunção endotelial sistêmica por meio 

da dilatação mediada por fluxo da artéria braquial 

A disfunção endotelial sistêmica avaliada pela dilatação mediada por fluxo foi avaliada em 60 
pacientes com prevalência de 33%. Não houve associação entre a disfunção endotelial e variáveis 

clínicas, laboratoriais e de gravidade da doença hepática. 

Objetivo adicional – Níveis de citocinas inflamatórias e neopterina em pacientes 

cirróticos 

Portadores de cirrose apresentaram níveis significativamente mais elevados de IL-6 (2,22 pg/mL vs. 

0,86 pg/mL, P = 0,002), IL-10 (0,30 pg/mL vs. 0,00 pg/mL, P < 0,001) e IL-17 (9,68 pg/mL vs. 0,66 
pg/mL, P = 0,001) em relação aos controles. Os níveis das citocinas circulantes se correlacionaram 

com variáveis relacionadas à gravidade da doença hepática. Evolução para complicações hepáticas 
(hospitalizações, óbito ou transplante) foi relacionada a maiores medianas de IL-6 (3,56 pg/mL vs. 

2,13 pg/mL; P = 0,013) e IL-10 (0,54 pg/mL vs. 0,22 pg/mL; P = 0,021). Não foram observadas 

diferenças com relação aos níveis de IL-17. Não foi observada associação entre neopterina e os 
desfechos estudados. 

PALAVRAS-CHAVE: Endotoxemia, cirrose hepática, prognóstico 
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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 principal que pesquisa buscou responder é quais os fatores relacionados à evolução para 
óbito e complicações hepáticas em pacientes portadores de cirrose. De uma forma geral a pesquisa 
encontrou variáveis simples e amplamente disponíveis (descritas no objetivo específico 1) e que são 
capazes de predizer de forma confiável o prognóstico. Outros biomarcadores ainda não disponíveis 
na prática clínica também foram estudados. Destes, os níveis de IL-6 e IL-10 se mostraram os mais 
promissore. Ainda que tais marcadores não estejam ainda amplamente disponíveis, eles apresentam 
características que os tornam potenciais exames de utilidade na rotina: (1) custo relativamente baixo 
considerando o fato de serem experimentais; (2) estáveis para realização em amostras estocadas 
por períodos de 30 dias ou mais; (3) reprodutíveis; (4) alguns deles, como a IL-6, disponíveis para 
utilização em plataformas largamente utilizadas em laboratórios de análises clínicas de todo o 
mundo. É possível que tais biomarcadores, quando utilizados em conjunto com as variáveis clínicas 
e testes atualmente já empregados, possam melhorar o seu desempenho na avaliação do 
prognóstico, permitindo a individualização da conduta e levando a redução das taxas de mortalidade, 
complicações e dos custos para  o Sistema Único de Saúde. 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 04 de junho de 2018. 
 
 
 

 
 

_______________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
janaina luz narciso schiavon 
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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:  07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES PESQUISA PARA O SUS 

1.2. N° do Contrato ou Convênio: Termo de Outorga Nº.: 2014TR2256  

1.3. Nº Protocolo de Entrada: FAPESC3565/2013 

1.4. Título do Projeto: QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM LESÃO MEDULAR SUBMETIDA A 

UMA INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE: UM ESTUDO DA INDEPENDÊNCIA, DA 

AUTONOMIA, DOR NEUROPÁTICA E MARCADORES INFLAMATÓRIOS 

1.5. Coordenador(a) do Projeto: Jocemar Ilha 

1.6. Instituição Interveniente ou Convenente: Universidade do Estado de Santa (UDESC) 

1.7. Início do Projeto:01/03/2014         1.8.  Término da Vigência do Contrato ou Convênio:29/07/2017 

 

2.  EXECUÇÃO DO PROJETO 

2.1. Relatar eventuais dificuldades na execução do projeto: 

O projeto encontrou como dificuldades: 

1. A grande maioria dos pacientes atendidos pelos hospitais da Grande Florianópolis, são oriundos de 

outras cidades de SC, tornando inviável um grande número de visitas domiciliares, como previsto 

na segunda fase do projeto. 

2. Ouve um atraso na entrega de algumas substâncias para realização das análises bioquímicas 

séricas. Por esta razão, uma grande parte das amostras sanguíneas ainda estão congeladas e em 

análise. Entretanto os dados comportamentais foram finalizados. 

 

 

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

        Quais? 

 

2.3.  Equipamentos previstos e adquiridos. 

Foram adquiridos os equipamentos propostos?         SIM               NÃO             NÃO SE APLICA  

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

Equipamentos adquiridos: 
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1. 2 Aparelhos Portátil de TENS, FES e Burst – 2 canais (Neurodyn III IBRAMED) – Laboratório de 

Pesquisa Experimental (LAPEx)/UDESC (Patrimômios UDESC 172364 e 172365) 

2. Simulador de Cateterização vesical Bissexual - Laboratório de Pesquisa Experimental (LAPEx)/UDESC 

(Patrimômio UDESC 172593) 

 

Justificar se não houve aquisição dos equipamentos previstos: 

Não foram necessários a aquisição de outros equipamentos previstos, tais como: aparelho de pressão, 

oxímetros digitais e impressora multifuncional, pois a UDESC proveu estes bens. Além disso, não foram 

adquiridos pedestais para câmera de filmagem, pois as câmeras foram retiradas no ajuste orçamentário da 

FAPESC, não havendo sentido em comprar os pedestais sem as câmeras. 

 

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

bens de terceiro?         SIM  - Nº PROTOCOLO FAPESC:..................................         NÃO  

 

 

2.5. Houve remanejamento orçamentário?       * SIM               NÃO  

* 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) 

Este projeto de pesquisa teve como objetivos avaliar os possíveis efeitos benéficos da intervenção 

interdisciplinar da Fisioterapia e Enfermagem sobre a qualidade de vida da pessoa com lesão 

medular, bem como correlacionar este dado a independência e a autonomia, e sobre parâmetros 

bioquímicos neurotrófico e inflamatório desta população. Fizeram parte do estudo pessoas com LM 

e seus cuidadores e/ou familiares. Os participantes foram recrutados primeiramente através dos 

prontuários de pacientes com LM atendidos nos Setores de Ortopedia, Neurologia e Neurocirurgia 

do Hospital Governador Celso Ramos e posteriormente pelo contato direto aos pacientes e seus 

familiares. Os participantes foram questionados quanto aos atendimentos de Fisioterapia e 

Enfermagem durante o período de internação hospitalar, bem como receberam uma visitação e 

orientações em domicílio após sua alta. Os instrumentos de avaliação que foram utilizados nesta 

pesquisa são a ficha de identificação do paciente, a ficha de avaliação da ASIA, a Medida de 

Independência na Lesão Medular, entrevista sobre a percepção de autonomia e questionário de 

dor. Além disso, a expressão do fator neurotrófico derivado do encéfalo (do inglês, BDNF) e 

citocinas pró e anti-inflamatórias no plasma sanguíneo serão avaliados previamente ao início da 

intervenção, no momento da alta hospitalar e nas datas das visitas domiciliares. Nas primeiras 

fases da pesquisa, foi necessário a validação transcultural dos instrumentos de avaliação, em 

especial a avaliação da independência, a Spinal Cord Independence Measure III (SCIM-III). Nós 

realizamos a validação da versão de autorrelato com a população do estudo (13 participantes com 



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

 

 

 

Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar  
Florianópolis - SC - CEP 88030-902   -   Fone: (48) 3665-4800  
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL : http://www.fapesc.sc.gov.br 

3 

LM). Esta versão é de fácil aplicabilidade e não necessita da presença do avaliador, uma vez que é 

de autorrelato, podendo ser amplamente aplica em pesquisas domiciliares e até mesmo via 

correspondência, facilitando o levantamento de dados para o SUS. Além disso, realizamos o 

estudo da avaliação da autonomia, que vem sendo amplamente confundida com a independência, 

sendo necessário seu entendimento e o conhecimento das ferramentas que a avaliam. Ambos 

estudos já foram desenvolvidos e fizeram parte de dissertações de Mestrado, uma em Fisioterapia 

e outra em Enfermagem (UDESC e UFSC, respectivamente). A análise das avaliações 

comportamentais, evidenciaram que a intervenção interdisciplinar de Fisioterapia e Enfermagem, 

voltadas aos autocuidados e prevenção em pessoas com lesão medular, propiciaram relevantes 

ganhos na qualidade de vida desta população. Além disso, as demais análises bioquímicas que 

estão em andamento, permitiram mostrar se esta intervenção modifica os parâmetros inflamatórios 

nesse grupo. Dessa forma, interferindo nos desfechos funcionais. 

 

 

3.2. Síntese de resultados alcançados 

METAS INDICADORES %  DE EXECUÇÃO 

-Formação de recursos humanos 

capacitados ao atendimento de 

pessoas com LM 

 

-Conhecer a realidade das 

pessoas e seus familiares com a 

disfunção provocada pela LM 

 

-Evidenciar os benefícios de 

uma intervenção interdisciplinar 

especializada no cuidado de 

pessoas LM 

 

-Mestrados e iniciação científica 

realizados junto ao projeto 

 

 

-Número de visitas domiciliares 

realizadas e dados coletados 

 

 

-Medidas de resultado padronizadas 

aplicadas aos participantes 

 

-100% 

 

 

 

-40% 

 

 

 

-100% 

 

Comentários e descrição sucinta do andamento e dos resultados de cada meta, assim como sobre o alcance 
do objetivo do Projeto. 
Este estudo possibilitou a formação de 2 mestres (1 em Enfermagem – UFSC e 1 em Fisioterapia – UDESC) 
além de 3 alunos de iniciação científica. 
As avaliações (medidas de resultado) coletadas em ambiente hospitalar e/ou em domicilio, permitiram 
evidenciar a relevância de uma intervenção interdisciplinar nessa população, bem como na melhora da 
qualidade de vida na família. 

 
 

Produção bibliográfica Quant. prevista Quant. alcançada 

Artigos submetidos, aprovados ou publicados em periódicos e revistas 

científicas nacionais. 

2 3 

Artigos submetidos, aprovados ou publicados em periódicos e revistas 3 3 
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científicas internacionais. 

Trabalhos publicados em anais de eventos nacionais. 2 2 

Trabalhos publicados em anais de eventos internacionais. 1 1 

Livro (s) aprovado(s) ou lançado(s). 0  

Capítulo(s) de livro(s) aprovado(s) ou lançado(s). 0 1 

OUTROS. Especifique: 

Produção técnica Quant. prevista Quant. alcançada 

Protótipos 0  

Softwares 0  

Mapas 0  

Manuais de instrução 0  

Atlas 0  

Banco de informações 0  

Cartilha 0  

Maquete 0  

Material didático ou instrucional 0  

OUTROS. Especifique: 

Produção artístico-cultural Quant. prevista Quant. alcançada 

Obras literárias 0  

Crítica literária 0  

Obras de artes visuais 0  

OUTROS. Especifique:0 

Produção em empreen0dedorismo inovador Quant. prevista Quant. alcançada 

Ambientes empreendedores inovadores 0  

Criação de parques tecnológicos 0  

Criação de novas incubadoras 0  

Criação de empresas (spin-offs) 0  

Consolidação de empresas (spin-offs) 0  

Criação de APLs ou clusters 0  

Cursos de empreendedorismo que coordenou 0  

OUTROS. Especifique: 

Processos e produtos Quant. prevista Quant. alcançada 

Novos processos 0  

Processos aprimorados 0  

Novas metodologias 0  

Metodologias aprimoradas 0  

Novos produtos 0  

Produtos aprimorados 0  

Proteção da propriedade intelectual: patentes, registros e certificações 

obtidas 

0  

OUTROS. Especifique: 

Formação para a pesquisa Quant. prevista Quant. alcançada 

Trabalhos de conclusão de curso de graduação defendidos 3 3 

Dissertações de mestrado defendidas 2 2 

Teses de doutorado defendidas 0  
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Monografias de especialização defendidas 0  

Relatórios de estágio pós-doutoral concluídos 0 1 

Cursos de capacitação técnico-científica que coordenou 0  

OUTROS. Especifique: 0  

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

Eventos regionais que realizou com apoio da FAPESC 0  

Eventos nacionais que realizou com apoio da FAPESC 0  

Eventos internacionais que realizou com apoio da FAPESC 0  

Trabalhos apresentados em eventos nacionais com apoio da FAPESC 0  

Trabalhos apresentados em eventos internacionais com apoio da 

FAPESC 

0  

OUTROS. Especifique: 0  

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

Entre os resultados mais relevantes, estão a formação de 2 mestres e a realização de um estágio pós-

doutorado (não previsto) junto a pesquisa. Além disso, houve uma boa aceitação dos manuscritos para 

publicação, sendo que 2 já estão aceitos e 1 submetido em revista internacional, 1 aceito e 2 submetidos em 

revista nacional. Além disso, um outro produto não previsto, foi a produção de um capítulo de livro sobre a 

temática do estudo e que faz parte de um processo de formação continuada de profissionais, expandindo 

assim os conhecimentos gerados (ILHA, Jocemar; ABOU, Libak . Equilíbrio sentado e lesão medular: 

implicações para independência funcional, avaliação e tratamento em fisioterapia neurofuncional. In: 

Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional; Garcia CSNB; Facchinetti LD. (Org.). PROFISIO Programa 

de Atualização em Fisioterapia Neurofuncional. 1ed.Porto Alegre: Artmed Panamericana, 2017, v. 4, p. 41-

70.) 

 

 

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

palavras) 

O estudo contribuiu para o avança científico e disseminação de conhecimento sobre a atuação 
interdisciplinar em pessoas com LM. Além disso, ressaltamos que este estudo possibilitou a formação de 2 
mestres (1 em Enfermagem – UFSC e 1 em Fisioterapia – UDESC) além de 3 alunos de iniciação científica. 
As avaliações (medidas de resultado) coletadas em ambiente hospitalar e/ou em domicilio, permitiram 
evidenciar a relevância de uma intervenção interdisciplinar nessa população, bem como na melhora da 
qualidade de vida na família. 

 

 

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

Os resultados deste estudo, além da publicação científica em revistas, será disseminado junto a outros 
profissionais, trabalhadores na rede de saúde para que a sociedade se beneficie diretamente dos 
conhecimentos gerados. 
 

3.2.4. Contribuição econômica regional (no máximo 200 palavras) 

Não houveram repercussões financeiras em empresas, mas alguns dos pacientes atendidos retornaram a 
sociedade de forma laborativa, contribuindo assim para a economia regional. 
 

http://lattes.cnpq.br/6826318576830467
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3.2.5. Contribuição ecoambiental da pesquisa (no máximo 200 palavras) 

Não se aplica. 
 

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): 01/04/2018. 

 

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

O APOIO DA FAPESC AO PROJETO 

http://archive.scijournal.com/toc/tscr/0/0 

https://revistas.ufrj.br/index.php/rbn/article/view/3197/Tradu%C3%A7%C3%A3o%20e%20adapta%C3%A7%C3%A3o%20transcultural%20da%20vers%C3%A3o%20brasileira%20da%20Spinal%20Cord%20Independence%20Measure%20%E2%80%93%20Self-

%20Reported%20Version%20%28brSCIM-SR%29 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403505 

 

 

 

Florianópolis/SC, 10 de novembro de 2017. 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Beneficiário 

http://archive.scijournal.com/toc/tscr/0/0
https://revistas.ufrj.br/index.php/rbn/article/view/3197/Tradu%C3%A7%C3%A3o%20e%20adapta%C3%A7%C3%A3o%20transcultural%20da%20vers%C3%A3o%20brasileira%20da%20Spinal%20Cord%20Independence%20Measure%20%E2%80%93%20Self-%20Reported%20Version%20%28brSCIM-SR%29
https://revistas.ufrj.br/index.php/rbn/article/view/3197/Tradu%C3%A7%C3%A3o%20e%20adapta%C3%A7%C3%A3o%20transcultural%20da%20vers%C3%A3o%20brasileira%20da%20Spinal%20Cord%20Independence%20Measure%20%E2%80%93%20Self-%20Reported%20Version%20%28brSCIM-SR%29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403505
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR3041 FAPESC Nº.: 3641/2013 

Título do Projeto: Avaliação pré-clínica dos efeitos protetores de preparados obtidos da planta 
Tropaoelum majus sobre o sistema cardiovascular de animais diabéticos 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): José Eduardo da Silva Santos 

E-mail: j.e.silva.santos@ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 15/11/2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Atenção em saúde/Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento 
para doenças crônicas não transmissíveis. 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

x Básica 

 Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

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 

mailto:j.e.silva.santos@ufsc.br
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 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

x Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

Apesar de nossa experiência com a planta que inicialmente foi alvo do estudo, e de nossas 
publicações mostrando os efeitos cardiovasculares de preparados obtidos da mesma, os 
experimentos realizados em animais diabéticos não revelaram efeitos cardiovasculares in vivo 
condizentes com a persistência na abordagem experimental inicialmente proposta. Tendo em vista o 
direcionamento de pesquisas no nosso laboratório e nova parceria estabelecida com a Profa. Dra. 
Rosa Maria Ribeiro do Valle Nicolau (aposentada/UFSC) solicitamos autorização à FAPESC e 
voltamos nossos esforços para o estudo de benefícios cardiovasculares da casca do fruto planta 
Plinia peruviana (conhecida como jabuticaba, e com indicação popular para o tratamento do 
diabetes, apesar da ausência de evidências científicas experimentais ou clínicas sobre tal benefício. 
A alteração do foco do projeto, com inclusão do objeto de estudo supracitado, foi encaminhada à 
FAPESC e recebeu parecer favorável em 14/09/2015. Desta forma, foram realizados experimentos 
em roedores para avaliação dos efeitos cardiovasculares de preparação obtida das cascas da 
jabuticaba, bem como avaliou-se a influência do tratamento continuado com o extrato sobre o 
sistema cardiovascular na condição de diabetes. 
 

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

Objetivo geral proposto: Desenvolver um estudo pré-clínico para determinar os efeitos protetores 
do extrato bruto da planta Tropaeolum majus (EBTM), sua fração semi-purificada (TMLR) e seu 
composto majoritário (isoquercitrina), sobre o sistema cardiovascular, em um modelo experimental 
de diabetes mellitus. 
Grau de avanço no objetivo: Em estudos prévios caracterizamos, em ratos Wistar, os efeitos 
diurético e hipotensor do extrato bruto da Tropaeolum majus, sua fração semi-purificada e seu 
composto majoritário isoquercitrina. Ao longo deste estudo, exploramos o modelo de diabetes 
mellitus (DM) induzido pela estreptozotocina, sendo possível verificar que o diabetes de fato está 
associado a diversas alterações na reatividade vascular de diferentes vasos, assim como alterações 
na função renal. Embora tenhamos evidenciado que o efeito vasodilatador da isoquercitrina é 
mantino no leito vascular renal de ratos diabéticos (apesar da redução nas respostas à acetilcolina, 
um dilatador cujo efeito depende do endotélio vascular), o tratamento continuado com o EBTM 
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durante 4 semanas não foi capas de prevenir as alterações na reatividade vascular em vasos como a 
artéria carótida e caudal decorrentes do estado diabético. Frente a esses dados negativos, 
redirecionamos os estudos para a avaliação dos efeitos de preparados obtidos das cascas do fruto 
da Plinia peruviana sobre a função cardiovascular e alterações induzidas pelo diabetes.  
 
Objetivo específico #1: Caracterizar o modelo de diabetes induzida pela administração de 
estreptozotocina através de medidas de glicemia, diurese e pressão arterial. 
Grau de avanço no objetivo #1: O modelo foi caracterizado e padronizado no laboratório. O 
diabetes induzido pela estreptozotocina inclui aumento agressivo na glicemia, elevação contínua e 
persistente da diurese, sem alterações na pressão arterial avaliada por pletismometria em animais 
acordados, apesar de uma redução significativa ser verificada quando a aferição é realizada sob 
anestesia geral. (% de execução: 100%) 
 
Objetivo específico #2: Investigar as alterações cardiovasculares, in vivo e in vitro, promovidas pela 
administração de estreptozotocina. 
Grau de avanço no objetivo #2: Os efeitos cardiovasculares do diabetes induzido pela 
estreptozotocina foi bastante explorado em nosso laboratório. Essas alterações incluem aumento na 
reatividade de alguns vasos (ex. artéria caudal e carótida) ao agonista alfa-1 adrenérgico fenilefrina, 
bem como redução da capacidade dos leitos arteriais mesentéricos e renais em responder à 
acetilcolina, além de redução da pressão arterial e na reatividade sistêmica à fenilefrina e à 
acetilcolina. (% de execução: 100%) 
 
Objetivo específico #3: Avaliar o comprometimento da perfusão tecidual orgânica e de membros 
periféricos induzido pelo diabetes através de laser Doppler. 
Grau de avanço no objetivo #3: A investigação proposta neste objetivo específico foi parcialmente 
alcançada. Em nossos experimentos temos avaliado, através do laser Doopler, o fluxo sanguíneo no 
rim dos animais. Em virtude de limitações metodológicas (disponibilidade do equipamento), a 
avaliação de alterações no fluxo sanguíneo em musculatura esquelética deverá ser realizada em 
estudos posteriores. (% de execução: 80%) 
 
Objetivo específico # 4: Investigar os efeitos da Tropaeolum majus, através do tratamento com o 
EBTM, a TMLR e a isoquercitrina sobre a glicemia, parâmetros bioquímicos e diurese de animais 
com diabetes induzida por estreptozotocina. 
Grau de avanço no objetivo #4: O tratamento com os produtos testados, em animais com diabetes 
induzido pela estreptozotocina, falhou em gerar alterações significativas nos parâmetros 
supracitados, apesar dos benefícios vasculares agudos obtidos in vitro quando a isoquercitrina foi 
avaliada em preparações vasculares de animais diabéticos, como detalhado no tópico seguinte. A 
inexistência dos efeitos esperados levou ao redirecionamento do estudo, agregando a avaliação do 
tratamento com o extrato obtido das cascas da jabuticaba.  De acordo com os resultados obtidos, 
apesar dos efeitos evidenciados sobre a pressão arterial dos animais, também não encontramos 
benefícios gerados pelo extrato da casca da jabuticaba na disfunção vascular associada ao diabetes. 
(% de execução: 100%) 
 
Objetivo específico #5: Verificar o efeito vascular da TMLR e da isoquercitrina na funcionalidade de 
pequenas artérias mesentéricas (vasos de resistência) de ratos diabéticos. 

Grau de avanço no objetivo #5: Em nossos experimentos verificamos que a isoquercitrina, 
composto majoritário da planta em estudo, é capaz de causar relaxamento vascular em preparações 
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de leito vascular mesentérico e leito vascular renal de ratos diabéticos, apesar dos mesmos 
apresentarem respostas reduzidas à acetilcolina, indicando a presença de disfunção vascular 
induzida pelo diabetes. É importante destacar que tanto o leito vascular renal como o leito vascular 
mesentérico são constituídos por grande malha de vasos de resistência e possuem, individualmente, 
grande importância na regulação da pressão arterial. Apesar da manutenção da capacidade da 
isoquercitrina  de induzir vasodilatação nesses leitos vasculares mesmo com o quadro de diabetes 
em curso (o que em tese é um efeito benéfico para o tratamento da disfunção vascular), o tratamento 
continuado de ratos diabéticos com o TMLR (fração purificada do extrato da Tropaoelum majus), 
administrado por via oral durante quatro semanas, não foi capaz de prevenir o estabelecimento da 
disfunção vascular em diferentes vasos dos animais, o que nos levou a, após autorização da 
FAPESC, alterar o foco do nosso estudo para a avaliação de efeitos cardiovasculares de preparados 
obtidos das cascas da jabuticaba. Os dados obtidos mostraram que a administração desse extrato 
diretamente no intestino dos animais é capaz de gerar efeito hipotensor e anti-hipertensivo, e que o 
tratamento continuado com o mesmo em animais diabéticos gera benefícios significativos em 
marcadores de estresse oxidativo, os quais estão aumentados nesses animais. Os dados obtidos 
indicaram que a administração desse extrato diretamente no intestino dos animais é capaz de gerar 
efeito hipotensor e anti-hipertensivo, e que o tratamento continuado com o mesmo em animais 
diabéticos gera benefícios significativos em marcadores de estresse oxidativo, os quais estão 
aumentados nesses animais. Embora esses experimentos tenham indicado benefícios promissores 
no que tange aos efeitos vasculares e sistêmicos promovidos pelo extrato das cascas da jabuticaba 
em vasos de animais diabéticos, o tratamento contínuo com o extrato não melhorou os a disfunção 
vascular gerada pelo diabetes avaliado em nosso estudo. (% de execução: 100%) 
 
Objetivo específico #6: Avaliar o efeito do tratamento com os extratos (EBTM e TMLR) e com a 
isoquercitrina sobre a perfusão tecidual em animais diabéticos.  
Grau de avanço no objetivo #6: Em nossos experimentos temos avaliado, através do laser Doopler, o 
fluxo sanguíneo no rim dos animais. Os tratamentos com extratos obtidos da Tropaoleum majus e da 
casca do fruto da Plinia peruviana não alteraram significativamente as alterações no fluxo sanguíneo 
geradas pelo estado de diabetes nos animais. (% de execução: 100%) 

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

                 Podemos afirmar que a proposta aprovada foi realizada em pelo menos 80%, se 
considerarmos a ampla gama de experimentos que culminaram com achados negativos acerca dos 
benefícios que, de acordo com nossa hipótese, seriam gerados com o tratamento crônico com 
extratos da Tropaoelum majus. De forma semelhante, apesar dos dados que demonstram o 
potencial efeito hipotensor do extrato da casca da jabuticaba, o tratamento com o mesmo não 
influenciou a disfunção vascular gerada pelo diabetes e avaliada em nossos experimentos tanto em 
análises in vivo como in vitro.  

 
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): 

Na etapa inicial do projeto, conforme previsto na proposta, tivemos a colaboração fundamental do 
Prof. Dr. Arquimedes Gasparotto Junior (UNIPAR, Umuarama, PR), responsável pelo preparo e 
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fornecimento dos extratos da Tropaoleum majus. Essa interação, embora tenha rendido frutos 
acadêmicos e científicos importantes, foi descontinuada frente à ausência de resultados positivos, 
conforme descrito anteriormente. O extrato hidroalcoólico das cascas da jabuticaba, que utilizamos 
em nosso estudo, é preparado e fornecido pelo laboratório coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo 
Mascarin (CCA, UFSC), através de parceria estabelecida previamente para avaliação de efeitos 
vasculares de preparados obtidos de diferentes fontes vegetais. 
 
Indicadores de produção no período: 
Artigo científico:  
i) Gasparotto, Arquimedes; Dos Reis Piornedo, Renê; Assreuy, Jamil ; da Silva-Santos, José 
Eduardo . Nitric oxide and Kir6.1 potassium channel mediate isoquercitrin-induced endothelium-
dependent and independent vasodilation in the mesenteric arterial bed of rats. European Journal of 
Pharmacology, v. 788, p. 328-334, 2016. 
Dissertações:  
i) Ruy Roberto Porto Ascenso Rosa. Efeito hipotensor de um extrato obtido da casca do fruto da 
Plinia peruviana (jabuticaba) em Rattus norvegicus. 2017. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
ii) Daiana Voegel. Envolvimento das vias óxido nítrico/guanilato ciclase solúvel e fosfatidilinositol 3-
quinase/Akt no relaxamento vascular induzido por extratos hidroalcoólicos da casca da jabuticaba 
(Plinia peruviana). 2013. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM x NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM x NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

x SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM x NÃO Manutenção de equipamentos 

x SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 

 SIM x NÃO Atraso na liberação dos recursos 

x SIM  NÃO Atraso na importação dos equipamentos 

x SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM x NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

             A padronização dos modelos experimentais e a dificuldade em encontrar pós-
graduandos aptos a desenvolver as metodologias envolvidas na proposta certamente 
reduziram o ritmo de execução do projeto. Da mesma forma, o redirecionamento dos estudos 
para a avaliação de outra planta, cujo único objetivo foi o de potencializar os benefícios 
gerados com a execução do projeto aprovado também foi determinante para que, mesmo 
após dois anos de andamento, ainda não estarmos aptos a considerar que nossos objetivos 
foram concluídos.  
             Não existem pontos que desabonem a atuação dos profissionais ligados ao 
gerenciamento do projeto junto à FAPESC. Ao contrário, é importante registrar e destacar 
que o trabalho da equipe é feito com um profissionalismo extremo, desde o momento da 
assinatura dos termos de outorga até o aviso de encerramento dos mesmos, relembrando o 
prazo para envio do relatório final de prestação de contas, o que nos faz lamentar ainda mais 
a falta de recursos nos âmbitos Federal e Estadual para aplicação em pesquisas básicas, 
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como a fomentada em nosso laboratório, pela certeza de que a FAPESC conta com 
profissionais e equipe bem qualificada para gerenciamento dos mesmos. 
               Do ponto de vista de execução do projeto sim, existem inúmeras dificuldades que 
fazem parte do cotidiano da pesquisa acadêmica em nosso país, as quais podem ser 
colocadas aqui novamente com o intuito de registrar e talvez fomentar a discussão acerca 
das necessidades de melhoria na estrutura de suporte para a realização dos estudos, mais 
especificamente no que diz respeito ao gerenciamento, fora da FAPESC, dos recursos 
destinados à pesquisa: 

i) os recursos são geridos pelos pesquisadores, ficando as instituições (no nosso caso 
específico) isentas do ônus de tal gerenciamento, muito embora usufruam enquanto 
instituições do bônus, que é a melhoria da infraestrutura utilizada para a formação de 
pessoal, e da qualidade das pesquisas realizadas – não sei o quanto seria possível, através 
dos editais, pressionar as Instituições a oferecer suporte aos pesquisadores nesse quesito, 
talvez exigindo no edital que o gerenciamento dos recursos e posterior prestação de contas 
(financeira) fosse realizado por setor competente, e não pelos pesquisadores;  

ii) a execução das atividades de pesquisa ficam atreladas a execução por pós-
graduandos e, se por um lado isso é importante pois fomenta a formação de recursos 
humanos, por outro dificulta a sequência e continuidade dos estudos, algo que precisa ser 
considerado de forma bastante aprofundada pelos órgãos competentes – dentro do possível, 
uma saída bastante promissora seria destinar recursos, interligados ou independentes dos 
editais principais (ex. PPSUS, Universal), para manter profissionais técnicos de laboratório 
(de nível superior ou médio); desta forma, tanto formação acadêmica como a continuidade 
dos experimentos relacionados ao projeto não sofreriam interrupções relacionadas ao término 
das atividades dos pós graduandos no projeto.  
                Em nosso projeto, o principal evento que levou aos atrasos foi a alteração de 
membros da equipe, composta unicamente por pós-graduandos. Apesar disso, e em que 
peso o fato de que os resultados obtidos foram negativos quanto à principal hipótese e 
objetivo (caracterização de efeitos benéficos no sistema cardiovascular de animais 
diabéticos), as metas originalmente propostas foram cumpridas e, inclusive não se 
restringiram apenas à planta originalmente proposta no projeto, conforme detalhado 
posteriormente. 

 
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? 

Tivemos a colaboração fundamental do Prof. Dr. Arquimedes Gasparotto Junior (UNIPAR, 
Umuarama, PR), responsável pelo preparo e fornecimento dos extratos da Tropaoleum majus, 
e que também participou de algumas das atividades experimentais do projeto. Essa interação, 
embora tenha rendido frutos acadêmicos e científicos importantes, foi descontinuada frente à 
ausência de resultados positivos, conforme descrito anteriormente. Conforme autorização 
formal da FAPESC, passamos a avaliar os efeitos de preparados obtidos das cascas da 
jabuticaba (Plinia peruviana), cujo fornecimento foi de responsabilidade da Profa. Dra. Rosa 
Maria Ribeiro do Valle Nicolau, cuja extração foi realizada no laboratório do Prof. Dr. Marcelo 
Maraschin (CCA, UFSC).  Estes dois últimos, portanto, passaram a integrar a equipe que de 
fato permitiu a realização da segunda parte dos estudos fomentados com recursos do presente 
edital. Do ponto de vista de pós-graduandos envolvidos no projeto, da equipe originalmente 
propostas, participaram na primeira etapa a Daina Vogel (que finalizou o mestrado em 
Farmacologia), responsável pelos experimentos que avaliaram os efeitos vasculares dos 
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preparados da Tropaoelum majus, com o auxílio da Karla Lorena Guarido (atualmente doutora 
em Farmacologia). Por sua vez, o estudo realizado na segunda etapa do nosso projeto contou 
com a participação ativa de Ruy Roberto Porto Ascenso Rosa (atualmente mestre e doutorando 
no nosso laboratório) e Thiago Corrêa (doutorando em nosso laboratório), além de 
colaborações pontuais dos demais pós-graduandos. 

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

José Eduardo da Silva Santos Doutor em Farmacologia UFSC 

Ruy Roberto Porto Ascenso 

Rosa 

Mestre em Farmacologia Doutorando - UFSC 

Thiago Corrêa Mestre em Farmacologia Doutorando - UFSC 

Marcelo Marachin Doutor UFSC 

Rosa Maria Ribeiro do Valle 

Nicolau 

Doutor em Farmacologia UFSC 

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

Sim, mas indiretamente. O redirecionamento dos nossos experimentos para a avaliação de 
efeitos de preparados obtidos das cascas dos frutos da Plinia peruviana somente foi possível 
graças a financiamento obtido pela Profa. Dra. Rosa Maria Ribeiro do Valle Nicolau junto ao 
CNPq, o qual permitiu o preparo e fornecimento do extrato utilizado em nosso laboratório, que 
também foi beneficiado de recursos do referido projeto, porém com objetivos diferentes 
daqueles apresentados anteriormente nesta proposta.  

 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo* 

Total Capital 29.761,46 27.761,46 0,00 

Total Custeio 78.199,10 78.199,10 0,00 

Saldo Total 107.960,56 97.402,91 0,00 

Data da Informação 15/11/2017   

*Observação: Houve rendimento de R$ 16.857,26, dos quais R$ 102,59 foram devolvidos à 
FAPESC e o restante foi utilizado como custeio, conforme termo aditivo.  

 
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 all-in-one 27’’, 
Apple 

iMAC 27” D25QF0W9FY14 Mouse, pad, teclado 

Bomba de vácuo KNF Lab N86KN.18 2.04992227 Nenhum 

Banho maria digital Spencer Ne2H01 0263115 Nenhum 

Agitador magnético com 
aquecimento - Kasvi 

K40-1820H BRK3220150422-
9/30 

Nenhum 
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pHmetro de bancada - Kasvi K39-2014B 600414129063 Nenhum 

Vórtex - Kasvi Vortex mixer – 
k45-2820 

1411087018 Nenhum 

Vórtex - Kasvi Vortex mixer – 
k45-2820 

1411087045 Nenhum 

Notebook Dell Inspirion 15 5000 XFV4PA00DP Nemhum 

 
*Observação: Todos os equipamentos estão alocados no Laboratório de Biologia 
Cardiovascular, Departamento de Farmacologia, sala 116, no Centro de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 

 
 

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): Embora os resultados obtidos com os tratamentos 
com os extratos utilizados no estudo não tenham comprovado nossa hipótese geral, o 
desenvolvimento do projeto tem gerado dados importantes para a caracterização de alterações 
cardiovasculares no diabetes em modelo experimental, os quais parecem refletir a disfunção 
cardiovascular que ocorre em humanos com diabetes. Além disso, a execução do projeto e o 
fomento obtido tem permitido avanços na formação de pós-graduandos vinculados ao Programa de 
Pós-Graduação em Farmacologia da UFSC, e a estruturação do Laboratório de Biologia 
Cardiovascular, sob liderança do coordenador deste projeto.  

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo científico Gasparotto, Arquimedes; Dos Reis Piornedo, Renê; Assreuy, 
Jamil ; da Silva-Santos, José Eduardo . Nitric oxide and Kir6.1 
potassium channel mediate isoquercitrin-induced endothelium-
dependent and independent vasodilation in the mesenteric arterial 
bed of rats. European Journal of Pharmacology, v. 788, p. 328-
334, 2016. 

Dissertação Ruy Roberto Porto Ascenso Rosa. Efeito hipotensor de um extrato 
obtido da casca do fruto da Plinia peruviana (jabuticaba) em 
Rattus norvegicus. 2017. Dissertação (Mestrado em 
Farmacologia) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

Dissertação Daiana Voegel. Envolvimento das vias óxido nítrico/guanilato 
ciclase solúvel e fosfatidilinositol 3-quinase/Akt no relaxamento 
vascular induzido por extratos hidroalcoólicos da casca da 
jabuticaba (Plinia peruviana). 2013. Dissertação (Mestrado em 
Farmacologia) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

Obs: Haverá elaboração de pelo menos mais um artigo científico. 
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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): O potencial inovador do projeto e seus resultados diz 
respeito a demonstração de danos cardiovasculares associados ao diabetes. Apesara da ausência 
dos efeitos benéficos dos tratamentos contra o diabetes, os efeitos vasculares encontrados em 
nossos experimentos são relevantes no campo da biologia vascular e de potenciais efeitos 
benéficos das plantas avaliadas.  

 

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 ?      

Desenvolvimento regional    x   

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): A demonstração de efeitos cardiovasculares das 
cascas da jabuticaba sobre o sistema cardiovascular poderá agregar valor ao produto (que na 
verdade trata-se do rejeito, quando o fruto é utilizado, por exemplo, para a produção de doces e 
geleias). O uso de preparados obtidos diretamente das cascas da jabuticaba, ou de derivados de 
produtos de extração, para fins de preparo de suplementos ou alimentos funcionais também pode 
ser considerado. 

 

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): Embora diversos itens desse tópico tenham sido 
classificados com “NA”, frente às considerações apresentadas nos itens A-C deste tópico, é 
possível que, de acordo com os resultados que serão divulgados, o interesse de organizações 
(incluindo indústria), os resultados deste estudo contribuam para incentivar o desenvolvimento de 
novos produtos.  

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas x      

Redução do consumo energético x      
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Redução da geração de resíduos      x 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Sem dúvida, a demonstração de efeitos biológicos 
gerados por preparados obtidos das cascas da jabuticaba poderá contribuir para o uso das 
mesmas, por exemplo em produtos alimentícios com finalidades nutracêuticas, o que reduziria a 
quantidade de resíduos da fruta. 

 

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

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde     x  

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção x      

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços   x    

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços x      

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

    x  

Redução dos custos de atendimento   x    

Aumento da cobertura de serviços x      

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção x      

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos  x     

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): O desenvolvimento de estudos como este, de forma 
organizada, integrando diferentes áreas de conhecimento e abrangendo mais espécies vegetais 
pode, em médio prazo, alavancar o conhecimento acerca de produtos com indicação popular e que 
possuam de fato potencial para gerar efeitos benéficos para o sistema cardiovasculares. 

 
 

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 diabetes mellitus (DM) é uma doença com elevada incidência e prevalência em todo mundo, e está associado 

ao desenvolvimento de alterações cardiovasculares que podem contribuir, por exemplo, para a disfunção 

vascular e doenças como a hipertensão. Muitas plantas são descritas popularmente como benéficas para o 

sistema cardiovascular, algumas vezes com indicação também para casos de diabetes. Nesse contexto, nosso 

laboratório tem desenvolvido abordagens experimentais visando avaliar, através de pesquisa básica e não 

clínica, o efeito de preparados obtidos de fontes naturais sobre o sistema cardiovascular e sobre os efeitos do 

diabetes no mesmo. Este projeto fomentou a avaliação dos efeitos do tratamento diário por via oral, por até 4 

semanas, com extratos preparados a partir das folhas do Tropaoleum majus (TM) e da casca do fruto da Plinia 

peruviana (PP), conhecidas popularmente como “chaguinha” e “jabuticaba”, respectivamente, sobre a pressão 

arterial e função vascular de animais submetidos ao modelo experimental de diabetes induzido por 

estreptozotocina (STPZ). De acordo com a literatura, o tratamento com STPZ induziu diversos sinais associados 

ao DM, tais como aumento sustentado da glicemia, perda de peso, e alterações hematológicas e urinárias. 

Embora o DM induzido por STPZ não tenha modificado a pressão arterial média, caracterizamos alterações 

significativas na reatividade de diferentes artérias dos animais para agentes vasoconstritores. Por exemplo, na 

quarta semana de diabetes: i) a resposta contrátil da artéria caudal de animais diabéticos às concentrações 

crescentes do agonista alfa-1 adrenérgico fenilefrina foi significativamente aumentada, tanto em preparações 

com como sem endotélio funcional; ii) os efeitos sistêmicos tanto da fenilefrina como do vasodilatador 

acetilcolina estão reduzidos. Apesar de termos evidenciado efeitos vasodilatadores gerados pela Tropaoleum 

majus, bem como pela isoquercitrina (principal flavonoide encontrado na planta), o tratamento continuado com 

o TMLR (30 e 100 mg/kg, 2 x/dia, v.o., 4 semanas) não causou alterações no perfil de hiperglicemia, diurese e 
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características da urina, e tampouco influenciou as alterações na reatividade vascular dos animais diabéticos 

(hiper-reatividade à fenilefrina), observada em experimentos in vitro. Frente a esses resultados, verificamos que 

a hipótese inicial de nosso estudo, de que o tratamento continuado com preparados da Tropaeolum majus traria 

benefícios no quesito alterações vasculares geradas pelo DM não era verdadeira, ao menos frente aos critérios e 

marcadores experimentais padronizados e passíveis de execução em nosso laboratório. De forma muito 

semelhante, embora a administração intraduodenal do extrato da casca do fruto da jabuticaba tenha induzido 

redução significativa da pressão arterial de animais infundidos com fenilefrina, o tratamento com o extrato 

durante 4 semanas (30 ou 150 mg/kg, 2x/dia, v.o., 4 semanas) não foi capaz de alterar o perfil de respostas 

vasculares apresentados por ratos diabéticos. 

Palavras-chave: vascular, diabetes, chaguinha, jabuticaba,  

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

    Doenças não transmissíveis são responsáveis por 66% da demanda por atendimento clínico no 
Brasil. A incidência do diabetes mellitus (DM) no Brasil, incluindo o Estado de Santa Catarina, varia 
de 5 a 15%, dependendo da região e faixa etária da população avaliada. À época do início das 
atividades propostas neste projeto, a capital catarinense era classificada na 11a colocação no 
ranking nacional de casos de diabetes diagnosticados. Embora não tenhamos acesso a dados 
recentes da literatura, o número de diabéticos com ou sem diagnóstico deve permanecer alto em 
todo o Brasil. A principal manifestação da DM é a hiperglicemia, que causa danos, disfunções e 
falência de órgãos, que se manifestam clinicamente como nefropatias, neuropatias, retinopatias, 
disfunção aterosclerótica dos grandes vasos, cardiopatias isquêmicas, doenças vasculares 
periféricas, hipertensão e acidente vascular cerebral. A restauração da glicemia pode ou não reverter 
os danos celulares. Apesar da terapia farmacológica atual, composta de agentes hipoglicemiantes e 
de insulinas com diferentes tempos de ação, ser capaz de gerar um controle satisfatório em valores 
glicêmicos, o DM – mesmo controlado – continua considerado um fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, as quais de acordo com a natureza e tempo de 
evolução, podem gerar grandes impactos sócio-econômicos, tanto ao paciente quanto ao sistema de 
saúde público ou privado. Dada a ineficácia dos tratamentos atuais em prevenir o risco 
cardiovascular associado ao DM, a execução dos experimentos propostos neste projeto teve e 
continua tendo como objetivo avaliar, em ensaios não clínicos, o potencial de preparados obtidos de 
plantas como protetores para o sistema cardiovascular em casos de DM. 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, __14___ de_dezembro____  de 2017. 
 
 
 

 
José Eduardo da Silva Santos 

_______________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
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ANEXOS – PRODUÇÃO CIENTÍFICA ATRELADA À PROPOSTA 
 

 

ARTIGO CIENTÍFICO – DISPONÍVEL EM:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001429991630512X?via%3Dihub  

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001429991630512X?via%3Dihub
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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – DISPONÍVEL EM:  

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/159890/337675.pdf?sequence=1

&isAllowed=y  

 

 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/159890/337675.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/159890/337675.pdf?sequence=1&isAllowed=y


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 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – A SER DISPONIBILIZADO EM:  

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/74645  

 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/74645


 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 

 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 

PESQUISA PARA O SUS 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

Termo de Outorga Nº.: 2015TR0035 

Título do Projeto: A rede de atenção a saúde e de suporte social à Pessoa idosa com 

deficiência na grande Florianópolis e as Tecnologias de cuidado. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Juliana Balbinot Reis Girondi   

E-mail: juliana.balbinot@ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: Universidade Federal de Santa 

Catarina 

CNPJ: 83899526/0001-82 

Núcleo de Estudos da Terceira Idade 

Instituição Co-Executora: Secretaria Estadual de Saúde de 

Santa Catarina 

CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 27/02/2014 a 14/11/2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC: X SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Preconceito, Cidadania e Direitos das Pessoas Portadoras de 

Necessidade Especiais 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

x Básica 

 Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

x Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 

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

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 



 

 

 

 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

x Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 

3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 

A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  

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

 

 

 

 

 

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

 

OBJETIVO 1: Realizar revisão integrativa do estado da arte sobre envelhecimento com 

deficiência.  
1.1 Artigo publicado: "Legislação em saúde da pessoa com deficiência na perspectiva do 

idoso" na Revista Kairós. Site: https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/33854 

1.2 Artigo publicado: "  Instruments for Cognitive Screening in the Elderly” na   

 Nursing & Care Open Access Journal. Site: 

http://medcraveonline.com/NCOAJ/volume_issues?issueId=1536&volumeId=438 

1.3 Encaminhado manuscrito intitulado: " Tecnologias utilizadas por Enfermeiros no 

domicílio aos idosos acometidos por Acidente Vascular Cerebral (AVC)" para Revista 

Extensio: Revista Eletrônica de Extensão em Setembro de 2016. O mesmo encontra-se em 

processo de avaliação.  

1.4 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 1 - ano 2015) pela aluna Renata Soares Ferreira intitulado: 

"Tecnologias de cuidado utilizadas pelos enfermeiros na reabilitação domiciliar de idosos 

acometidos por AVC: revisão integrativa da literatura". 

1.5 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 1 - ano 2015) pela aluna Maria Aparecida Griza intitulado: 

"Instrumentos de rastreio cognitivo para idosos: uma revisão integrativa". 

1.6 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Tecnologias de cuidado na 

reabilitação domiciliar de idosos pós-AVC. In: I Seminário Internacional de Atualidades em 

Enfermagem de reabilitação, 2015. Florianópolis/SC: UFSC, 2015. Sessão Pôster. 

1.7 Resumo publicado em Anais de Eventos Científicos: Tecnologias de cuidado na 

reabilitação domiciliar de idosos pós-AVC. In: I Seminário Internacional de Atualidades em 

Enfermagem de reabilitação, 2015. Florianópolis/SC: UFSC, 2015. v. 1. p. 55-55. 



 

 

 

 

1.8 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Instrumentos de avaliação da 

espiritualidade em idosos: estudo de revisão. VII Encontro Catarinense de Geriatria e 

Gerontologia e VII Jornada Catarinense de Geriatria e Gerontologia. Joinville/SC. 2016 

1.9 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Idoso e sua espiritualidade: impactos 

na qualidade de vida Revisão Integrativa. VII Encontro Catarinense de Geriatria e 

Gerontologia e VII Jornada Catarinense de Geriatria e Gerontologia. Joinville/SC. 2016 

1.10 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Ensino de Enfermagem com 

abordagem sobre idoso, sua espiritualidade e qualidade de vida: revisão integrativa. 27º 

Forum Catarinense das Escolas de Enfermagem e 6º Encontro Catarinense de Estudantes de 

Enfermagem: Inovações e Tecnologias na Educação em Enfermagem. Itajaí/SC. 

1.11 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Reflexão sobre os desafios e 

possibilidades de inserção de gerontotecnologias educacionais no cuidado em Enfermagem. 

27º Forum Catarinense das Escolas de Enfermagem e 6º Encontro Catarinense de Estudantes 

de Enfermagem: Inovações e Tecnologias na Educação em Enfermagem. Itajaí/SC. 

1.12 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Idoso e sua espiritualidade: 

impactos na qualidade de vida Revisão Integrativa. 68º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. Brasília/DF. Sessão Comunicação Coordenada. 

1.13 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Teses e dissertações relacionadas à 

temática do idoso/envelhecimento: produção de 30 anos do GESPI/UFSC. XX Congresso 

Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. 2016. Fortaleza/CE. Sessão Pôster. 

1.14 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Contribuições dos 30 anos de um 

grupo de pesquisa em Gerontogeriatria: trabalhos de especialização e graduação em 

Enfermagem. XX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. 2016. Fortaleza/CE. 

Sessão Pôster. 

1.15 Apresentação de trabalho em evento científico: Instrumentos de rastreio cognitivo para 

idosos pós acidente vascular cerebral – AVC. 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem. 

2015. São Paulo/SC. Sessão Pôster. 

1.16 Resumo publicado em anais de congressos: Instrumentos de rastreio cognitivo para 

idosos pós acidente vascular cerebral – AVC. In: 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem., 

2015. (https://icongresso.itarget.com.br/useradm/anais/?clt=abe.3&lng=P) 

1.17 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: A produção do conhecimento frente 

aos trabalhos de conclusão de curso com ênfase no envelhecimento. 18º Seminário Nacional 

de Pesquisa em Enfermagem (SENPE). 2015. Fortaleza/CE. Sessão Pôster. 

1.18 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 1 - ano 2015) pela aluna Keli Terezinha Menin intitulado: "O cuidado 

de Enfermagem no atendimento ao idoso acometido por Esclerose Lateral Amiotrófica 

(ELA): uma revisão integrativa da literatura". 

1.19 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Trajetória do Grupo de Estudos 

sobre Cuidado à Saúde de Pessoas Idosas (1982-2012): dissertações e teses. 10º Jornada 

Brasileira de Enfermagem Gerontológica (10ª JBEG). 2015. Curitiba/PR. Sessão Pôster. 

1.20 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Produção de Teses e Dissertações 

relacionadas à temática do idoso/envelhecimento: 30 anos de GESPI/UFSC. XXIV Jornada 

Paranaense de Geriatria e Gerontologia. II Simpósio Idoso na Atenção Primária. 2014. 

Curitiba/PR.  

1.21 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 1 - ano 2015) pela aluna Carolina Campgnollo de Melo intitulado: 

"Produção do conhecimento no banco de teses –CAPES acerca do envelhecimento e 

obesidade: revisão integrativa de literatura". 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2: Mapear a rede pública de atenção à saúde da pessoa idosa com 

deficiência na Grande Florianópolis. 

2.1 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 2 - ano 2016) pela aluna Núbia Raquel Komers intitulado: "O trabalho 

do assistente social na rede pública dos serviços de saúde com idosos com deficiência nos 

municípios da Grande Florianópolis/SC". 

2.2 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 2 - ano 2016) pela aluna Francyelle Seemann Abreu intitulado: "Rede 

de Atenção à Saúde do Idosos com Deficiência e a atuação do Serviço Social". 

2.3 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem (2017) pela 

aluna Hundra Prestes intitulado: " Mapeamento da Rede de Atenção à saúde da pessoa idosa 

com deficiências e as tecnologias inovadoras de cuidado”. 

2.4 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Rede pública de atenção à saúde da 

pessoa idosa com deficiência na grande Florianópolis/sc. 10º Congresso Sul-brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia 19ª Jornada de Inverno da SBGG-RS. 2017. Bento Gonçalves/RS. 

Sessão Oral. 

2.5 Encaminhado manuscrito intitulado: " Tecnologias desenvolvidas pelas instituições de 

ensino superior para idosos com deficiência para Revista Extensio: Revista Eletrônica de 

Extensão em Setembro de 2016. O mesmo encontra-se em processo de avaliação. 

2.6 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Probabilidade de internações 

repetidas dos idosos em tratamento hemodialítico. 9º Congresso Sul-brasileiro de Geriatria e 

Gerontologia. 2015. Joinville/SC. Sessão Pôster. 

2.7 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Idoso em tratamento hemodialítico: 

percurso terapêutico idosos atendidos no Hospital Universitário. XX Congresso Brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia. 2016Fortaleza/CE. Sessão Pôster. 

2.8 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Quedas em idosos hospitalizados: 

vulnerabilidade no Hospital Universitário. 9º Congresso Sul-brasileiro de Geriatria e 

Gerontologia. 2015. Joinville/SC. Sessão Pôster. 

 

OBJETIVO 3: Mapear a rede de suporte social à pessoa idosa com deficiência e seu 

cuidador na Grande Florianópolis. 
3.1 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem pela aluna 

Rosa Line Bittencourt (2016) intitulado: "A Rede de Suporte Social à Pessoa Idosa com 

Deficiência na Grande Florianópolis e as Tecnologias de Cuidado". 

3.2 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 1 - ano 2015) pela aluna Lisiane Bonatelli intitulado: "Centro-Dia: uma 

opção no atendimento da pessoa envelhecente com deficiência intelectual". 

3.3 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 1 - ano 2015) pela aluna Géssica Schlickmann intitulado: 

"Acessibilidade e mobilidade das ILPI privadas de Florianópolis". 

3.4 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Motivações da participação em um 

Grupo de Ajuda Mútua no contexto da demência. 10º Congresso Sul-brasileiro de Geriatria e 

Gerontologia 19ª Jornada de Inverno da SBGG-RS. 2017. Bento Gonçalves/RS. Sessão Oral. 

3.5 Resumo publicado em Anais de Eventos Científicos: Acessibilidade e mobilidade de 

idosos residentes nas instituições de longa permanência. In: III Congresso Catarinense de 

Saúde Coletiva e o I Seminário de Bioética e Saúde Coletiva, 2016, Florianópolis. Anais do 



 

 

 

 

III Congresso Catarinense de Saúde Coletiva e I Seminário de Bioética e Saúde Coletiva, 

2016. v. 7. p. 23-24. 

3.6 Resumo do trabalho: “Acessibilidade e mobilidade de idosos residentes nas instituições 

de longa permanência” publicado na Revista Saúde & Transformação Social. ISSN 2178-

7085, Florianópolis, v.7, Sup.1, p.23, 2016. Site: 

http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao/issue/view/535 

3.7. Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Acessibilidade e mobilidade de 

idosos residentes nas instituições de longa permanência. III Congresso Catarinense de Saúde 

Coletiva e o I Seminário de Bioética e Saúde Coletiva, 2016, Florianópolis. Sessão 

Comunicação Oral. 

3.8 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Acessibilidade e mobilidade de 

idosos residentes nas instituições de longa permanência. 68º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. Brasília/DF. Sessão Comunicação Coordenada. 

3.9 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Idosos que frequentam grupo de 

convivência: mudanças na vida. 68º Congresso Brasileiro de Enfermagem. Brasília/DF. 

3.10 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Idosos frequentadores de grupos de 

convivência e as mudanças ocorridas em suas vidas. III Congresso Catarinense de Saúde 

Coletiva e I Seminário de Bioética e Saúde Coletiva, 2016, Florianópolis. Sessão Pôster. 

3.11 Resumo expandido publicado em anais de congressos:  

Idosos frequentadores de grupos de convivência e as mudanças ocorridas em suas vidas. In: 

III Congresso Catarinense de Saúde Coletiva e I Seminário de Bioética e Saúde Coletiva, 

2016, Florianópolis. Anais do III Congresso Catarinense de Saúde Coletiva e I Seminário de 

Bioética e Saúde Coletiva, 2016. v. 7. p. 114-115. 

3.12  Resumo do trabalho: “Idosos frequentadores de grupos de convivência e as mudanças 

ocorridas em suas vidas” publicado na Revista Saúde & Transformação Social. ISSN 2178-

7085, Florianópolis, v.7, Sup.1, p.114, 2016. Site: 

http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao/issue/view/535 

3.13 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Rede de suporte social e 

tecnologias de cuidado para idosos com deficiência. 10º Congresso sul-brasileiro de geriatria 

e gerontologia 19ª jornada de inverno da SBGG-RS. 2017. Bento Gonçalves/RS. Sessão 

Pôster. 

3.14 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Rede de suporte social e 

tecnologias de cuidado para idosos com deficiência) XV Fórum nacional de coordenadores 

de projetos da terceira idade de instituições de ensino superior. 2017. Florianópolis/SC. 

3.15 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 1 - ano 2015) pela aluna Ana Laura Francisco Costa intitulado: 

"Mudanças ocorridas na vida do idoso que frequenta um Grupo de Convivência". 

3.16 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Curso de cuidadores de idosos: 

perfil dos docentes e coordenadores de curso. 68º Congresso Brasileiro de Enfermagem. 

Brasília/DF. Sessão Pôster. 

3.17 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Curso de cuidadores no Brasil: 

estudo descritivo. 68º Congresso Brasileiro de Enfermagem. Brasília/DF. Sessão Pôster. 

 

OBJETIVO 4:  Delinear e refletir sobre as principais tecnologias inovadoras de cuidado 

à pessoa idosa com deficiência e seu cuidador. 

4.1 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 1 - ano 2015) pela aluna Fernanda Letícia Vieira Felizola intitulado: 

"Tecnologias de cuidado e a dependência funcional de pessoas com deficiência intelectual e 



 

 

 

 

em processo de envelhecimento". 

4.2 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 1 - ano 2015) pela aluna Rosimeire Reis Bento intitulado: "Estratégias 

de enfrentamento em idosos acometidos por Acidente Vascular Cerebral na rede de atenção à 

saúde". 

4.3 Apresentação de trabalho em evento científico: A dependência funcional no processo de 

envelhecimento de pessoas com deficiência intelectual. I Jornada Científica: tecnologias de 

cuidado às pessoas com deficiência intelectual e em processo de envelhecimento. 2015. 

Florianópolis/SC. 

4.4 Premiação de trabalho em evento científico, 1º Lugar: A dependência funcional no 

processo de envelhecimento de pessoas com deficiência intelectual. I Jornada Científica: 

tecnologias de cuidado às pessoas com deficiência intelectual e em processo de 

envelhecimento. 2015. Florianópolis/SC. 

4.5 Resumo publicado em anais de congressos: A dependência funcional no processo de 

envelhecimento de pessoas com deficiência intelectual. In: I Jornada Científica da APAE de 

Florianópolis, 2016. I Jornada Científica: tecnologias de cuidado às pessoas com deficiência 

intelectual e em processo de envelhecimento, 2016. v. 1. p. 1-110. 

4.6 Apresentação de trabalho em evento científico: Envelhecimento de deficientes 

intelectuais e dependência funcional. I Seminário Internacional de Atualidades em 

Enfermagem de Reabilitação, 2015. Sessão Coordenada. 

4.7 Resumo publicado em anais de congressos: Envelhecimento de deficientes intelectuais e 

dependência funcional. In: I Seminário Internacional de Atualidades em Enfermagem de 

Reabilitação, 2015. ANAIS DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATUALIDADES 

EM ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO. Florianópolis: Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2015. v. 1. p. 30-30. 

4.8 Apresentação de trabalho em evento científico: Índice de Barthel Modificado: 

contrapondo capacidade funcional, dependência e fragilidade do idoso com deficiência. 66º 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 2014, Belém.Sessão Comunicação Coordenada. 

4.9 Resumo publicado em anais de congressos: Índice de Barthel Modificado: contrapondo 

capacidade funcional, dependência e fragilidade do idoso com deficiência.. In: 66º Congresso 

Brasileiro de Enfermagem, 2014, Belém. 66º Congresso Brasileiro de Enfermagem: o 

protagonismo da Enfermagem na atenção á saúde, 2014. v. 1. p. 1-1. 

4.10  Apresentação de trabalho em evento científico: Centro_dia para pessoas que 

envelhecem com deficiência intelectual. 68º Congresso Brasileiro de Enfermagem. 

Brasília/DF. 

4.11 Apresentação de trabalho em evento científico: Gerontotecnologia no cuidado de 

enfermagem na saúde do idoso: desafios e possibilidades. VII Encontro Catarinense de 

Geriatria e Gerontologia e VII Jornada Catarinense de Geriatria e Gerontologia. Joinville/SC. 

2016 

4.12 Apresentação de trabalho em evento científico: Dependência funcional de pessoas com 

deficiência intelectual e em processo de envelhecimento. 67º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. 2015. São Paulo/SP. 

4.13 Resumo publicado em anais de congressos: Dependência funcional de pessoas com 

deficiência intelectual e em processo de envelhecimento. In: 67º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem, 2015. (https://icongresso.itarget.com.br/useradm/anais/?clt=abe.3&lng=P) 

4.14 Apresentação de trabalho em evento científico: Enfrentamentos e ressignificados de 

idosos após acidente vascular cerebral (AVC). 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem. 

2015. São Paulo/SC. 



 

 

 

 

4.15 Resumo publicado em anais de congressos: Enfrentamentos e ressignificados de idosos 

após acidente vascular cerebral (AVC).  In: 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem., 2015. 

(https://icongresso.itarget.com.br/useradm/anais/?clt=abe.3&lng=P) 

4.16 Apresentação de trabalho em evento científico: Tecnologias de cuidado na reabilitação 

domiciliar de idosos pós-AVC. 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem. 2015. São 

Paulo/SC. 

4.17 Resumo publicado em anais de congressos: Tecnologias de cuidado na reabilitação 

domiciliar de idosos pós-AVC. In: 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem., 2015. 

(https://icongresso.itarget.com.br/useradm/anais/?clt=abe.3&lng=P) 

4.18 Publicação de artigo em revista científica: Enfrentando e ressignificando o Acidente 

Vascular Cerebral: percepção de idosos atendidos na rede de atenção à saúde Revista Kairós 

Gerontologia, v. 19, p.1, p. 213-217, 2016. 

4.19. Apresentação de trabalho em evento científico: Fisioterapia no paciente adulto com 

sequela de mielominingocele: estudo de caso. I Jornada Científica: tecnologias de cuidado às 

pessoas com deficiência intelectual e em processo de envelhecimento. Florianópolis/SC. 

4.20 Resumo publicado em anais de congressos: Fisioterapia no paciente adulto com sequela 

de mielominingocele: estudo de caso. In: I Jornada Científica: tecnologias de cuidado às 

pessoas com deficiência intelectual e em processo de envelhecimento, 2015. v. 1. p. 76. 

4.21 Apresentação de trabalho em evento científico: Reabilitação do paciente com 

microcefalia. I Jornada Científica: tecnologias de cuidado às pessoas com deficiência 

intelectual e em processo de envelhecimento. Florianópolis/SC. 

4.22 Resumo publicado em anais de congressos: Reabilitação do paciente com microcefalia. 

In: I Jornada Científica: tecnologias de cuidado às pessoas com deficiência intelectual e em 

processo de envelhecimento, 2015. v. 1. p. 78. 

4.23 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Prevenção da doença renal crônica 

em idosos: jogo educativo desenvolvido por acadêmicas de enfermagem. XX Congresso 

Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. 2016. Fortaleza/CE. 

4.24 Apresentação de trabalho em evento científico: Cuidado de enfermagem com 

representação geográfica espacial para prevenir quedas na comunidade. IX Congresso Sul-

Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. Joinville/SC. 2015. 

4.25 Apresentação do pôster intitulado “DESAFIOS PARA O CUIDADO DO IDOSO COM 

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA” na VIII Encontro Catarinense de Gerontologia 

e VII Jornada Catarinense de Geriatria e Gerontologia, ocorrido entre 30 de setembro e 01 de 

outubro na Univille. 

4.26 Publicação de artigo em revista científica: Incontinência urinária em idosas: práticas 

assistenciais e proposta de cuidado no âmbito da Atenção Primária de Saúde. Revista Texto 

& Contexto, v. 26, n. 2, p. 213-217, 2014. 

4.27 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 2 - ano 2016) pela aluna Luciléia Percílio da Silva intitulado: " 

Tecnologia educativa em saúde para o cuidado domiciliar na administração de medicamentos 

ao paciente com Alzheimer ". 

4.28 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 2 - ano 2016) pela aluna Fernanda Pizani Dutra intitulado: " Plano de 

cuidados ao paciente idoso acometido por transtornos de deglutição pós acidente vascular 

cerebral ". 

4.29 Apresentação de trabalho em evento científico: Avaliação multidimensional do idoso na 

atenção primária à saúde. 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem. 2017. Maceió/AL. 

4.30 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 



 

 

 

 

Pessoa Idosa (Turma 2 - ano 2016) pela aluna Samile Andressa Kochanski intitulado: " A 

importância da alimentação para idosos institucionalizados na perspectiva da equipe de 

Enfermagem ". 

4.31 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (Turma 2 - ano 2016) pela aluna Ana Cíntia Westphal dos Santos intitulado: " 

Prontuário do residente em instituição de Longa Permanência para Idosos ". 

4.32 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem (2017) pela 

aluna Juliete Coelho Gesleuchter intitulado: " Consulta de Enfermagem ao idosos com 

Diabetes Mellitus na Atenção Primária à Saúde”. 

4.33 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem (2017) pela 

aluna Danieley Cristini Lucca  intitulado:" Gerontotecnologia Educacional para promoção da 

saúde do idosos em tratamento hemodialítico”. 

4.34 Realizado Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem (2017) pela 

aluna Melanie Scheneider Schmidt intitulado: " Desafios para o cuidado e tecnologias de 

cuidado para idosos com Doença de Alzheimer desenvolvidas por seus cuidadores”. 

4.35 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Saúde Bucal na perspectiva dos 

idosos hospitalizados. XX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. 2016. 

Fortaleza/CE. Sessão Pôster. 

4.36 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Sensibilização da equipe de 

Enfermagem para promoção da saúde bucal do idoso hospitalizado. 10º Jornada Brasileira de 

Enfermagem Gerontológica (10ª JBEG). 2015. Curitiba/PR. Sessão Pôster. 

4.37 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Role Playing: metodologia 

sensibilizadora para profissionais da saúde no cuidado à saúde da pessoa idosa. IV Congreso 

Latinoamericano de Simulación Clínica. 2015. Chile. Sessão Pôster. 

4.38 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Percepção da equipe de 

Enfermagem sobre idoso hospitalizado: subsídios para o cuidado em um serviço de clínica 

médica. V Fórum de Mestrados Profissionais em Enfermagem. Brasília/DF. Sessão Pôster. 

4.39 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Risco de quedas em idosos 

hospitalizados: impacto para o cuidado na Atenção Primária à Saúde. 10º Jornada Brasileira 

de Enfermagem Gerontológica (10ª JBEG). 2015. Curitiba/PR. Sessão Pôster. 

4.40 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Relação entre a prática de atividade 

física e sintomas depressivos em idosos. 10º Jornada Brasileira de Enfermagem 

Gerontológica (10ª JBEG). 2015. Curitiba/PR. Sessão Pôster. 

4.41 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: Histórico de Enfermagem com 

avaliação da vulnerabilidade e mobilidade para idosos institucionalizados. 9º Congresso Sul-

brasileiro de Geriatria e Gerontologia. 2015. Joinville/SS. Sessão Pôster. 

4.42 Apresentação de trabalho em evento científico: Promoção do envelhecimento saudável 

através de roda de conversa e atividade lúdica com idosos: relato de experiência. 69º 

Congresso Brasileiro de Enfermagem. 2017. Maceió/AL. Sessão Pôster. 

4.43 Apresentação de trabalho em evento científico: Necessidade de Saúde de idosos em 

tratamento Hemodialítico: tecnologia educacional para promoção da saúde. XIV Conferencia 

Iberoamericana de Educación em Enfermería. Lima. 2017. Sessão Apresentação Oral. 

4.44 Apresentações de Trabalho em Eventos Científicos: A espiritualidade como alicerce 

para o cuidado de Enfermagem ao idoso. VII Encontro Catarinense de Geriatria e 

Gerontologia e VII Jornada Catarinense de Geriatria e Gerontologia. Joinville/SC. 2016. 

4.45 Apresentação de trabalho em evento científico: Jogos de atitudes: Gerontotecnologia 

Educacional para idosos em tratamento Hemodialítico. 69º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. 2017. Maceió/AL. Premiação: 2º Lugar no Prêmio Marina Rezende de 



 

 

 

 

Andrade.  

4.46 Realizado Trabalho de Dissertação de Mestrado do Curso Gestão do Cuidado em 

Enfermagem Mestrado Profissional UFSC pela aluna Michele Medeiros dos Santos 

intitulado: " Tecnologia educativa em saúde para o cuidado domiciliar de pacientes em uso 

de gastrostomia ". 

 

OBJETIVO 5: Elaborar material instrucional para profissionais da rede pública de 

saúde e educativo para a pessoa idosa com deficiência e seu cuidador. 

5.1 Anais da I Jornada Científica: Tecnologias de cuidado às pessoas com deficiência em 

processo de envelhecimento, 2016. Acesso: http://neti.ufsc.br/files/2016/06/Anais-I-Jornada-

Cient%C3%ADfica-APAE-Florian%C3%B3polis-1-1.pdf 

5.2 Produção de folders educativos para pessoa idosa com deficiência e seu cuidador. 

Material disponível na APAE Florianópolis para orientação de familiares/cuidadores. 

5.3 Produção e Lançamento de Filme curta metragem Ana e Gerthe, realização do NETI e 

TV UFSC. Acesso: http://www.fapesc.sc.gov.br/neti-e-tv-ufsc-lancam-curta-metragem-

sobre-expectativa-de-vida-de-portadores-de-deficiencia/ 

5.4 Produção de cartilha: CARTILHA TECNOLOGIAS DE CUIDADO À PESSOA IDOSA 

E AO IDOSO COM DEFICIÊNCIA NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS/SC. 

5.5 Produção de folder de orientação: INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS QUE 

ATENDEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS/SC. 

5.6 Princípios para o cuidado domiciliar 1 [recurso eletrônico]. Universidade Federal de 

Santa Catarina. Organizadoras: Francine Lima Gelbcke et al. Florianópolis: Universidade 

Federal de Santa Catarina, 2015. 175p.  

 

 

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 ações foram desenvolvidas, ampliando inclusive para outros resultados não 

previstos na proposta inicial. 

 

 

  

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

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

Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da 

cooperação (análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, 

entre outros): 

 

Houve interação com APAE Florianópolis, AFLODEF (Associação dos Deficientes Físicos 

de Florianópolis). 

Os indicadores de cooperação estão descritos no ítem execução do Projeto, alínia B. 

Em parceria com a APAE foi desenvolvida a I Jornada Cientifica da APAE Florianópolis em 

março de 2016, com tema: “Tecnologias de cuidado às pessoas com deficiência intelectual e 

em processo de envelhecimento”. Neste evento participantes do projeto ministraram as 

paletsras: “Deficiência intelectual e envelhecimento: considerações no âmbito da saúde” 

(Juliana Balbinot Reis Girondi) e “Centro-dia: uma opção no atendimento da pessoa 

envelhecente com deficiência intelectual” (Jordelina Schier e Lisiane Bonatelli). 



 

 

 

 

Em parceria com a AFLODEF foi desenvolvida capacitação com os motoristas que 

transportam pessoas com deficiência física, tema: "Cuidados com transporte seguro de 

pessoas com deficiência" 

 

 

 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

x SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM x NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

x SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM x NÃO Manutenção de equipamentos 

x SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 

 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:  

 

A maior dificuldade encontrada sem dúvidas foi em relação ao Banco do Brasil. Muitas 

informações desencontradas, fizeram muitas incoerências com a conta do projeto inclusive 

habilitando a função de crédito sem nenhuma solicitação efetuada. Enfim, me incomodei 

demais com este banco, em todos os sentidos. 

 

 

 

 

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? 

 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa foram integrados ao grupo discentes do Curso 

de Especialização do idoso e da graduação. Tais inclusões favoreceram o desenvolvimento 

da proposta, bem como a interface entre docentes, pesquisadores, discentes e técnicos. 

 

 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 

Empregatício 

Juliana Balbinot Reis 

Girondi 

Doutora em Enfermagem Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Jordelina Schier Doutora em Enfermagem Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Silvia Maria Azevedo dos 

Santos 

Doutora em Enfermagem Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Karina Silveira de Almeida 

Hammerschmidt 

Doutora em Enfermagem Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Angela Maria Alvarez Doutora em Enfermagem Universidade Federal de 

Santa Catarina 



 

 

 

 

Jaqueline Reginatto Especialista em Saúde 

Pública 

Secretaria Estadual de Saúde 

de Santa Catarina 

Marcia Pontes Mendonça Doutora em Saúde Pública Profissional Liberal 

Maria Fátima Souza do 

Nascimento 

Especialista em Gerontologia Secretaria Estadual de Saúde 

de Santa Catarina 

Mônica Joesting Siedler Mestre em Enfermagem Núcleo de Estudos da 

Terceira Idade da UFSC 

Rafaela Vivian Valcarenghi Doutora em Enfermagem Profissional Liberal 

Renata Soares Ferreira Especialista em Saúde do 

Idoso 

Profissional Liberal 

Maria Aparecida Griza Especialista em Saúde do 

Idoso 

Secretaria Estadual de Saúde 

de Santa Catarina 

Keli Terezinha Menin Mestre em Enfermagem Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis 

Keli Carolina Campgnollo Especialista em Saúde do 

Idoso 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis 

Núbia Raquel Komers Especialista em Saúde do 

Idoso 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis 

Francyelle Seemann Abreu Especialista em Saúde do 

Idoso 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis 

Carolina Campgnollo de 

Melo 

Especialista em Saúde do 

Idoso 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis 

Géssica Schlickmann Especialista em Saúde do 

Idoso 

Profissional Liberal 

Ana Laura Francisco Costa Especialista em Saúde do 

Idoso 

Profissional Liberal 

Rosimeire Reis Bento Especialista em Saúde do 

Idoso 

Profissional Liberal 

Luciléia Percílio da Silva Especialista em Saúde do 

Idoso 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis 

Fernanda Pizani Dutra Especialista em Saúde do 

Idoso 

Secretaria Estadual de Saúde 

de Santa Catarina 

Ana Cíntia Westphal dos 

Santos 

Especialista em Saúde do 

Idoso 

Secretaria Estadual de Saúde 

de Santa Catarina 

Hundra Prestes de Godoi Graduação Instituto de Cardiologia de 

São José. 

Rosa Line Bittencourt Graduação Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis 

Juliete Coelho Gesleuchter Graduação ---- 

Danieley Cristini Lucca  Graduação SAMU Biguaçu 

Melanie Scheneider Schmidt  Graduação Unimed Lar Florianópolis 

Lisiane Bonatelli Especialista em Saúde do 

Idoso 

APAE Florianópolis 

Fernanda Letícia Vieira 

Felizola 

Especialista em Saúde do 

Idoso 

APAE Florianópolis 

Michele Medeiros dos Santos  Mestre em Enfermagem Hospital Universitário da 

Universidade Federal de 



 

 

 

 

Santa Catarina 

  

 

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

indique as fontes: 

 

 

 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 14.959,00   

Total Custeio 11.442,00   

Saldo Total 26.401,00   

Data da Informação Novembro 2017   

 

5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (listar os equipamentos e 

materiais permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, 

acessórios, etc.): 

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Impressora Multifuncional  HP Laserjet 

Color Pro 

M177FW  

Microcomputadores Portatil 

Dell (2) 

Vostro 5480 7000 (7460)  

Projetor Powerlite  Epson X29  

Gravador digital Sony ICD-PX240  

 

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): 

Acredita-se que os resultados desta pesquisa irão contribuir para a construção e publicização 

do fluxo de atenção e para a consolidação de tecnologias cuidativas, favorecendo a 

acessibilidade da pessoa idosa com deficiência e seu cuidador à rede pública de atenção à 

saúde e de suporte social na Grande Florianópolis. É necessário fazer o atendimento em 

saúde para essas pessoas integradas às ações do Sistema Único de Saúde. É, também, 

responsabilidade coletiva da sociedade a busca de soluções para melhoria da qualidade de 

vida delas.  Acima de tudo, é essencial a construção de ações conjuntas para prevenção de 

deficiências, garantia de acessibilidade, equiparação de oportunidades, inclusão social e o 

exercício da cidadania das pessoas idosas com deficiência, que podem significar a 

independência nas situações mais rotineiras de sua vida.  



 

 

 

 

Através do mapeamento de serviços integrados, bem como o reconhecimento de tecnologias 

inovadoras disponíveis na Grande Florianópolis, contribuiu-se para a implementação da Rede 

pública de cuidados à pessoa com deficiência, especialmente para o estrato idoso da 

população. Assim, forneceu subsídios para a estruturação e efetivação de serviços que 

atendem o cidadão brasileiro através de estratégias adequadas de ativação, manutenção e 

compensação de recursos e potencialidades. 

A pesquisa evidenciou práticas e cuidados que apontam desde as primeiras intervenções para 

processos de independência e inclusão social destas pessoas em suas comunidades, até os 

processos mais complexos de reabilitação que devem ser introduzidos e difundidos para 

acolher e incluir, bem como melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem com 

deficiência e seus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

 

Publicação de 

artigo científico 

Revista Kairós: Gerontologia, [S.l.], v. 

19, p. 311-321, dez. 2016. ISSN 2176-

901X. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/ka

iros/article/view/33854/23317>. 

Acesso em: 25 abr. 2018. 

Legislação em saúde da 

pessoa com deficiência na 

perspectiva do idoso. 

GIRONDI, Juliana Balbinot 

Reis et al. 

 

Publicação de 

artigo científico 

Nursing & Care Open Access Journal. 

Florianópolis, p. 1-3. 21 ago. 2017. 

Disponível em: 

<http://medcraveonline.com/NCOAJ/

NCOAJ-03-00081.pdf>. Acesso em: 

25 abr. 2018. 

Instruments for Cognitive 

Screening in the Elderly. 

GIRONDI, Juliana Balbinot 

Reis et al. 

Monografia 

(Especialização) - 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2015. 

 

 

Tecnologias de cuidado 

utilizadas pelos enfermeiros na 

reabilitação domiciliar de 

idosos acometidos por AVC: 

revisão integrativa de 

literatura. FERREIRA, Renata 

Soares. 

Monografia 

(Especialização) – 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2016. 

 

Instrumentos de rastreio 

cognitivo para idosos: uma 

revisão integrativa. GRIZA, 

Maria Aparecida. 



 

 

 

 

Publicação em 

Anais de evento 
I Seminário Internacional de 
Atualidades em Enfermagem de 
Reabilitação, 2015, Florianópolis: 

UFSC, 2015. 55-55 p. 

Tecnologias de cuidado na 

reabilitação domiciliar de 

idosos pós-AVC. 

FERREIRA, Renata Soares et 

al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

I Seminário Internacional de 

Atualidades em Enfermagem de 

Reabilitação, 2015 

Tecnologias de cuidado na 

reabilitação domiciliar de 

idosos pós-AVC. 

FERREIRA, Renata Soares et 

al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

VII Encontro Catarinense de Geriatria 

e Gerontologia e VII Jornada 

Catarinense de Geriatria e 

Gerontologia. Joinville/SC. 2016 

Instrumentos de avaliação da 
espiritualidade em idosos: 
estudo de revisão. ANDRADE, 
A. E. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

VII Encontro Catarinense de Geriatria 

e Gerontologia e VII Jornada 

Catarinense de Geriatria e 

Gerontologia. Joinville/SC. 2016 

Idoso e sua espiritualidade: 

impactos na qualidade de 

vida, revisão integrativa. 

DACOREGIO, B. M. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

27º Forum Catarinense das Escolas de 

Enfermagem e 6º Encontro 

Catarinense de Estudantes de 

Enfermagem: Inovações e Tecnologias 

na Educação em Enfermagem. 

Itajaí/SC. 2016. 

 

Ensino de Enfermagem com 

abordagem sobre o idoso, 

sua espiritualidade e 

qualidade de vida: revisão 

integrativa. 

HAMMERSCHMIDT, 

Karina Silveira de Almeida et 

al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

27º Forum Catarinense das Escolas de 

Enfermagem e 6º Encontro 

Catarinense de Estudantes de 

Enfermagem: Inovações e Tecnologias 

na Educação em Enfermagem. 

Itajaí/SC. 2016. 

Reflexão sobre os desafios e 

possibilidades de inserção 

das gerontotecnologias 

educacionais no cuidado de 

Enfermagem. LUCCA, 

Danieley Cristini et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

68º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. Brasília/DF. 2016. 
Idoso e sua espiritualidade: 

impactos na qualidade de 

vida, revisão integrativa. 

FERNANDEZ, D. L. R. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

XX Congresso Brasileiro de Geriatria 

e Gerontologia. 2016. Fortaleza/CE. 
Teses e dissertações 

relacionadas à temática do 

idoso/envelhecimento: 

produção de 30 anos do 

GESPI/UFSC. SANTOS, 

Silvia Maria Azevedo dos et 

al 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

XX Congresso Brasileiro de Geriatria 

e Gerontologia. 2016. Fortaleza/CE. 
Contribuições dos 30 anos 

de um grupo de pesquisa 

em Gerontogeriatria: 

trabalhos de especialização 

e graduação em 



 

 

 

 

Enfermagem. SANTOS, 

Silvia Maria Azevedo dos et 

al 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

67º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. 2015.São Paulo/SC. 
Instrumentos de rastreio 

cognitivo para idosos pós 

acidente vascular cerebral 

(AVC). GRIZA, Maria 

Aparecida et al. 

Publicação em 

Anais de evento 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 

2015, São Paulo: ABEn, 2015.  
Instrumentos de rastreio 

cognitivo para idosos pós 

acidente vascular cerebral – 

AVC. GRIZA, Maria 

Aparecida et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

18º Seminário Nacional de Pesquisa 

em Enfermagem (SENPE). 2015. 

Fortaleza/CE. 

A produção do 

conhecimento frente aos 

trabalhos de conclusão de 

curso com ênfase no 

envelhecimento. GELBCKE, 

F. L. et al. 

Monografia 

(Especialização) - 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2015. 
O cuidado de Enfermagem 

no atendimento ao idoso 

acometido por Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA): 

uma revisão integrativa da 

literatura. MENIN, Keli 

Terezinha. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

10º Jornada Brasileira de Enfermagem 

Gerontológica (10ª JBEG). 2015. 

Curitiba/PR. 

Trajetória do Grupo de 

Estudos sobre cuidado à 

saúde de pessoas idosas 

(1982-2012): dissertações e 

teses. SANTOS, Silvia Maria 

Azevedo dos et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

XXIV Jornada Paranaense de Geriatria 

e Gerontologia. II Simpósio Idoso na 

Atenção Primária. 2014. Curitiba/PR.  

 

Produções de teses e 

dissertações relacionadas à 

temática do 

idoso/envelhecimento: 30 

anos do GESPI/UFSC. 

VALCARENGHI, R. et al. 

Monografia 

(Especialização) - 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2016. 
Produção do conhecimento 

no banco de teses –CAPES 

acerca do envelhecimento e 

obesidade: revisão 

integrativa de literatura. 
CAMPGNOLLO, Keli 

Carolina.  

Monografia 

(Especialização) - 

Curso de Atenção à 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2016. 

O trabalho do assistente 

social na rede pública dos 

serviços de saúde com 



 

 

 

 

Saúde da Pessoa 

Idosa 
 idosos com deficiência nos 

municípios da Grande 

Florianópolis/SC. 

KOMERS, Núbia Raquel. 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2016. 

  

Rede de Atenção à Saúde do 

Idosos com Deficiência e a 

atuação do Serviço Social. 

ABREU, Francyelle 

Seemann. 

TCC (Graduação) - 

Curso de 

Enfermagem 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2017. 

 

Mapeamento da Rede de 

Atenção à saúde da pessoa 

idosa com deficiências e as 

tecnologias inovadoras de 

cuidado. GODOI, Hundra 

Prestes de. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

10º Congresso Sul-brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia 19ª Jornada 

de Inverno da SBGG-RS. 2017. Bento 

Gonçalves/RS. 

Rede pública de atenção à 

saúde da pessoa idosa com 

deficiência na Grande 

Florianópolis/SC. SCHIER, 

Jordelina 

Publicação de 

artigo científico 

Extensio: Revista Eletrônica de 

Extensão, Florianópolis, v. 14, n. 27, 

p.55-72, 2017. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/e

xtensio/article/view/1807-

0221.2017v14n27p55/35604>. Acesso 

em: 14 maio 2018. 

Tecnologias desenvolvidas 

pelas instituições de ensino 

superior para idosos com 

deficiência. GODOI, Hundra 

Prestes de et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

9º Congresso Sul-brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia. 2015. 
Probabilidade de 

internações repetidas dos 

idosos em tratamento 

hemodialítico. LUCCA, 

Danieley Cristini et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

XX Congresso Brasileiro de Geriatria 

e Gerontologia. 2016Fortaleza/CE. 
Idoso em tratamento 

hemodialítico: percurso 

terapêutico idosos atendidos 

no hospital universitário. 

HAMMERSCHMIDT, 

Karina Silveira de Almeida et 

al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

9º Congresso Sul-brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia. 2015. 

Joinville/SC. 

Quedas em idosos 

hospitalizados: 

vulnerabilidade no hospital 

universitário. OLIVEIRA, 

M. P. et al. 

TCC (Graduação) - 

Curso de 

Enfermagem 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2016. 

 

A Rede de Suporte Social à 

Pessoa Idosa com 

Deficiência na Grande 

Florianópolis e as 



 

 

 

 

Tecnologias de Cuidado. 

BITTENCOURT, Rosa Line. 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2015. 

 

Centro-Dia: uma opção no 

atendimento da pessoa 

envelhecente com 

deficiência intelectual. 

BONATELLI, Lisiane. 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2015. 

 

Acessibilidade e mobilidade 

das ILPI privadas de 

Florianópolis. 

SCHLICKMANN, Géssica. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

10º Congresso Sul-brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia 19ª Jornada 

de Inverno da SBGG-RS. 2017. Bento 

Gonçalves/RS. 

Motivações da participação 

em um Grupo de Ajuda 

Mútua no contexto da 

demência. PIRES, F. R. O. et 

al. 

Artigo em revista 

científica 

III Congresso Catarinense de Saúde 

Coletiva e o I Seminário de Bioética e 

Saúde Coletiva, 2016, Florianópolis. 

Anais do III Congresso Catarinense de 

Saúde Coletiva e I Seminário de 

Bioética e Saúde Coletiva, 2016. v. 7. 

p. 23-24. 

Acessibilidade e mobilidade 

de idosos residentes nas 

instituições de longa 

permanência. 

SCHLICKMANN, Géssica et 

al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

Congresso Catarinense de Saúde 

Coletiva e I Seminário de Bioética e 

Saúde Coletiva, 3., 2016, 

Florianópolis 

Acessibilidade e mobilidade 

de idosos residentes nas 

instituições de longa 

permanência. GODOI, 

Hundra Prestes de et al. 

Pôster Congresso Brasileiro de Enfermagem, 

2016, Brasília. 
Idosos que frequentam 

grupo de convivência: 

mudanças na vida. 

GELSLEUCHTER, Juliete 

Coelho et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

III Congresso Catarinense de Saúde 

Coletiva e I Seminário de Bioética e 

Saúde Coletiva, 2016, Florianópolis. 

Idosos frequentadores de 

grupos de convivência e as 

mudanças ocorridas em 

suas vidas. COSTA, Ana 

Laura Francisco. et al. 



 

 

 

 

Publicação em 

Anais de evento 

III Congresso Catarinense de Saúde 

Coletiva e I Seminário de Bioética e 

Saúde Coletiva, 2016, Florianópolis. 

Anais do III Congresso Catarinense de 

Saúde Coletiva e I Seminário de 

Bioética e Saúde Coletiva, 2016. v. 7. 

p. 114-115. 

Idosos frequentadores de 

grupos de convivência e as 

mudanças ocorridas em 

suas vidas. COSTA, Ana 

Laura Francisco et al. 

Publicação em 

Anais de evento 

III Congresso Catarinense de Saúde 

Coletiva e I Seminário de Bioética e 

Saúde Coletiva, 2016, Florianópolis. 

2016, Florianópolis: Saúde & 

Transformação Social/health & Social 

Change, 2016. 114-114 p. 

Idosos frequentadores de 

grupos de convivência e as 

mudanças ocorridas em 

suas vidas. COSTA, Ana 

Laura Francisco et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

XV Fórum nacional de coordenadores 

de projetos da terceira idade de 

instituições de ensino superior. 2017. 

Florianópolis/SC. 

 

Rede de Suporte Social e 

Tecnologias de cuidado 

para idosos com deficiência. 

GIRONDI, Juliana Balbinot 

Reis et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

10º Congresso sul-brasileiro de 

geriatria e gerontologia 19ª jornada de 

inverno da SBGG-RS. 2017. Bento 

Gonçalves/RS. 

Rede de suporte social e 

tecnologias de cuidado para 

idosos com deficiência. 

BITTENCOURT, Rosa Line 

et al. 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2014. 

 

Mudanças ocorridas na 

vida do idoso que frequenta 

um Grupo de Convivência. 

COSTA, Ana Laura 

Francisco. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

68º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. Brasília/DF. 2016. 
Curso de cuidadores de 

idosos: perfil dos docentes e 

coordenadores de curso. 

GODOI, Hundra Prestes de et 

al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

68º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. Brasília/DF.2016. 
Curso de cuidadores no 

Brasil: estudo descritivo. 

SIEWERT, J. S. et al. 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2015. 

 

Tecnologias de cuidado e a 

dependência funcional de 

pessoas com deficiência 

intelectual e em processo de 

envelhecimento. 

FELIZOLA, Fernanda Letícia 

Vieira. 



 

 

 

 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2015. 

 

Estratégias de 

enfrentamento em idosos 

acometidos por Acidente 

Vascular Cerebral na rede 

de atenção à saúde. BENTO, 

Rosimeire Reis. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

I Jornada Científica da APAE de 

Florianópolis, 2016.  
A dependência funcional no 

processo de envelhecimento 

de pessoas com deficiência 

intelectual. FELIZOLA, 

Fernanda Letícia Vieira et al. 

Premiação de 

trabalho em evento 

científico 

 I Jornada Científica: tecnologias de 

cuidado às pessoas com deficiência 

intelectual e em processo de 

envelhecimento. 2015. 

Florianópolis/SC. 

1º Lugar: A dependência 

funcional no processo de 

envelhecimento de pessoas 

com deficiência intelectual. 

FELIZOLA, Fernanda Letícia 

Vieira et al. 

Publicação em 

Anais de evento 

I Jornada Científica da APAE de 

Florianópolis, 2016. I Jornada 

Científica: tecnologias de cuidado às 

pessoas com deficiência intelectual e 

em processo de envelhecimento, 2016. 

v. 1. p. 1-110. 

A dependência funcional no 

processo de envelhecimento 

de pessoas com deficiência 

intelectual. FELIZOLA, 

Fernanda Letícia Vieira et al.  

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

I Seminário Internacional de 

Atualidades em Enfermagem de 

Reabilitação, 2015. 

Envelhecimento de 

deficientes intelectuais e 

dependência funcional. 

FELIZOLA, Fernanda Letícia 

Vieira et al. 

Publicação em 

Anais de evento 

I Seminário Internacional de 

Atualidades em Enfermagem de 

Reabilitação, 2015. Anais do I 

Seminário Internacional de 

Atualidades em Enfermagem de 

Reabilitação. Florianópolis: 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2015. v. 1. p. 30-30. 

Envelhecimento de 

deficientes intelectuais e 

dependência funcional. 

FELIZOLA, Fernanda Letícia 

Vieira et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 

66., 2014, Belém 
Índice de Barthel 

Modificado: contrapondo 

capacidade funcional, 

dependência e fragilidade 

do idoso com deficiência. 

SENA, Adnairdes Cabral de 

et al. 

Publicação em 

Anais de evento 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 66., 

2014, Belém. Anais do 66º Congresso 
Índice de Barthel 

Modificado: contrapondo 



 

 

 

 

Brasileiro de Enfermagem: o 

protagonismo da Enfermagem na 

atenção á saúde, 2014. v. 1. p. 1-1. 

capacidade funcional, 

dependência e fragilidade 

do idoso com deficiência. 

SENA, Adnairdes Cabral de 

et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

68º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. Brasília/DF. 2016. 
Centro_dia para pessoas 

que envelhecem com 

deficiência intelectual. 

FERNANDEZ, D. L. R. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

VII Encontro Catarinense de Geriatria 

e Gerontologia e VII Jornada 

Catarinense de Geriatria e 

Gerontologia. Joinville/SC. 2016 

Gerontotecnologia no 

cuidado de enfermagem na 

saúde do idoso: desafios e 

possibilidades. 

HAMMERSCHMIDT et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 

67., 2015, São Paulo. 
Dependência funcional de 

pessoas com deficiência 

intelectual e em processo de 

envelhecimento. SCHMIDT, 

Melaine Scheneider et al. 

Publicação em 

Anais de evento 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 

67., 2015, São Paulo: ABEn, 2015.  
Dependência funcional de 

pessoas com deficiência 

intelectual e em processo de 

envelhecimento. SCHMIDT, 

Melaine Scheneider et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 

67., 2015, São Paulo. 
Enfrentamentos e 

ressignificados de idosos 

após acidente vascular 

cerebral (AVC). BENTO, 

Rosimeire Reis et al. 

Publicação em 

Anais de evento 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 

67., 2015, São Paulo: ABEn, 2015. 
Enfrentamentos e 

ressignificados de idosos 

após acidente vascular 

cerebral (AVC). BENTO, 

Rosimeire Reis et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 

67., 2015, São Paulo.  
Tecnologias de cuidado na 

reabilitação domiciliar de 

idosos pós-AVC. 

FERREIRA, Renata Soares et 

al. 

Publicação em 

Anais de evento 

Congresso Brasileiro de Enfermagem, 

67., 2015, São Paulo: ABEn, 2015. 
Tecnologias de cuidado na 

reabilitação domiciliar de 

idosos pós-AVC. 

FERREIRA, Renata Soares et 

al. 

Publicação de 

artigo científico 

Journal of Health & Biological 

Sciences, v. 2, p. 213-217, 2014. 

Disponível em: 

<http://periodicos.unichristus.edu.br/in

O uso do Índice de Barthel 

Modificado em idosos: 

contrapondo capacidade 

funcional, dependência e 



 

 

 

 

dex.php/jhbs/article/view/106/85> 

Acesso em: 14 mai. 2018. 

fragilidade. GIRONDI, 

Juliana Balbinot Reis et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

I Jornada Científica da APAE de 

Florianópolis, 2016. 
Fisioterapia no paciente 

adulto com sequela de 

mielomeningocele: estudo de 

caso. PEREIRA JUNIOR, A. 

A. et al. 

Publicação em 

Anais de evento 

I Jornada Científica da APAE de 

Florianópolis, 2016. I Jornada 

Científica: tecnologias de cuidado às 

pessoas com deficiência intelectual e 

em processo de envelhecimento, 2016. 

v. 1. p. 1-110. 

Fisioterapia no paciente 

adulto com sequela de 

mielomeningocele: estudo de 

caso. PEREIRA JUNIOR, A. 

A. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

I Jornada Científica da APAE de 

Florianópolis, 2016. 
Reabilitação do paciente 

com microcefalia. PEREIRA 

JUNIOR, A. A. et al. 

Publicação em 

Anais de evento 

I Jornada Científica da APAE de 

Florianópolis, 2016. I Jornada 

Científica: tecnologias de cuidado às 

pessoas com deficiência intelectual e 

em processo de envelhecimento, 2016. 

v. 1. p. 1-110. 

Reabilitação do paciente 

com microcefalia. PEREIRA 

JUNIOR, A. A. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

XX Congresso Brasileiro de Geriatria 

e Gerontologia, 2016, Fortaleza/CE. 

 

Prevenção da doença renal 

crônica em idosos: jogo 

educativo desenvolvido por 

acadêmicas de enfermagem. 

HAMMERSCHMIDT et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

IX Congresso Sul-Brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia, 2015, 

Joinville/SC.  

Cuidado de enfermagem 

com representação 

geográfica espacial para 

prevenir quedas na 

comunidade. 

HAMMERSCHMIDT et al. 

Pôster VIII Encontro Catarinense de 

Gerontologia e VII Jornada 

Catarinense de Geriatria e 

Gerontologia, 2016, Joinville/SC. 

Desafios para o cuidado do 

idoso com esclerose lateral 

amiotrófica. HONÓRIO et 

al. 

Publicação de 

artigo científico 

Revista Texto & Contexto - 

Enfermagem, [s.l.], v. 26, n. 2, p.1-9, 

2017. FapUNIFESP (SciELO). 

Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/tce/v26n2/p

t_0104-0707-tce-26-02-

e6800015.pdf>. Acesso em: 14 maio 

2018. 

Urinary incontinence in 

elderly people: care 

practices and care proposal 

in primary health care. 

TOMASI, Andrelise Viana 

Rosa et al. 

http://lattes.cnpq.br/4293198625231827
http://lattes.cnpq.br/4293198625231827


 

 

 

 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2016. 
Tecnologia educativa em 

saúde para o cuidado 

domiciliar na administração 

de medicamentos ao 

paciente com Alzheimer. 

SILVA, Luciléia Percílio  da. 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2016. 
Plano de cuidados ao 

paciente idoso acometido 

por transtornos de 

deglutição pós acidente 

vascular cerebral. DUTRA, 

Fernanda Pizani. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

69º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. 2017. Maceió/AL. 

 

Avaliação multidimensional 

do idoso na atenção 

primária à saúde. 

CARVALHO, A. A. et al. 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2016 

 

A importância da 

alimentação para idosos 

institucionalizados na 

perspectiva da equipe de 

Enfermagem. 

KOCHANSKI, Samile 

Andressa. 

Monografia 

(Especialização) 

Curso de Atenção à 

Saúde da Pessoa 

Idosa 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2016. 

 

Prontuário do residente em 

instituição de Longa 

Permanência para Idosos. 

SANTOS, Ana Cíntia 

Westphal dos. 

TCC (Graduação) 

Curso de 

Enfermagem 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2017. 

 

Consulta de Enfermagem 

ao idosos com Diabetes 

Mellitus na Atenção 

Primária à Saúde. 

GESLEUCHTER, Juliete 

Coelho. 

TCC (Graduação) 

Curso de 

Enfermagem 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2017. 

 

Gerontotecnologia 

Educacional para promoção 

da saúde do idosos em 

tratamento hemodialítico. 

LUCCA, Danieley Cristini. 

TCC (Graduação) 

Curso de 

Enfermagem 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2017. 

 

Desafios para o cuidado e 

tecnologias de cuidado para 

idosos com Doença de 

Alzheimer desenvolvidas 

por seus cuidadores. 

SCHMIDT, Melanie 

Scheneider. 



 

 

 

 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

XX Congresso Brasileiro de Geriatria 

e Gerontologia. 2016. Fortaleza/CE. 

2016 

Saúde bucal na perspectiva 

dos idosos hospitalizados. 

HAMMERSCHMIDT, 

Karina Silveira de Almeida et 

al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

10º Jornada Brasileira de Enfermagem 

Gerontológica (10ª JBEG). 2015. 

Curitiba/PR.  

Sensibilização da equipe de 

Enfermagem para 

promoção da saúde bucal 

do idoso hospitalizado. 

GESLEUCHTER, J. C. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

IV Congreso Latinoamericano de 

Simulación Clínica. 2015. Chile.  
Role Playing: metodologia 

sensibilizadora para 

profissionais da saúde no 

cuidado à pessoa idosa. 

GIRONDI, Juliana Balbinot 

Reis et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

V Fórum de Mestrados Profissionais 

em Enfermagem. Brasília/DF. 2015 
Percepção da equipe de 

Enfermagem sobre idoso 

hospitalizado: subsídios 

para o cuidado em um 

serviço de clínica médica. 

OLIVEIRA, N. F. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

10º Jornada Brasileira de Enfermagem 

Gerontológica (10ª JBEG). 2015. 

Curitiba/PR. 

Risco de quedas em idosos 

hospitalizados: impacto 

para cuidado na atenção 

primária à saúde. 

GIRONDI, Juliana Balbinot 

Reis et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

10º Jornada Brasileira de Enfermagem 

Gerontológica (10ª JBEG). 2015. 

Curitiba/PR.  

Relação entre a prática de 

atividade física e sintomas 

depressivos em idosos. 

GIRONDI, Juliana Balbinot 

Reis et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

9º Congresso Sul-brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia. 2015. 

Joinville/SC. 2015 

Histórico de Enfermagem 

com avaliação da 

vulnerabilidade e 

mobilidade para idosos 

institucionalizados. 

MACIEL, L. S.; 

HAMMERSCHMIDT, 

Karina Silveira de Almeida; 

GIRONDI, Juliana Balbinot 

Reis. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

69º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. 2017. Maceió/AL.  
Promoção do 

envelhecimento saudável 

através de roda de conversa 

e atividade lúdica com 

idosos: relato de 



 

 

 

 

experiência. OLIVEIRA, P. 

C. G. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

XIV Conferencia Iberoamericana de 

Educación em Enfermería, Lima/Peru, 

2017. 

Necessidade de Saúde de 

idosos em tratamento 

Hemodialítico: tecnologia 

educacional para promoção 

da saúde. GIRONDI et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

VII Encontro Catarinense de Geriatria 

e Gerontologia e VII Jornada 

Catarinense de Geriatria e 

Gerontologia. Joinville/SC. 2016. 

 

A espiritualidade como 

alicerce para o cuidado de 

Enfermagem ao idoso. 

DACOREGIO, B. M. et al. 

Apresentação de 

trabalho em evento 

científico 

9º Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. 2017. Maceió/AL. 
Jogos das atitudes: 

gerontotecnologia 

educacional para idosos em 

tratamento hemodialítico. 

CARVALHO, A. A. et al. 

Dissertação 

(Mestrado) Curso 

de Gestão do 

Cuidado em 

Enfermagem 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2015. 
Tecnologia educativa em 

saúde para o cuidado 

domiciliar de pacientes em 

uso de gastrostomia. 

SANTOS, Michele Medeiros 

dos. 

Publicação de 

Anais de evento 

I Jornada Científica da APAE de 

Florianópolis, 2016. 
Tecnologias de cuidado às 

pessoas com deficiência em 

processo de envelhecimento. 

GIRONDI, Juliana Balbinot 

Reis et al. 

Produção de 

material técnico 

educativo 

Produção de folders educativos para 

pessoa idosa com deficiência e seu 

cuidador. Material disponível na 

APAE Florianópolis para orientação 

de familiares/cuidadores. 

 

Produção de curta 

metragem 

ANA e Guerthe. Florianópolis: Núcleo 

de Estudos da Terceira Idade (neti) e 

Tv Ufsc, 2017. P&B. 

 

Desenvolvimento 

de material didático 

ou instrucional - 

Manual 

Florianópolis, 2017. Cartilha tecnologias de 

cuidado à pessoa idosa e ao 

idoso com deficiência na 

região da grande 

Florianópolis/SC. GODOI, 

Hundra Prestes de; 

GIRONDI, Juliana Balbinot 

Reis; SCHIER, Jordelina. 



 

 

 

 

Desenvolvimento 

de material didático 

ou instrucional - 

Folder de 

orientações 

Florianópolis, 2017. Instituições não 

governamentais que 

atendem pessoas com 

deficiência na Grande 

Florianópolis. 

BITTENCOURT, Rosa Line 

et al. 

Desenvolvimento 

de material didático 

ou instrucional - 

livro texto 

Florianópolis, 2015. Princípios para o cuidado 

domiciliar. GELBCKE, F. L. 

et al. 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 

 

 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias X      

Otimização de processos de produção X      

Possibilidades de obtenção de patentes X      

Agregação de vantagens competitivas do setor X      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica X      

Transferência tecnológica para o setor x      

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

 

 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais      X 

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos x      

Desenvolvimento regional    x   

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

A precocidade na detecção e na intervenção em relação às deficiências constitui-se em 

pontos importantes no perfil do atendimento que se deseja construir para os idosos, 

dispondo de serviços com níveis de complexidade diferenciados - atenção básica, média e 

alta complexidade - para a otimização dos atendimentos e resolutividade. Mas ainda há 

muito a desenvolver no sentido de que, além dos tratamentos específicos relativos à 

deficiência, as pessoas são acometidas de doenças e agravos comuns às demais pessoas e 

precisam ter acesso a todos os outros tipos de serviços sem qualquer tipo barreira, seja ela 

física, de informação ou de conhecimento.  

Por si só, este conjunto aponta para mudanças muito favoráveis em relação às 

necessidades das pessoas com deficiência no que se refere aos processos de equiparação 

de oportunidades, inclusão, adequação dos recursos humanos e físicos e acessibilidade 

desde a atenção básica até os serviços de maior complexidade.  

Nesta perspectiva, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para formulação de 



 

 

 

 

políticas públicas (especialmente de saúde), programas e ações visando ao envelhecimento 

digno e saudável. 

 

 

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 morbimortalidade 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 envelhecimento é um processo multidimensional, lento e progressivo que acarreta 

declínio na força e resistência física, no equilíbrio, na velocidade da marcha, além da 

ocorrência de perdas sensoriais e diminuição na velocidade de processamento da 

informação. Além desse processo normal, a prevalência e incidência de doenças crônicas 

não transmissíveis e suas associações, as comorbidades, também imprimem uma nova 

forma de envelhecimento, podendo afetar a funcionalidade das pessoas idosas no 

desempenho das atividades de vida diária. Certamente, tanto no processo normal de 



 

 

 

 

envelhecimento, quanto no patológico e mais ainda no processo de envelhecer com 

deficiência, as pessoas dispõem de esforços adaptativos que produzem ganhos evolutivos 

que compensam as perdas. No entanto, conviver e envelhecer com deficiência é uma 

condição especial, pois dependendo do quanto à incapacidade compromete a independência 

e a autonomia do idoso, este poderá requerer cuidados que podem ser contínuos e 

prolongados. Por isso, esse grupo populacional requer a atenção de profissionais de saúde 

qualificados, a implementação de serviços factíveis e a efetividade de políticas públicas 

específicas, além de pesquisas que apresentem as evidências necessárias para o 

embasamento de ações e cuidados em saúde voltada para a pessoa que envelhece nessa 

condição. Através do conhecimento e reconhecimento dos serviços de saúde e da rede de 

atenção à saúde do idoso dos municípios estudados será possível mapear a configuração 

dessa rede de cuidados de forma a propiciar o acesso a estes serviços, bem como agilizar 

encaminhamentos e direcionar as demandas de cuidados. A partir das tecnologias de 

cuidado investigadas será possível a divulgação destas, bem como o estímulo 

implementação e à criação de novas tecnologias de cuidado. 

A aplicabilidade dos resultados desta pesquisa se traduzirá na efetividade de ações 

compatíveis, integrando a produção do conhecimento gerado na Universidade aos serviços 

da Secretaria de Estado de Saúde, em prol da consolidação dos princípios e diretrizes que 

norteiam o SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir três 

palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva de abordagem quanti e qualitativa para 

investigar e mapear a rede de saúde e de suporte social da pessoa idosa com deficiência na 

Grande Florianópolis – SC e descrever como ela se configura, bem como as tecnologias 

inovadoras de cuidado utilizadas com pessoas idosas e de suporte ao seu cuidador. 

Participaram do estudo 20 secretarias municipais de saúde, 26 Instituições Não 

Governamentais (ONG’s) e 26 cursos de graduação na área da saúde de Instituições de Ensino 

Superior (IE’S) que se localizam na região da Grande Florianópolis. Para a coleta dos dados 

foram utilizados: pesquisa documental, aplicação de questionários, entrevistas 

semiestruturadas e oficinas de trabalho. Os dados coletados foram armazenados e tabulados 

em planilha de Excel e documentos do Word. Para análise dos dados quantitativos utilizou-se 

estatística descritiva simples e para análise qualitativa, Análise Temática de Minayo. Sobre as 

ONG’s analisadas e que fazem parte da Rede de Suporte Social ao Idoso com Deficiência 

identificou-se que prestam importante serviço a esta população e seus familiares, no sentido 

de ampará-los e orientá-los quanto aos seus direitos garantidos por lei. É importante salientar 

que todas as instituições recebem portadores de múltiplas deficiências, desde que uma destas 

deficiências esteja dentro do público alvo atendido por cada uma delas. Com relação à faixa 



 

 

 

 

etária atendida a grande maioria, 93,54% não possui limite de idade e 6,45% atendem 

somente crianças no momento, por ainda não terem um público envelhecido. A respeito das 

formas de acesso e divulgação, todas as instituições recebem usuários por livre demanda, ou 

encaminhados de outras instituições. Destas 57,83% relataram receber usuários do sistema 

regular de ensino para seu público infantil, especialmente no caso das APAES, 3,22% 

relataram fazer busca ativa, que consiste em localizar pessoas que se encaixam no seu público 

alvo, 6,45% recebem usuários da rede CRAS/CREAS - Centro de Referência de Assistência 

Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, respectivamente e 9,67% 

recebem usuários encaminhados de unidades básicas de saúde. Ressalta-se que a Fundação 

Catarinense de Educação Especial não participou do presente estudo por não ser uma ONG, 

porém, foi incluída na representação esquemática acima, por fazer parte da rede e por ter sido 

citada por várias instituições participantes. Enquanto tecnologias de cuidado desenvolvidas 

nestas ONG’s destaca-se: 1) Benefícios sociais: as instituições não oferecem os benefícios 

sociais em si, a que os idosos com deficiência têm direito legalmente. No entanto, todas 

amparam diretamente os mesmos, orientando-os quanto aos respectivos direitos, auxiliando-

os e fornecendo os devidos encaminhamentos e, se necessário, o devido suporte e 

acompanhamento dos mesmos no percurso deste processo. Caso precisem de laudos e outros 

documentos, como por exemplo, atestados médicos e afins, também são dados os 

encaminhamentos e orientações pelas instituições.  Com relação ao transporte, todos os 

usuários têm direito a transporte gratuito, seja ele por meio de carteira de passe livre ou por 

transporte próprio das instituições. Com relação aos tratamentos de saúde, o serviço social 

procede aos encaminhamentos necessários para este atendimento. Ressalta-se o amparo que 

algumas instituições possuem das unidades de saúde. 2) Atendimento de saúde: as instituições 

ofertam ou encaminham para atendimentos de saúde seus usuários. Ou seja, algumas 

instituições ofertam esses serviços possuindo para tal uma equipe multiprofissional que 

prestam atendimento individual ou em grupo. Algumas delas inclusive contam com o suporte 

de alguma especialidade médica, como neurologista e psiquiatra. Outras conseguem adquirir 

alguns medicamentos e/ou produtos que não são disponibilizados pelo Sistema Único de 

Saúde. Já nesta impossibilidade, as instituições possuem alguns convênios com a rede 

municipal de saúde ou profissionais voluntários. Cabe destacar que alguns serviços não são 

disponibilizados pelo sistema público de saúde, somente quando se configura como um 

atendimento de emergência. Sendo assim, os dados mostram que as instituições assistem, 

dentro das suas possibilidades e limitações, as pessoas com deficiência. 3) Avaliação do 

Idoso: instituições que recebem idosos com deficiência os recebem por terem algum tipo de 

deficiência e não por serem idosos. No espectro das atividades oferecidas pelas instituições 

existem poucas voltadas exclusivamente para este público. A avaliação é feita dentro dos 

padrões de cognição, aptidão e coordenação motora e não pela idade, ou seja, existem pessoas 

com idade de 30 anos, por exemplo, que realizam as mesmas atividades dos idosos. Todas as 

instituições exigem laudos médicos diagnosticando qual o tipo de deficiência que a pessoa 

possui. 4) Novas Tecnologias de Cuidado para Idosos com Deficiência e Seu Cuidador: Uma 

delas configura-se como atividades específicas para idosos com deficiência e seu cuidador, e a 

outra como atividades voltadas a todos os usuários, onde os idosos também são inseridos. As 

atividades exclusivas para idosos com deficiência se limitam às atividades de lazer, como 

festas, jogos e passeios, grupos de apoio/projetos aos idosos e suas famílias/cuidadores e os 

centros de convivência e oficinas protegidas para idosos, que são aquelas que visam à 

preparação da pessoa com deficiência para um futuro processo seletivo ou competitivo de 

trabalho. Tal procedimento é indispensável com relação a algumas deficiências mentais ou 

físicas, cujo grau de comprometimento afete os processos de sociabilização das pessoas com 



 

 

 

 

deficiência. 5) Inclusão Social: as instituições promovem atividades para que a pessoa com 

deficiência seja incluída na sociedade, devolvendo sua autonomia e estimulando a 

independência. Apesar de todo processo de tentativas de reinserção na sociedade, as 

instituições colocam a condição do preconceito enquanto um limitador destas possibilidades e 

real inclusão social. Algumas ações promovem inclusive a reintegração dessa pessoa no 

mercado de trabalho através de projetos como de primeiro emprego ou oficinas de trabalho 

que os idosos com deficiência estão inseridos e participam de feiras, apresentações culturais, 

entre outros. 6) Perspectivas Futuras para os Idosos com Deficiência: Em algumas 

instituições percebe-se a preocupação com o idoso, com as lacunas encontradas no cotidiano e 

com relação ao seu cuidado em casa, de como sua família e/ou cuidador está preparada ou não 

para cuidar dessa pessoa. Enfatizam ainda, a deficiência de políticas públicas que protejam 

estas pessoas, assim como a fragilidade da rede de cuidados de saúde formal e o impacto que 

tudo isso tem sobre a qualidade de vida desse idoso com deficiência e sua família. Outro 

aspecto salientado é a rede de cuidados familiar que estas pessoas têm ou terão, 

principalmente porque muitos dos familiares também são idosos, ou que os pais já faleceram e 

quem cuida dessa pessoa é outro familiar que muitas vezes não está preparado para acolher 

essa pessoa, por não estar inserida no seu contexto de vida e de deficiência. Em alguns casos 

inclusive estas pessoas vivem sozinhas, tendo a ONG como único suporte. Os dados 

levantados salientam que o grupo de convivência, grupos de apoio ao idoso com deficiência, 

uso de arte como terapia atividades de lazer podem ser considerados uma tecnologia de 

cuidado que envolve o idoso portador de deficiência com seus familiares. Portanto, nesse 

sentido, a presente pesquisa pode vislumbrar um leque amplo de tecnologias de cuidado 

oferecidos pelas instituições e voltadas para este público. Os dados ainda despontam lacunas 

encontradas no cotidiano em relação ao modo com que as famílias estão preparadas ou não 

para cuidar do idoso com deficiência, muitas dessas pessoas já não tem mais cuidadores uma 

vez que seus pais já faleceram, ou tem cuidadores que também são idosos revelando um 

contexto em que emerge a preocupação também sobre como as políticas públicas poderão 

proteger essas pessoas, com uma rede de cuidados familiar cada vez mais escassa. Uma 

alternativa para essa realidade, conforme citado nos relatos deste estudo, seria a criação de 

Centros Dia para idosos com deficiência. A legislação brasileira prevê a construção de 

Centros Dia, sendo que estes espaços poderiam servir também para acolher idosos com 

deficiência, como alternativa para famílias com dificuldades em cuidar dessas pessoas. 

Entretanto, mais uma vez, a legislação prevê algo que na prática ainda não se concretiza. 

Conforme citado por um dos entrevistados, em Santa Catarina, no momento atual, existe 

apenas um Centro Dia que acolhe essas pessoas, localizado na cidade de Joinville. A região da 

Grande Florianópolis não possui esse serviço, nos moldes da lei, configurando uma brecha 

preocupante no atendimento a essas pessoas, que num futuro muito próximo, serão em 

número cada vez maior em nossa sociedade.  Nas secretarias municipais de saúde, para a 

coleta de dados utilizou-se um questionário estruturado, o qual abordava dois eixos: o 

primeiro investigava os indicadores de pessoa idosa com diferentes tipos de deficiência em 

cada município, e o segundo eixo abordava a situação da capacidade instalada no componente 

Atenção Básica (subdividido em: Componentes Atenção Básica, tais como Unidades Básicas 

Equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Equipes de Atenção Domiciliar; avaliando 

o quantitativo, tipos e de que forma o idoso/familiar/cuidador acessa o serviço, qual o 

encaminhamento e os fluxos de acesso. Componentes da Atenção Especializada em 

Reabilitação: serviços para atendimento das deficiências, número de Centros de 

Especialidades Odontológicas, Oficinas Ortopédicas ou de Tecnologias Assistivas. Sobre o 

Mapa dos serviços públicos de atenção à saúde da pessoa com deficiência na Grande 



 

 

 

 

Florianópolis, a maioria dos municípios dispõe dos componentes da Atenção Básica, porém 

grande parte não proporciona atendimento específico para pessoas idosas com deficiência, 

deixando tal segmento populacional com déficit de atenção ao cuidado de sua saúde (maior 

detalhamento apresentado no ANEXO A). Para a coleta de dados com os coordenadores dos 

cursos da saúde nas IES selecionadas foi utilizado um questionário com a intenção de 

conhecer o perfil desses coordenadores, se o curso oferecia algum tipo de atendimento de 

saúde ao idoso e/ou idoso com deficiência, qual fluxo de acesso, tipo de deficiência atendida, 

se o curso realizava algum projeto de pesquisa e extensão com pessoas idosas e idosos com 

deficiência, assim como quais as tecnologias inovadoras do cuidado eram proporcionadas 

pelos cursos para pessoas idosas e idosos com deficiência. Entre os 22 cursos de IES da área 

da saúde da região da Grande Florianópolis/SC, participantes desta pesquisa, 86% oferecem 

algum tipo de atendimento ao idoso e 59% ao idoso com deficiência. Os principais tipos de 

atendimentos realizados ao público idoso são educação em saúde, avaliação clínica individual, 

grupos de saúde, grupos de idosos, sendo que o fluxo e o acesso a tais atendimentos ocorrem, 

em sua maioria, através da UBS, Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), Centro 

de Atenção a Terceira Idade (CATI), de consulta ambulatorial/hospitalar e Clínica Escola. 

Desse 86% de atendimentos dirigidos ao idoso, 41% ocorre através de estágios 

supervisionados na Atenção Básica ou Área Hospitalar.  No que se refere ao atendimento do 

idoso com deficiência, 59% dos cursos da área de saúde desenvolvem atividades para esse 

público, sendo que destes, 76,9% atendem idosos com deficiência múltipla, seguidas de 

deficiência física, auditiva e intelectual com 7,7% cada. A faixa etária prevalente é de 60 a 65 

anos (54%), seguida de 66 a 70 anos (38%) e apenas 8% na faixa dos 76 aos 80 anos de idade. 

Dentre os cursos da saúde 72,7% descrevem que é realizado algum projeto específico para 

pessoas idosas e 50% descrevem que é realizado algum projeto específico para pessoas idosas 

com deficiência. Dos 50% de coordenadores que descrevem que é desenvolvido projetos para 

idosos com deficiência, 54,5% não informaram o tipo de projeto, 27,3% relatam projetos de 

extensão e 18,2% relatam projetos de pesquisa e extensão. Tais projetos são desenvolvidos 

nos grupos de pesquisa e extensão das IES. A maioria dos coordenadores descreveu que os 

cursos não desenvolvem atividades de lazer; onde apenas 23% realizam atividades de lazer 

para idosos e 18% para idosos com deficiência. Concluiu-se que a maioria dos cursos de 

graduação na área da saúde desenvolve tecnologias de cuidado, no entanto o tema 

envelhecimento desenvolvido nos currículos e nos projetos de pesquisa e extensão ainda são 

pouco abrangentes, considerando a problemática populacional emergente no Brasil. 

Palavras-chave: Idoso. Pessoas com Deficiência. Tecnologia em saúde. 
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Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor 

público de saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 

caracteres). 

Esta pesquisa permitiu a elaboração do mapa dos serviços públicos de atenção à saúde da 

pessoa com deficiência e da rede de suporte social na Grande Florianópolis. Dessa forma foi 

possível delinear o processo de acessibilidade da pessoa idosa com deficiência aos serviços 

públicos de atenção à saúde e à rede de suporte social. Tais condições oferecem subsídios 

para implementação de tecnologias de cuidado inovadoras tanto na rede pública de atenção à 

saúde quanto nas redes de suporte social à pessoa idosa com deficiência e seu cuidador; 

assim como permitir o fortalecimento da rede de cuidados formal e informal para o 

enfrentamento dessa demanda de cuidado, qual seja: o idoso com deficiência. Acredita-se 

ainda que o estudo contribuiu para a reflexão sobre a importância do estabelecimento de uma 

linha de cuidado ao idoso com deficiência, garantindo vinculação entre o próprio idoso, rede 

de cuidados em saúde e cuidador, assim como a integralidade e a continuidade no 

acompanhamento. Tendo em vista todas as políticas e ações que tem se desenvolvido ao 

longo dos anos para pessoas idosas e para pessoas com deficiência é de interesse público 

saber se as leis aprovadas estão sendo implementadas e/ou sendo cumpridas nos serviços de 

saúde oferecidos a comunidade. A região escolhida para esta pesquisa apresenta grande 

potencial para exercer ações voltadas ao público em questão, pois a maioria dos municípios 

que compõem a mesorregião de Florianópolis/SC dispõe de estabelecimentos de saúde 

pública, e ainda podem contar com subsídios e tecnologias de Instituições de Ensino Superior 

(IES) da região para estabelecer e desenvolver projetos e ações em prol do público idoso e 

idoso com deficiência. Considera-se que o mapeamento da rede de atenção à saúde da pessoa 

idosa com deficiência dessa região foi prejudicado pela falta de informações fornecidas pelos 

participantes da pesquisa e, quando descritos, mostra-se insuficiente, pois a maioria dos 

municípios não realiza atividades específicas para pessoas acima de 60 anos que 

desenvolveram e ou envelheceram com alguma deficiência. Sugere-se que as IES invistam 

mais nos currículos de cursos de graduação da área da saúde com relação a conhecimentos a 

respeito dos direitos e deveres dos idosos e idosos com deficiência, para que os futuros 

profissionais possam sair mais capacitados para atender a esta demanda populacional e, 

assim venham cumprir e colaborar com propostas e políticas do governo. Acredita-se que os 

resultados irão contribuir para a construção e publicização do fluxo de atenção e para a 

consolidação de tecnologias cuidativas, favorecendo a acessibilidade da pessoa idosa com 

deficiência e seu cuidador à rede pública de atenção à saúde e de suporte social na Grande 

Florianópolis. É necessário fazer o atendimento em saúde para essas pessoas integradas às 

ações do Sistema Único de Saúde. É, também, responsabilidade coletiva da sociedade a 

busca de soluções para melhoria da qualidade de vida delas. É essencial a construção de 

ações conjuntas para prevenção de deficiências, garantia de acessibilidade, equiparação de 

oportunidades, inclusão social e exercício da cidadania das pessoas idosas com deficiência, o 

que podem significar a independência nas situações mais rotineiras de sua vida. 
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 Florianópolis/SC, 20 de maio de 2018. 
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Beneficiário (a) da Pesquisa 
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AENXO A: MAPEAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 

 

No âmbito da saúde os municípios oferecem os seguintes serviços, além dos declarados na entrevista (CS, cuidado domiciliar e NASF) 

descritos no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Serviços oferecidos ao idoso com deficiência nos municípios da Grande Florianópolis, 2017. 

 

MUNICÍPIO SERVIÇO OBJETIVO DO 

ATENDIMENTO 

TIPOS DE 

ATIVIDADES 

TIPOS DE 

ATENDIMENTOS 

FORMAS DE 

ACESSO 

Tijucas Centro Municipal 

de Promoção à 

Saúde (CEMPS) 

Contemplar em um só espaço 

atendimentos por 

profissionais da saúde em prol 

de melhorar a reabilitação 

física e mental. As 

especialidades de atendimento 

oferecidas são: Fisioterapia, 

Acupuntura, Massoterapia, 

Fonoaudiologia, Psicologia, 

Nutrição, Educação Física e 

Terapia Coletiva. 

Desenvolvem 

projetos e ações de 

reabilitação e 

prevenção, de 

caráter individual e 

coletivo.  

Fisioterapeuta: atendimentos 

em grupo de reeducação, 

relacionados ao tratamento de 

inflamações crônicas 

(tendinites, bursites, 

lombalgias e outras doenças 

crônicas). 

Fonoaudiólogo: atendimentos 

de alterações na comunicação, 

deglutição e mastigação.  

Nutricionista: atendimento 

clínico e terapêutico visando à 

O cliente deve 

comparecer ao 

CEMPS 

portando o 

encaminhamento 

médico e o 

cartão nacional 

do SUS. 
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reeducação alimentar, controle 

de doenças já instaladas e 

prevenção de outras doenças. 

Psicólogo: escuta qualificada 

e acolhimento ao sofrimento 

psíquico. 

Educação física: grupos de 

caminhada, hidroginástica, 

natação, exercícios de 

fortalecimento e resistência 

muscular. 

Alfredo Wagner Assistência 

Médica 

Ambulatorial 

(AMA) 

NI* NI* NI* NI* 

Canelinha Grupo de Idosos 

Escritora Julia 

Atividades na defesa de 

direitos sociais, abarcando 

também serviços domésticos e 

pessoais, além de promover 

lazer e integração aos idosos 

do município. 

NI* NI* NI* 

Garopaba NI* NI* NI* NI* NI* 
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São João Batista As urgências e 

emergências são 

encaminhadas 

para o Hospital 

Municipal 

Monsenhor José 

Locks. 

NI* NI* NI* NI* 

Paulo Lopes NI* NI* NI* NI* NI* 

Santo Amaro da 

Imperatriz 

Universidade do 

Sul de Santa 

Catarina 

(UNISUL), a 

partir de um 

projeto 

desenvolvido por 

alunos do curso 

de Naturologia 

em parceria com 

a Companhia 

Hidromineral 

Caldas da 

Imperatriz 

Atender pessoas com dor 

crônica. 

Tratamento de dor 

crônica 

(fibromialgia, 

artrose, artrite). 

NI* O cliente deve 

portar o 

encaminhamento 

médico para 

acesso ao 

tratamento  
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(Hidrocaldas) e o 

SUS realizaram 

atendimentos 

específicos.  

Leoberto Leal NP* NP* NP* NP* NP* 

Major Gercino NP* NP* NP* NP* NP* 

Nova Trento NP* NP* NP* NP* NP* 

Florianópolis NI* NI* NI* NI* NI* 

Águas Mornas NI* NI* NI* NI* NI* 

Anitápolis NI* NI* NI* NI* NI* 

Biguaçu  NI* NI* NI* NI* NI* 

Rancho 

Queimado  

NI* NI* NI* NI* NI* 

São Bonifácio  NI* NI* NI* NI* NI* 

Santo Amaro da 

Imperatriz 

NI* NI* NI* NI* NI* 

Angelina NI* NI* NI* NI* NI* 

Antônio Carlos NI* NI* NI* NI* NI* 

Governador 

Celso Ramos 

NI* NI* NI* NI* NI* 

Palhoça NI* NI* NI* NI* NI* 
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São José A Secretaria de 

Saúde desenvolve 

o Programa de 

Saúde do Idoso, o 

qual busca 

contemplar ações 

de promoção de 

saúde e 

prevenção de 

agravos, 

incentivando a 

prática de 

atividade física e 

hábitos para uma 

alimentação 

saudável, mas 

sempre com foco 

no contexto de 

vida dos usuários, 

na sua cultura e 

nas suas 

condições 

NI* NI* NI* NI* 
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socioeconômicas. 

Define também as 

atribuições dos 

profissionais da 

atenção básica no 

atendimento à 

saúde da pessoa 

idosa. 

 

São Pedro de 

Alcântara 

NI* NI* NI* NI* NI* 

 

NI*: Não informado pelo município  

NI*: Não acetou participar da pesquisa 
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INDICADORES DE PESSOA IDOSA COM DEFICIÊNCIA  
 

Quadro 2 - Número e proporção de idosos com deficiência, segundo o tipo de deficiência nos municípios da Grande Florianópolis, 2017. 

MUNICÍPIO DEFICIÊNCIA 
FÍSICA 

DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL 

DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 

DEFICIÊNCIA 
VISUAL 

TOTAL DE PESSOA 
IDOSA COM 
DEFICIÊNCIA 

TOTAL 
POPULAÇÃO 

COM 60 ANOS 
OU MAIS 

N % N % N % N % N % N % 

Tijucas NI* NI* NI* NI* NI* 3.089 9,98 
Alfredo Wagner 32  3  15  1,4 65  6  250  23,4  362 33,8 1.069 11,4 

Canelinha 13  1          1996 7,6 
Garopaba 42  2  8  0,4  27  1,3  31  1,5  108 5,2 2.124 11,7 

São João Batista 98  10  50  5%  21  2  25  2,4  194 19,4 1.031 9,7 
Paulo Lopes NI* NI* NI* NI* NI* 860 12,9 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
18  4,4  3  0,7  6  1,5  11  2,7  38 9,3 406 12,1 

Leoberto Leal NI* NI* NI* NI* NI* NI* 
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Major Gercino NI* NI* NI* NI* NI* NI* 
Nova Trento NI* NI* NI* NI* NI* NI* 

Florianópolis NI* NI* NI* NI* NI* NI* 

Águas Mornas 5 38,46 1 7,69 3 23,07 4 30,76 5 38,46 1 7,69 

Anitápolis 1.052 36,89 36 1,26 392 13,74 1.371 48,08 1.052 36,89 36 1,26 

Biguaçu  17.562 32,01 1.197 2,18 12.149 22,14 23.950 43,65 17.562 32,01 1.197 2,18 

Rancho Queimado  NI* NI* NI* NI* NI* NI* 

São Bonifácio  5 19,23% 1 3,84% 7 26,92% 13 50% 5 19,23% 1 3,84% 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
5 38,46% 1 7,69% 3 23,07% 4 30,76% 5 38,46% 1 7,69% 

Angelina NI* NI* NI* NI* NI* 662 16,2 

Antônio Carlos 15 1,64 21 2,29 4 0,43 3 0,3 43 4,70 914 11,26 

Governador Celso 

Ramos 

NI* NI* NI* NI* NI* 1459 13,9 

Leoberto Leal NI* NI* NI* NI* NI* 914 12,1 

Palhoça NI* NI* NI* NI* NI* 857 7,8 

São José 7 0,97 1 0,13 8 1,11 3 0,41 NI* 19.354 9,3 

São Pedro de 

Alcântara 

NI* NI* NI* NI* NI* 719 15,3 

NI*: Não informado pelo município 
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SITUAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA  
→ Componente Atenção Básica: 

Quadro 3 - Número de Unidade Básica de Saúde, tipo de equipe, ocorrência e acesso às atividades específicas para idosos com deficiência 

nos municípios da Grande Florianópolis, 2017. 

MUNICÍPIO Nº TIPO DE EQUIPE ATIVIDADES ESPECÍFICAS 
PARA IDOSOS COM 

DEFICIÊNCIA 

FORMAS DE ACESSO ÀS ATIVIDADES 

Tijucas 12 Equipe Saúde da Família 
e Equipe Mista 

Não NI* 

Alfredo Wagner 2 Equipe Saúde da Família Sim Consulta com agendamento prévio para 
acompanhamento da saúde. Visita domiciliar 
mensal para idosos impossibilitados de irem 
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até a unidade. Caminhadas e palestras 
semanais. 
Para a visita domiciliar o acesso é através do 
Agente Comunitário de Saúde (ACS), este 
avisa a equipe sobre a necessidade da visita. E 
para o agendamento na unidade é feito por 
qualquer familiar. Para participar da 
caminhada foram convidados os idosos que 
participam do grupo de dança dos idosos no 
município. 

Canelinha 7 Equipe Saúde da Família Não NI* 
Garopaba 12 Equipe Saúde da Família 

e Equipe Tradicional 
Não NI* 

São João Batista 7 Equipe Saúde da Família 
e Equipe Tradicional 

Não NI* 

Paulo Lopes 1 Equipe Mista Não NI* 
Santo Amaro da 

Imperatriz 
2 Equipe Tradicional e 

Equipe Mista 
Sim NI* 

Florianópolis 1 Equipe Saúde da Família Não NI* 

Águas Mornas 1 Mista Não NI* 
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Anitápolis 12 Equipe Saúde da Família Não NI* 

Biguaçu  
49 Equipe Saúde da Família Não 

Não se preconiza atendimento programático, e 

sim baseado nas necessidades da pessoa. 

Rancho Queimado  

2 Mista Sim 

UBS, Atendimento Domiciliar, APAE, 

Encaminhamentos médicos e demandas 

espontâneas 

São Bonifácio  1 Equipe Saúde da Família NI* NI* 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
1 Equipe Saúde da Família Não NI* 

Angelina 4 Mista Não tem NI* 

Antônio Carlos 1 Equipe Saúde da Família 

e Tradicional 

Sim, visitas   domiciliares NI* 

Governador Celso 

Ramos 

9 Equipe Saúde da Família Sim, não informado qual Diretamente no Serviço ou contato telefônico 

Palhoça 21 Equipe Saúde da Família Sim, visita domiciliar 

(Especialmente aos pacientes 

sem mobilidade física) 

Solicitam à ESF 

São José 21 Equipe Saúde da Família Não tem. 

Dispõe somente atendimento 

prioritário nas UBS 

NI* 

São Pedro de 

Alcântara 

2 Equipe Saúde da Família Não tem NI* 
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NI*: Não informado pelo município 

 

 

Quadro 4 - Número e composição de Equipes NASF, e acesso às atividades específicas para idosos com deficiência nos municípios da 

Grande Florianópolis, 2017. 

MUNICÍPIO NÚMERO DE 
EQUIPES 

COMPOSIÇÃO DE EQUIPE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS PARA 

IDOSOS COM 
DEFICIÊNCIA 

FORMAS DE ACESSO ÀS 
ATIVIDADES 

Tijucas NI* Educador Físico, Fisioterapeuta, 
Psicólogo, Nutricionista, Médico, 
Fonoaudiólogo 

Não NI* 

Alfredo Wagner 1 Fisioterapeuta, Psicólogo, Médico, 
Fonoaudiólogo, Farmacêutico 

Sim NI* 

Canelinha 1 Fisioterapeuta, Psicólogo, 
Fonoaudiólogo, Assistente Social, 
Nutricionista 

Não NI* 

Garopaba 1 Educador Físico, Fisioterapeuta, 
Psicólogo, Nutricionista, Assistente 
Social, Médico 

Sim Serviços de fisioterapia 
domiciliar e Grupo de Cuidado 
dos Cuidadores 
(interdisciplinar), que melhora a 
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capacidade dos cuidadores em 
relação ao cuidado próprio e do 
idoso com deficiência 

São João Batista NI* NI* NI* NI* 
Paulo Lopes NI* NI* NI* NI* 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
1 Educador Físico, Psicólogo, 

Nutricionista, Assistente Social 
Sim São realizadas atividades de 

reabilitação, suporte nutricional, 
e apoio do serviço social, 
quando solicitado. 

Florianópolis 
1 

Fisioterapeuta; psicólogo; assistente 

social e enfermeira 

NI* NI* 

Águas Mornas NI* NI* Não NI* 

Anitápolis 

NI* 

Educador físico; fisioterapeuta; 

psicólogo; psiquiatra; nutricionista; 

assistente social 

Não 

NI* 

Biguaçu 

13 

Educador físico; fisioterapeuta; 

psicólogo; psiquiatra; nutricionista; 

assistente social e farmacêutico 

Não 

Não se preconiza atendimento 

programático, e sim baseado nas 

necessidades da pessoa 

Rancho Queimado 
1 

Fisioterapeuta, psicólogo, assistente 

social, e outro 
SIM Por Demanda espontânea 

São Bonifácio Não respondeu NI* Educador Físico, Psicólogo, NI* NI* 
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Nutricionista 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
1 

Fisioterapeuta; psicólogo; assistente 

social e enfermeira 

NI* NI* 

Angelina 1 Fisioterapeuta, Psicólogo, Farmacêutico Não Não 

Antônio Carlos  01 Psicólogo, Psiquiatra, Nutricionista, 

Assistente Social 
Não Não 

Governador Celso 

Ramos 

1 Psicólogo, Assistente Social, 

Fonoaudiólogo 
Sim: atividades  não 

especificadas. 
Diretamente no Serviço do NASF 

Palhoça 3 Educador Físico, Psicólogo, Psiquiatra, 

Nutricionista, Assistente Social, 

Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta. 

Existe um grupo para as 

diferentes deficiências, 

ausência de atividades 

separadas aos idosos em 

geral. 

Atendimento domiciliar. 

A solicitação é realizada à ESF, 

pelo familiar ou cuidador. 

São José  4 

 
Educador físico, Fisioterapeuta, 

Psicólogo, Psiquiatra, Nutricionista, 

Assistente Social, Pediatra, 

Fonoaudiólogo, Geriatra, Terapeuta 

Ocupacional. 

Não específicas para esta 

demanda. 

Programa Saúde do Idoso 

Não 

São Pedro de 

Alcântara 

1 Psicólogo, outros (não especificado) Não Não 

NI*: Não informado pelo município 
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Quadro 5 - Composição de Equipes de Atenção Domiciliar, ocorrência e acesso às atividades específicas para idosos com deficiência, nos 

municípios da Grande Florianópolis, 2017. 

MUNICÍPIO COMPOSIÇÃO DE EQUIPE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS PARA 

IDOSOS COM 
DEFICIÊNCIA 

FORMAS DEACESSO ÀS 
ATIVIDADES 

Tijucas Fisioterapeuta, Psiquiatra, Nutricionista, Médico, 
Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Dentista 

Não NI* 

Alfredo Wagner Psicólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo Sim NI* 
Canelinha Não informou NI* NI* 
Garopaba Educador Físico, Fisioterapeuta, Psicólogo, 

Nutricionista, Assistente Social, Médico 

NI* NI* 

São João Batista Não possui - - 
Paulo Lopes Psicólogo, Fisioterapeuta, Técnico NI* NI* 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista, Assistente 
Social, Médico, Enfermeiro  

Sim  São realizadas visitas 
domiciliares, para 
acompanhamento dos pacientes 
pelo enfermeiro, onde o mesmo 
se necessário, solicita avaliação 
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e apoio dos demais membros da 
equipe.  

Florianópolis Fisioterapeuta, psicólogo, médico,enfermeiro e técnico 

de enfermagem 
Não NI* 

Águas Mornas Não possui NI* NI* 

Anitápolis Fisioterapeuta, assistente social, médico enfermeiro Não NI* 

Biguaçu 
Educador físico fisioterapeuta psicólogo psiquiatra 

nutricionista assistente social médico enfermeiro 
Não 

Não se preconiza atendimento 

programático e sim baseado nas 

necessidades da pessoa. 

Rancho Queimado 

NI* 

Sim. Fisioterapia, 

psicologia. E outros que 

não especificou 

Por demanda espontânea 

São Bonifácio NI* NI* NI* 

Santo Amaro da 

Imperatriz 

Fisioterapeuta psicólogo, médico enfermeiro e técnico 

de enfermagem 
Não NI* 

Angelina Não Não Não 

Antônio Carlos Psiquiatra, Médico e Enfermeiro (técnico de 

Enfermagem); 

Não NI* 

Governador Celso Ramos  Não  Não Não 

Palhoça Quem presta esse atendimento é a equipe de ESF 

recorrendo ao NASF se necessário 

Não Não 
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São José Não Não Não 

São Pedro de Alcântara Serviço Social, Nutrição, Médico e Enfermeiro 

(técnico de Enfermagem). 

NI* NI* 

NI*: Não informado pelo município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 - Ocorrência de estabelecimentos de saúde que realizam atividades de reabilitação para idosos com deficiência nos municípios 

da Grande Florianópolis, 2017. 

 

MUNICÍPIO 

ESTABELECIMENTOS 

HABILITADOS MS PARA 

ATENDIMENTO DAS 

DEFICIÊNCIAS: 

ESTABELECIMENTOS 

CREDENCIADOS SES PARA 

ATENDIMENTO DAS 

DEFICIÊNCIAS: 

Nº CEO PARA 

ATENDIMENTO DA 

PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

OFICINAS 

ORTOPÉDICAS OU 

DE TECNOLOGIAS 

ASSISTIDAS 
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FÍSICA, INTELECTUAL, 

VISUAL, AUDITIVA 

FÍSICA, INTELECTUAL, 

VISUAL, AUDITIVA 

Tijucas NI* NI* NI* NI* 

Alfredo Wagner NI* NI* NI* NI* 

Canelinha NI* NI* NI* NI* 

Garopaba NI* NI* NI* NI* 

São João Batista NI* NI* NI* NI* 

Paulo Lopes NI* NI* NI* NI* 

Santo Amaro da 

Imperatriz 

NI* NI* NI* NI* 

Florianópolis Não Não NI* NI* 

Águas Mornas Não Não NI* NI* 

Anitápolis 

Física, intelectual, visual e auditiva 
Física, intelectual, visual e 

auditiva 

01 CEO onde é atendida 

a população em geral. 

 

NI* 

Biguaçu 

Física, intelectual, visual e auditiva NI* 

1 CEO tipo 1 e 1 CEO 

tipo 2, sem habilitação 

específica para 

atendimento da pessoa 

com deficiência. 

NI* 

Rancho Queimado Não Não Não informou NI* 
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São Bonifácio Não Não Não NI* 

Angelina Não Não Não Não 

Antônio Carlos Não Não Não Não 

Governador Celso 

Ramos 
Não Física, intelectual e auditiva Não Não 

Palhoça Não Não 1 Não 

São José Não Não 1 Não 

São Pedro de 

Alcântara 
Não    

NI*: Não informado pelo município 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 007/2013 – MS-DECIT/CNPq/SES-SC 

Título do Projeto: “Ferramenta de Gestão da Política para a Interlocução entre Centrais de 
Regulação em Redes de Atenção à Saúde”. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Lisiane Tuon Generoso Bitencourt 

E-mail: ltb@unesc.net 

Município de Execução da Pesquisa: Criciúma-SC 

Instituição Executora: Universidade do Extremo Sul 
Catarinense 

CNPJ: 83.661.074/0001-04 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 01/03/2014  à 15/11/2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Gestão 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 

x Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 
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 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

Houve a necessidade de reestruturação de metas, devido a reestruturação orçamentária e a troca de 
membros da equipe de pesquisa. 
 
 
 

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

 
O objetivo do projeto foi alcançado, conforme os resultados demonstrados, iniciando-se em 2013 e 
tendo sua conclusão em 2017, com a finalização da criação das ferramentas de interlocução dos 
Complexos Reguladores (Central de Atendimento 192, Central de Internação Hospitalar, Central de 
Consultas e Exames) para a Rede de Urgência e Emergência no Estado de Santa Catarina. Os 06 
(seis) fluxos propostos foram criados com a participação das Gerências da Rede e do Ensino de 
docentes e mestrandas da Unesc, e foram pensados para melhorar a qualidade dos serviços de 
Urgência e Emergência, resultando no fortalecimento da comunicação como ferramenta de 
interlocução na RUE com o Complexo Regulador. 
 

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

 
100. Os objetivos propostos no Projeto foram totalmente 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): 

 
UNESC: participação em eventos científicos 
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina: validação da proposta de fluxograma reuniões de 
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avaliação, participação na elaboração do artigo enviado para publicação 
 
 

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 

x SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
 
 
 
 
 

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

 
Houve a substituição de dois integrantes do projeto, pois um integrante não fazia mais parte da 
atuação da linha de pesquisa em andamento, e o outro integrante desligou-se da Instituição 
(UNESC). 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Lisiane Tuon Doutora UNESC 

Cristiane Tomasi Doutora UNESC 

Priscila Schacht Cardozo Mestranda UNESC 

Jayne Fernanda da Silveira Mestranda UNESC 

   

   

   

   

   

 
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 11.700,00   

Total Custeio 11.700,00   

Saldo Total 24.000,00   

Data da Informação    

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Computador     

02 Data show.    

    

    

 
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 

   

Submetido    

   

   

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): 
A contribuição desta pesquisa para a comunidade científica caracteriza-se pela metodologia de 
trabalho utilizada através da relação ensino-serviço, onde a pesquisa promove o entendimento 
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profundo da política pública em saúde e a efetivação desta na vida das pessoas. Os estudos acerca 
da temática da gestão em saúde devem estar intrinsicamente relacionados com a gestão do 
trabalho em saúde, materializando seus conhecimentos no trabalho em rede, nos micros e macros 
espaços para a promoção da saúde. 

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais      X 

Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      

Geração de empregos X      

Desenvolvimento regional      x 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Um dos resultados mais relevantes deste projeto foi o aprimoramento do processo de trabalho em 
saúde pela reordenação da RUE através da interlocução com o Complexo Regulador. Este 
movimento oportunizou a otimização de recursos do SUS e indicou possibilidades de novas formas 
organizativas em cada território, mediante a experiência de outros Estados de mesmo porte que 
Santa Catarina. 

 

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 
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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 sociedade terá a apropriação dos resultados da pesquisa através do material gráfico (impresso e 
on-line) de apresentação dos fluxogramas como ferramentas de interlocução da RUE com o 
Complexo Regulador. Dialogamos com a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina para 
que o material online fique disponível no site da SES, além de ser direcionado a todos os Serviços 
de Saúde do Estado. A sociedade em geral também identifica os resultados da pesquisa quando a 
política de saúde, através do SUS, é fortalecida na busca pela efetivação de seus princípios. Além 
disso a comunidade científica também conhece os resultados da pesquisa através da publicação do 
artigo científico. 

 
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 propiciou um ambiente para a construção de ferramentas para o aprimoramento e 
intervenção na Rede de Urgência e Emergência (RUE) no Estado de Santa Catarina. Oportunizou a 
utilização da comunicação como a ferramenta de interlocução entre os Complexos Reguladores, 
através da elaboração de 06 fluxogramas: “Ferramenta de Interlocução entre Serviço de 
Atendimento 192 – Central de Urgência e Atenção Primária a Saúde”; “Ferramenta de Interlocução 
entre Serviço da Central de Internação Hospitalar e Atenção Primária a Saúde”; “Ferramenta de 
Interlocução entre o Serviço da Central de Consultas e Exames Especializados e Atenção Primária a 
Saúde”; “Ferramenta de Interlocução entre o Complexo Regulador com as Centrais Macrorregionais 
de Regulação e Atenção Primária a Saúde”; “Ferramenta de Interlocução entre o Complexo 
Regulador e a Atenção Primária a Saúde”; e, “Ferramenta de Interlocução entre os Procedimentos 
Cirurgias Eletivas e Atenção Primária a Saúde”.  
A construção dos fluxogramas aconteceu mediante diálogos entre a Secretaria do Estado de Saúde 
de Santa Catarina (através de membros das equipes da Central Estadual de Regulação de 
Internações Hospitalares, Direção de Planejamento, Controle e Avaliação do SUS, Coordenação 
Estadual do SAMU e dos Complexos Reguladores Estaduais) e a Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (através de Pesquisadoras e Mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva – Mestrado Profissional). Essa interlocução proporcionou um riquíssimo espaço de práxis da 
relação ensino-serviço, tendo como produto do projeto a construção de um material gráfico 
(impresso e on-line) com os fluxogramas enquanto ferramentas de interlocução, entregues à 
Secretaria de Saúde do Estado para distribuição nos serviços da RUE, além de material científico em 
forma de artigo, submetido à revista “Interface”, estando agora no aguardo da avaliação para 
publicação. 
O projeto tem por resultado a conclusão de que a utilização da comunicação como a ferramenta de 
interlocução da RUE com o Complexo Regulador propicia a otimização dos recursos financeiros do 
SUS, construindo políticas de saúde sólidas e melhorando a qualidade no atendimento em saúde da 
população. Além disso, o projeto contribuiu para o fortalecimento da relação ensino-serviço, onde as 
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pesquisas possam trazer resultados práticos relevantes para a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. 

 
 
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 foi fortalecer o processo de 
comunicação entre os complexos reguladores de saúde para que o tempo resposta seja mais curto e 
os recursos financeiros do SUS sejam otimizados. Valorizar também a regionalização, dentre os 
princípios do SUS, potencializando cada região em sua rede de saúde. A perspectiva de aplicação 
no SUS é promissora visto que a aplicação de tecnologia leve é a prioridade neste processo. Se faz 
necessário aproximar e aprimorar processos de trabalho que fomentem a comunicação, a articulação 
em rede incidindo com eficiência sobre os agravos em saúde. 
 
 

 
                 
 
 

________________________/SC, ____ de ___________________ de 20__. 
 
 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº 2014TR3225  

Título do Projeto: Análise das necessidades de saúde das pessoas com estomias intestinais e 
urinárias e as linhas de cuidados em enfermagem no município de Florianópolis 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Lúcia Nazareth Amante  

E-mail: lucia.amante@ufsc.br; luciamante@gmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: Universidade Federal de Santa 
Catarina 

CNPJ: 23.715.0029/0001-03 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 03/03/2016 prorrogado para junho de 2017 

Apoio Financeiro: 39.000,00 Reais 

FAPESC:  SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento para 
doenças não transmissíveis 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 
A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

mailto:lucia.amante@ufsc.br
mailto:luciamante@gmail.com
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X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

X Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
3 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  
 SIM (X) NÃO( ) Caso SIM, Justifique:  

Houve alteração do segundo e terceiro objetivos pelo fato de que a mestranda Magali 
Schütz Correa do Programa de Pós-graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem – 
Modalidade Mestrado Profissional passou a desenvolvê-los como projeto de dissertação. 
Assim os objetivos 

1. Caracterizar as linhas de cuidado em Enfermagem às pessoas com estomias 
intestinais e urinárias e seus familiares no município de Florianópolis 

2. Organizar a linha de cuidado em Enfermagem para a pessoa estomizada e seu 
familiar no município de Florianópolis 
Passaram a ser: 

1. Compreender como é desenvolvido o cuidado a pessoa com estomia intestinal e 
urinária e seus familiares pelos profissionais de saúde dos municípios da 18ª Regional de 
Saúde de Santa Catarina.  

2. Elaborar e validar uma proposta de linha de cuidado para a pessoa com estomia 
intestinal ou urinária e seus familiares na perspectiva dos usuários e dos profissionais 
envolvidos no cuidado a pessoa com estomia nas unidades de saúde dos municípios da 18ª 
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Regional de Saúde de Santa Catarina. 

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

Objetivo Geral 
Analisar as necessidades de saúde das pessoas com estomias intestinais e urinárias e as 
linhas de cuidados em Enfermagem no município de Florianópolis 
 
Objetivos específicos  
Identificar as necessidades de saúde das pessoas com estomias intestinais e urinárias e de 
seus familiares no município de Florianópolis 
 
Concluído com o Trabalho de Conclusão de Curso do curso de graduação em Enfermagem, 
de Bruna Andrade, intitulado As necessidades de saúde de pessoas com estomias intestinais 
que participam da Associação Regional da Pessoa Ostomizada, aprovado em dezembro de 
2017. 
 
Compreender como é desenvolvido o cuidado a pessoa com estomia intestinal e urinária e 
seus familiares pelos profissionais de saúde dos municípios da 18ª Regional de Saúde de 
Santa Catarina.  
Elaborar e validar uma proposta de linha de cuidado para a pessoa com estomia intestinal 
ou urinária e seus familiares na perspectiva dos usuários e dos profissionais envolvidos no 
cuidado a pessoa com estomia nas unidades de saúde dos municípios da 18ª Regional de 
Saúde de Santa Catarina. 
Concluído com a defesa da dissertação de mestrado de Magali Schütz Correa do Programa 
de Pós-graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem – Modalidade Mestrado Profissional, 
intitiluada Linha de cuidado para o paciente com estomia intestinal e urinária na 
perspectiva dos profissionais de saúde dos municípios da 18ª Regional de Saúde. 
 
Promover a capacitação dos profissionais de enfermagem Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis e do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago 
Foi alcançado tendo em vista a participação dos pesquisadores na I OFICINA DE 
CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, que alcançou 
50 profissionais das cidades Tubarão; Lages; Blumenau; Florianópolis; Joaçaba ; Concórdia; 
Chapecó; Criciúma.  
A capacitação para os profissionais de enfermagem do Hospital Universitário Polydoro 
Ernani de São Thiago foi programada, porém não houve inscritos. 
 

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

 
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 de Santa Catarina 
Indicador de cooperação:  

1. Participação dos profissionais de enfermagem e membros do Grupo de Apoio a Pessoa 
Ostomizada da Universidade Federal de Santa Catarina (GAO/UFSC) nas oficinas de 
capacitação nas cidades de Tubarão; Lages; Blumenau; Florianópolis; Joaçaba; Mafra; 
Chapecó; Criciúma.  
Avaliação positiva dos participantes com relação ao conteúdo, método, expertise das 
ministrantes. 

 
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? 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Neide Kinhs Doutorado UFSC 

Juliana Balbinot Reis Girondi Doutorado UFSC 

Magali Schütz Correa Especialista HU/UFSC 

Dayana Rios Acadêmica de enfermagem 
Graduação em 

Enfermagem/UFSC 
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Joane Rosiara Werner 
Acadêmica de enfermagem Graduação em 

Enfermagem/UFSC 

Rariany Mirian de Oliveira 
Lopes 

Acadêmica de enfermagem Graduação em 
Enfermagem/UFSC 

Bruna Andrade 
Acadêmica de enfermagem Graduação em 

Enfermagem/UFSC 

 
G - O projeto recebeu recursos de outras fontes? SIM (X) NÂO(  ) Caso SIM, indique as 
fontes: 
Os palestrantes que participaram da Capacitação pelo Estado de Santa Catarina receberam a 
quantia de 60 reais a hora/aula, porém o projeto não recebeu recursos. 
 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 5.000,00 5.000,00 0 

Total Custeio 34.000,00 34.000,00 0 

Saldo Total 39.000,00 39.000,00 0 

Data da Informação 21/10/2014 31/03/2017 31/03/2017 

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

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE LABORATÓRIO 

Item Material Marca Acessórios Cor Número de Série Data de Aquisição 

1 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO 2602979 28/11/2014 

2 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO 2604197 28/11/2014 

3 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO 2604199 28/11/2014 

4 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO 2604200 28/11/2014 

5 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO 2602973 28/11/2014 

6 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO 2603019 28/11/2014 

7 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO 2603020 28/11/2014 

8 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO 2604198 28/11/2014 

9 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO   28/11/2014 

10 Gravador de voz Sony Px 312 F/C   PRETO   28/11/2014 
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12 
Microcomputador 

composto por:  
Centrium 

proc. intel core i3/ 4GB/ 500GB/ 

DVD/ GAB/ MONITOR LG 18.5"/ 

ESTAB.300VA 

PRETO   28/11/2014 

13 
Microcomputador 

composto por:  
Centrium 

proc. intel core i3/ 4GB/ 500GB/ 

DVD/ GAB/ MONITOR LG 18.5"/ 

ESTAB.300VA 

PRETO   28/11/2014 

14 
Microcomputador 

composto por:  
Centrium 

proc. intel core i3/ 4GB/ 500GB/ 

DVD/ GAB/ MONITOR LG 18.5"/ 

ESTAB.300VA 

PRETO   28/11/2014 

15 
Microcomputador 

composto por:  
Centrium 

proc. intel core i3/ 4GB/ 500GB/ 

DVD/ GAB/ MONITOR LG 18.5"/ 

ESTAB.300VA 

PRETO   28/11/2014 

16 
Microcomputador 

composto por:  
Centrium 

proc.intel celeron/ 2GB/ HD 

500GB/ DVD/ GAB/ KIT 

MULTIMÍDIA 

PRETO   28/11/2014 
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22 
Impressora Laser Hp 

P1102w 
HP    PRETO   28/11/2014 

23 Projetor Epson 518T Epson   PRETO   28/11/2014 

24 

Simulador 

p/cateterismo ves. 

C/disp.de controle e 

estoma 

3b Scientific       09/09/2015 

27 
Pele modelo em bloco - 

70 x o tamanho natural 
3b Scientific    1000291 02/06/2016 

28 Simulador de bandagem  3b Scientific       01/08/2016 

29 
Modelo de Pele em  3 

partes 
3b Scientific     1000294 01/08/2016 

30 

Seymor II Simulador 

parao tratamento de 

úlcera do decubito 

3b Scientific     1009798 01/08/2016 
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31 
Pé geriatrico com ulcera 

de pressão 
3b Scientific     1013058 01/08/2016 

 
 

LIVROS 

Item Título Autor Editora Ano 

Número 

de 

Páginas 

ISBN 
Data de 

Aquisição 

1 
Estomaterapia em Foco e 

Cuidado Especializado 

PAULA, Maria Angela 

Boccara de; PAULA, 

Pedro Roberto de; 

CESARETTI, Isabel 

Umbelina Ribeiro. 

Yendis 2014 437 978-85-7728-459-7 02/06/2015 

2 

Curativos, Estomias e 

Dermatologia: Uma Abordagem 

Multiprofissional 

MALAGUTTI, William; 

KAKIHARA, Cristiano 

Tárzia.  

Martina

ri 
2014 637 978-85-8116-041-2 02/06/2015 
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3 Feridas: conceitos e atualidades. 
MALAGUTTI, William. 

Martina

ri 
2015 280 978-85-8116-044-3 02/06/2015 

4 

Assistência em Estomaterapia: 

Cuidando de Pessoas com 

Estomia 

Vera Lúcia Conceição 

de Gouveia Santos/ 

Isabel Umbelina 

Ribeiro Cesaretti. 

Atheneu 2015 600 978-85-388-0630-1 14/09/2015 

5 
Úlceras e Feridas: As feridas têm 

alma. 

BLANCK, Mara; 

GIANNINI, Tereza 
Dilivros 2014 864 978-85-80053-077-3 26/11/2015 

6 
Enfermagem em Clínica Médica e 

Cirúrgica: Teoria e Prática. 

SOUZA, Aspásia Basile 

Gesteira; CHAVES, 

Lucimara Duarte; 

SILVA, Maria Claudia 

Moreira da.  

Martina

ri 
2014 1455 978-85-8116-014-6 26/11/2015 

7 
Manual de Dermatologia Clínica 

e Cirúrgica: Diagnóstico e 

VIEIRA, Maria Ines; 

LYON, Sandra; 
Atheneu 2013 482 978-85-388-0421-5 26/11/2015 
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tratamento. PETROIANU, Andy.  

8 O pé diabético. 
BOWKER, John H.; 

PFEIFER, Michael A. 
Dilivros 2002 776 85-86703-08-7 26/11/2015 

9 Unhas: O que há de novo. 

CHIACCHIO, Nilton di; 

BELDA JUNIOR, 

Walter; CRIADO, Paulo 

Ricardo.  

Atheneu 2015 180 978-85-388-0653-0 26/11/2015 

10 
Tratado de Feridas e Curativos: 

Enfoque Multiprofissional 
GEOVANINI, Telma  Rideel 2014 512 978-85-339-3077-30 26/11/2015 

11 Segurança do paciente 

FONSECA, Ariadne da 

Silva; PETERLINI, Fábio 

Luís; COSTA, Daniela 

Akemi.  

Martina

ri 
2014 276 978-85-8116-029-0 26/11/2015 

12 
Diagnósticos de Enfermagem da 

NANDA. Definições e 

T. Heather Herdman, 

PhD, RN Shigemi 
Artmed 2015 721 

978-11-1891-493-9 
26/11/2015 
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Classificação 2015-2017 Kamitsuru, PhD, RN, 

FNI 

13 

Diagnósticos de Enfermagem da 

NANDA. Definições e 

Classificação 2015-2017 

T. Heather Herdman, 

PhD, RN Shigemi 

Kamitsuru, PhD, RN, 

FNI 

Artmed 2015 721 

978-11-1891-493-9 

26/11/2015 

14 
Tratado de Feridas e Curativos: 

Enfoque Multiprofissional 
GEOVANINI, Telma  Rideel 2014 512 978-85-339-3077-30 27/11/2015 

15 

Assistência Em Estomaterapia - 

Cuidando de Pessoas Com 

Estomia - 2ª Ed. 2015 

Santos,Vera Lúcia C. G.  

;Cesaretti,Isabel U. R. 

Atheneu 2015 624 

978-85-388-063-01 

27/11/2015 
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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): 
Criação do grupo de pesquisa Laboratório de Pesquisa e Tecnologias para o Cuidado de 
Saúde no Ambiente Médico-Cirúrgico (LAPETAC/UFSC) 
São impactos a serem alcançados: 

1. Produção de um resumo expandido já publicado 
2. Produção de sete manuscritos para publicação em periódicos indexados de Enfermagem 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

 
ANDRADE, Bruna; MARTINS, Tatiana; LOPES, Rariany; TRAMONTINA, Priscilla KNIHS; Neide 
da Silva. Capacitação da rede de atenção à saúde com deficiência: relato de experiência. In: 
Atas do 
V congresso de investigação em Enfermagem ibero-americano e de Países de língua oficial 
portuguesa. Revista Científica da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: 
Enfermagem Coimbra. 2016. p. 346. 
 

 

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 NA      

Agregação de vantagens competitivas do setor NA      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica      X 

Transferência tecnológica para o setor      X 

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

1. Um modelo para o ensino do autocuidado aos pacientes em período perioperatório 
2. Um guideline para os profissionais de enfermagem 
3. Uma linha de cuidado para as pessoas com estomias e seus familiares 
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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 produção de conhecimento e a inovação que resultam desta pesquisa contribuirão para 
a melhoria do sistema de saúde no que se refere ao atendimento da pessoa com estomia 
intestinal e urinária e seus familiares bem como no ensino do autocuidado para estas 
pessoas e consequente melhoria na sua qualidade de vida; capacitação para os 
profissionais de enfermagem. 
 

 

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 criação de um modelo para o ensino do autocuidado aos pacientes em período 
perioperatório e de um guideline para os profissionais de enfermagem implica no 
lançamento de um novo produto e na redução de barreiras técnicas. 

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      X 
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Saúde 

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 criação de uma linha de cuidado para as pessoas com estomias e seus familiares é um 
subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde, assim como contribui para a 
avaliação do Modelo de Atenção, pois estabelece pontos de assistência passiveis de 
avaliação. 
Os resultados a partir da construção da linha de cuidado, do guideline e do modelo para o 
ensino do autocuidado poderão ser apropriados e incorporados ao serviço com 
consequente melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços. 
 

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

O projeto de pesquisa Analise das necessidades de saúde das pessoas com estomias 
intestinais e urinárias e as linhas de cuidados em enfermagem no município de Florianópolis 
visa identificar as necessidades de saúde das pessoas com estomias intestinais e urinárias e 
de seus familiares no município de Florianópolis e caracterizar as linhas de cuidado em 
Enfermagem às pessoas com estomias intestinais e urinárias e seus familiares no município 
de Florianópolis. Volta-se para a situação de saúde de pessoas estomizadas e seus familiares 
vinculados a Associação Regional da Pessoa Ostomizada (ARPO); profissionais de 
Enfermagem do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da 
Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC), profissionais de saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis, bem como os professores e alunos do Departamento 
de Enfermagem e Programa de Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem, 
vinculados ao Grupo de Apoio as Pessoas Ostomizadas (GAO). O GAO é um grupo 
interinstitucional e interdisciplinar com foco na parceria e com sede em Florianópolis, Santa 
Catarina. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da Estomaterapia, 
caracterizando-se como grupo de extensão universitária. Estão envolvidos no trabalho 
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grupal: professores, profissionais de saúde, estudantes de graduação e de pós-graduação, 
bolsistas, voluntários, pessoas com estomias e familiares. Associação Regional da Pessoa 
Ostomizada da Grande Florianópolis (ARPO). A ARPO entidade sem fins lucrativos, criada 
em 27 de julho de 2005 com a missão de promover a cidadania e os direitos humanos das 
pessoas com estomias e seus familiares por meio do exercício do controle social, 
desenvolvendo condições psicossociais que favoreçam a solução dos problemas criados 
pela confecção de uma estomia. Tem apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis (Lei 
Municipal 8.279 de 13/07/2010) e da Organização dos Advogados do Brasil (OAB); está 
localizada no centro de Florianópolis. Tem como objetivo servir como espaço para que as 
pessoas com estomias e seus familiares possam superar suas dificuldades. Inicialmente este 
projeto pretendia equipar a sede com móveis e demais objetos tendo em vista que a ARPO 
não tem recursos financeiros, conta com a boa vontade de dirigentes, amigos, associados, 
comunidade local, tudo em cortesia, porém não foi possível atender este projeto com esta 
demanda. A pessoa com estomia é aquela que, por determinada circunstância, teve seu 
trânsito intestinal e/ou urinário cirurgicamente desviado de seu caminho natural através de 
uma ostomia, boca ou abertura de qualquer víscera oca através do corpo, não exercendo 
mais o controle sobre aquelas eliminações. As estomias podem ser provisórias ou 
definitivas. Esta pessoa passa a depender, necessariamente, de bolsa coletora e materiais 
adjuvantes para fezes e/ou urina e de atendimento especializado de saúde. O cuidado de 
saúde à pessoa com estomia e seus familiares é complexo e desafia a todos para o objetivo 
de aprender e compreender a doença crônica na perspectiva do viver saudável. Esse desafio 
determina a necessidade de suportes de saúde efetivos e eficazes. Em Santa Catarina as 
pessoas com estomias dispõem de um Serviço Estadual de dispensação de materiais, porém 
muitas vezes estas pessoas saem do hospital sem orientação sobre os suportes de saúde e 
sociais disponíveis. A falta de conhecimento sobre esses recursos gera, principalmente, 
insegurança e isolamento social. É necessário encaminhá-las para os serviços de saúde de 
segmento ambulatorial para que haja provisão de dispositivos, assistência e educação à 
saúde visando sua reintegração social. A vida social de pessoas com estomias é possível se 
estiverem amparados por um programa de saúde, com uma equipe multidisciplinar mínima, 
composta por médico coloproctologista, urologista, enfermeiro com especialização em 
Estomaterapia, nutricionista, psicólogo, e garantia de acesso aos dispositivos de qualidade 
para estomia e incontinência. Diante disto tem-se como problema de pesquisa: Quais são as 
necessidades de saúde das pessoas com estomias intestinais e urinárias e as linhas de 
cuidados em enfermagem no município de Florianópolis? E como objetivos: geral Analisar 
as necessidades de saúde das pessoas com estomias intestinais e urinárias e as linhas de 
cuidados em Enfermagem no município de Florianópolis. Os objetivos específicos são: 1. 
Identificar as necessidades de saúde das pessoas com estomias intestinais e urinárias e de 
seus familiares no município de Florianópolis; 2. Caracterizar as linhas de cuidado em 
Enfermagem às pessoas com estomias intestinais e urinárias e seus familiares no município 
de Florianópolis; 3. Organizar a linha de cuidado em Enfermagem para a pessoa estomizada 
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e seu familiar no município de Florianópolis; 4. Estabelecer parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis e com o Hospital Universitário Polydoro Ernani de São 
Thiago para a implementação da linha de cuidado de enfermagem para a pessoa 
estomizada e seu familiar; 5. Promover a capacitação dos profissionais de enfermagem 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e do Hospital Universitário Polydoro Ernani 
de São Thiago. Com a inclusão de novos pesquisadores houve alteração do segundo e 
terceiro objetivos, dando-se uma nova redação:  
Compreender como é desenvolvido o cuidado a pessoa com estomia intestinal e urinária e 
seus familiares pelos profissionais de saúde dos municípios da 18ª Regional de Saúde de 
Santa Catarina e elaborar e validar uma proposta de linha de cuidado para a pessoa com 
estomia intestinal ou urinária e seus familiares na perspectiva dos usuários e dos 
profissionais envolvidos no cuidado a pessoa com estomia nas unidades de saúde dos 
municípios da 18ª Regional de Saúde de Santa Catarina. Assim, como método se 
estabeleceu a pesquisa qualitativa e por meio de entrevistas e grupos de convivência 
espera-se contextualizar o caminho percorrido pela pessoa estomizada e sua família após a 
cirurgia na cidade de Florianópolis. A coleta de dados estava prevista para acontecer em 
dois momentos: no primeiro as entrevistas e os grupos de convivência. No segundo 
momento serão desenvolvidas atividades de educação e de atualização para os profissionais 
de enfermagem do HU/UFSC e da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Em 
decorrência dos novos pesquisadores também houve alteração no método, o qual será 
apresentado de acordo com os objetivos. Primeiro objetivo: Identificar as necessidades de 
saúde das pessoas com estomias intestinais e urinárias e de seus familiares no município de 
Florianópolis: pesquisa qualitativa desenvolvida com as pessoas com estomias intestinais 
associadas da ARPO as quais foram entrevistadas com o mesmo roteiro de pesquisa. Este 
objetivo foi realizado pela Enfermeira Bruna Andrade que defendeu seu Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) de graduação em Enfermagem, cujo título foi As necessidades de 
saúde de pessoas com estomias intestinais que participam da Associação Regional da 
Pessoa Ostomizada. O grupo de vivências não foi realizado conforme programado. Houve a 
realização de grupo de vivencias com os pacientes internados na clinica cirúrgica do 
HU/UFSC como atividade da mestranda Magali Schütz Correa e não sendo integrado ao 
resultado do TCC. Das 160 pessoas com estomias inscritas na ARPO, participam das reuniões 
mensais em média 15 pessoas, incluindo familiares; profissionais e estudantes de saúde. 
Durante o ano de 2015 e 2016, a acadêmica de enfermagem participou das reuniões da 
ARPO e entrevistou 12 pessoas com estomias intestinal ou urinária. A análise dos resultados 
apontou para três categorias: a pessoa com estomia e ele próprio (destacam-se as palavras 
como o autocuidado, autoimagem e sentimentos. As pessoas com estomia referem que o 
autocuidado volta-se para cuidados de higiene e conforto); a pessoa com estomia e o 
profissional de saúde (as palavras mais citadas foram: Profissionalismo e Rede de 
assistência) e a pessoa com estomia e a sociedade (as palavras mais citadas foram: Família, 
Isolamento social e Direitos). Conclui-se que as necessidades de saúde de pessoas com 
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estomias intestinais inseridas nesta associação estão relacionadas a falta de orientações 
especializadas no cuidado com estomias por parte de alguns enfermeiros e a dificuldade das 
pessoas com estomia de exercerem seus direitos respaldados por lei, para melhor inserção 
social, por desconhecimento da sociedade sobre o que é ter uma estomia.  As orientações 
de enfermagem realizadas durante a internação ou nas unidades básicas, precisam focar na 
higienização correta da estomia, na perda do esfíncter e a falta de controle das eliminações, 
nas noções de anatomia e fisiologia intestinal e da pele, nos tipos de estomia existentes e 
como funcionam, como se deve fazer a troca de bolsas, nos aspectos nutricionais, nos 
aspectos legais, na prevenção de possíveis complicações, o que acaba por favorecer o 
cuidado com a estomia e incentivar o autocuidado. A partir deste objetivo, derivam dois 
projetos de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de graduação em Enfermagem, 
configurados como uma revisão integrativa e uma pesquisa de desenvolvimento de 
material, quais sejam: A Enfermagem no ensino do autocuidado à pessoa com estomia 
intestinal: revisão integrativa, de Anadélia Cristina Moreira Wolff, com previsão de criação 
de um modelo para estimular e ensinar o autocuidado aos pacientes com estomias; e 
Qualidade De Vida Da Pessoa Com Estomia Intestinal: Revisão Integrativa, de Joane Rosiara 
Werner, ambas defendem em junho de 2017. Segundo objetivo: Compreender como é 
desenvolvido o cuidado a pessoa com estomia intestinal e urinária e seus familiares pelos 
profissionais de saúde dos municípios da 18ª Regional de Saúde de Santa Catarina e 
Terceiro objetivo: elaborar e validar uma proposta de linha de cuidado para a pessoa com 
estomia intestinal ou urinária e seus familiares na perspectiva dos usuários e dos 
profissionais envolvidos no cuidado a pessoa com estomia nas unidades de saúde dos 
municípios da 18ª Regional de Saúde de Santa Catarina. Estes objetivos estão sendo 
desenvolvidos pela mestranda Magali Schultz Correa, do Programa Gestão do Cuidado em 
Enfermagem – modalidade Mestrado Profissional, cuja dissertação será sustentada em 
junho de 2017, com o título Linha de cuidado para o paciente com estomia intestinal ou 
urinária na perspectiva dos profissionais de saúde dos municípios da 18ª Regional de Santa 
Catarina. O que se verifica até o momento é a falta de conhecimento sobre a situação da 
pessoa com estomia intestinal por parte dos gestores e dos profissionais de enfermagem. O 
quarto objetivo, que visa estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis e com o Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago para a 
implementação da linha de cuidado de enfermagem para a pessoa estomizada e seu 
familiar terá sua configuração determinada após a finalização da dissertação de mestrado 
de Magali Schultz Correa. Entende-se que o quinto objetivo, promover a capacitação dos 
profissionais de enfermagem Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e do Hospital 
Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, parcialmente alcançado com o convite da 
Secretaria Estadual de Saúde para participação na I Oficina de Capacitação da Rede de 
Atenção a Saúde da Pessoa com Deficiência durante a vigência de execução do projeto. 
Ainda há que se programar a capacitação para os profissionais de enfermagem da 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e do Hospital Universitário Polydoro Ernani 
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de São Thiago. A comparação dos objetivos iniciais com os atuais entende-se que a sua 
execução implicou no envolvimento de estudantes de graduação e de pós-graduação, 
ampliando o escopo dos objetivos. O primeiro objetivo foi ampliado com duas revisões 
integrativas, sendo um deles com potencial para criação de um modelo de para estimular e 
ensinar o autocuidado aos pacientes com estomias; o segundo objetivo, restrito a 
Florianópolis, foi ampliado para a 18ª Regional de Saúde, bem como o quinto objetivo que 
previa capacitações para os profissionais de enfermagem de Florianópolis, teve o alcance de 
Santa Catarina a partir do convite da Secretaria de Saúde de Santa Catarina.  

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

Esta pesquisa buscou verificar como se realiza o atendimento a pessoa com estomia e seu 
familiar após a alta hospitalar, sendo ampliada a região de estudo de Florianópolis para a 
18ª Regional de Saúde, incluindo os municípios de Águas Mornas; Angelina; Anitápolis; 
Antônio Carlos; Biguaçu; Florianópolis; Governador Celso Ramos; Palhoça; Rancho 
Queimado; São José e São Pedro de Alcântara. Infelizmente dois municípios não 
participaram (Santo Amaro da Imperatriz e São Bonifácio). Tal problema de pesquisa se 
fundamenta na prática profissional como enfermeiras e docentes de um curso de 
graduação em Enfermagem, que no seu cotidiano percebem o quanto ainda falta para que 
se consolide um sistema no qual a pessoa saiba exatamente onde ir, o que precisa para si 
para atender suas necessidades bio-psico-sociais. Ao se implementar a pesquisa se 
percebeu outra realidade, a dos profissionais de enfermagem, seja pela constante mudança 
de serviço ou pela formação acadêmica, desconhecem o contexto de uma pessoa com 
estomia, principalmente no período pós-operatório, no momento da alta. Percebe-se que o 
avanço tecnológico em equipamentos e adjuvantes são desconhecidos pela maioria dos 
profissionais. Neste sentido, esta pesquisa consolida uma linha de cuidado para uma pessoa 
com estomia e aponta para a necessidade de investimento em capacitação dos profissionais 
de enfermagem na área de estomias intestinais e urinárias. Por outro lado, as constantes 
discussões no grupo de pesquisa e de extensão motivaram os acadêmicos de enfermagem a 
realizarem seus estudos de conclusão de curso a partir deste projeto de pesquisa, haja vista 
que se tem no momento um TCC concluído e dois em finalização.  

 
Florianópolis/SC, 11 de maio de 2018. 

 
_______________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014tR1956 Sigla: EFP_00009224 

Título do Projeto: "ACESSO A MEDICAMENTOS PARA ASMA GRAVE E ACESSIBILIDADE DE SERVIÇOS 
DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM SANTA CATARINA" 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Luciano Soares 

E-mail: soaresgnosia@gmail.com 

Município de Execução da Pesquisa: Joinville 

Instituição Executora: Fundação Educacional da Região de 
Joinville 

CNPJ: 84.714.682/0001-94 

 

Instituição Co-Executora: Não se aplica CNPJ:  
 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

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

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto:  

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  X SES:  CNPq:  X 

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 

X Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

mailto:soaresgnosia@gmail.com
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 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

 
Inicialmente os objetivos propostos envolviam a caracterização do acesso incluindo a Farmácia 
Escola da UFSC/SUS/SMS (FE-UFSC), o que ficou inviabilizado por não ter sido possível acesso 
aos dados dos pacientes com asma grave atendidos pela FE-UFSC, em função do não retorno com 
autorização pela DIAF. Diante da limitação os objetivos foram ajustados para refletir o escopo da 
investigação e um objetivo adicional foi incluído, para manter a abrangência da proposta. 
 

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

Objetivos propostos 
Objetivo Geral: Avaliar o acesso a medicamentos para asma grave e a acessibilidade de serviços do 
componente especializado da assistência farmacêutica em um município de Santa Catarina. 
 
Objetivos Específicos 
1- Descrever o perfil dos pacientes com diagnóstico de asma grave e processo administrativo nas 
Farmácia Escola da Univille/SUS/SMS.  
2- Descrever o perfil da farmacoterapia dos pacientes com diagnóstico de asma grave e processo 
administrativo nas Farmácia Escola da Univille/SUS/SMS. 
3 Analisar as relações entre o uso de serviços de saúde e de medicamentos, a partir do modelo 
Comportamental do Uso de Serviços de Saúde. 
4 Analisar a acessibilidade dos serviços de saúde na linha de cuidados para pacientes com asma 
grave em Joinville. 
5- Caracterizar o acesso e a acessibilidade de medicamentos de uma amostra representativa de 
pacientes da Farmácia Escola da Univille/SUS/SMS 
 
Objetivos alcançados 
Os objetivos foram alcançados e estão refletidos na produção relacionada ao projeto. 

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

 
Considera-se que 100% dos objetivos foram concluídos, considerando-se a observação do item 3ª. 
 

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

 
O projeto foi realizado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina que participou na 
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elaboração de estratégias de pesquisa e dos instrumentos empregados, na análise dos dados 
coletados, na revisão dos resultados obtidos, na elaboração e correção de relatórios e artigos. Os 
resumos publicados, a dissertação de mestrado defendida, e o artigo submetido à publicação foram 
igualmente realizados em conjunto. 
 
 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

x SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM x NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

x SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM x NÃO Manutenção de equipamentos 

 SIM x NÃO Aquisição de material de consumo 

x SIM  NÃO Atraso na liberação dos recursos 

 SIM x NÃO Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM x NÃO  Evasão do pessoal técnico 

x SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

 
Não se aplica 
 

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

Houve a inserção de uma professora da Universidade da Região de Joinville como participante do 
projeto a partir do fomento para uma etapa do projeto conquistado em edital interno da universidade, 
contribuindo na organização da pesquisa e análise dos dados. Adicionalmente, a colaboração com a 
Professora Mareni Rocha Farias permitiu a realização de uma dissertação de mestrado, a qual a 
Profa. Mareni foi orientadora, e o coordenador do projeto co-orientador. 
Houve a participação de 3 estudantes que realizaram iniciação científica e Trabalho de Conclusão de 
Curso vinculados ao projeto, contribuindo com a coleta e digitação dos dados. 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Bianca Ramos Pezzini Doutorado em Fármacos e 
Medicamentos 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Luciano Soares Doutorado em Farmácia Universidade da Região de 
Joinville 

Mareni Rocha Farias Pós-doutorado na Health & Life 
Sciences University (UMIT) em 
Hall in Tirol na Áustria. 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Maíra Lindomar Pires Toazza Mestre em Assistência 
Farmacêutica 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Melissa Zétola Mestre em Farmácia Universidade da Região de 
Joinville 

Maria Eduarda Nunes Graduanda em Farmácia Universidade da Região de 
Joinville 

Natasha Steffen de Medeiros Graduanda em Farmácia Universidade da Região de 
Joinville 

Sandro José Pereira Graduanda em Farmácia Universidade da Região de 
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Joinville 

Silvana Nair Leite Pós-doutorado University of 
Nottingham, NOTTINGHAM, 
Inglaterra. 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

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

 
O projeto foi contemplado no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Pesquisa Científica 
PIBIC/CNPq em 2015-2016 – com concessão de duas Bolsa de Iniciação Científica (IC). 
Uma etapa do projeto recebeu recursos do edital de demanda interna da Universidade da Região de 
Joinville em 2016, por meio do Fundo de Apoio à Pesquisa. 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 4.240,00   

Total Custeio 8.620,00 8.500,00  

Saldo Total 12.860,00   

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 

ATLAS.ti eletrônica para 5 para 

até usuários simultâneos (PC + 

Mac) 

Licença multi-

usuários educacional 

  

    

    

    

 
Justificativa: 
O software Atlas.ti foi adquirido diretamente da companhia Cleverbridge, Inc, com sede na Alemanha, 
sendo a transação comercial realizada por meio do site https://atlasti.cleverbridge.com/74/purl-
order?_ga=2.213873044.1452759822.1535479497-719056731.1535479497. 
Inicialmente, um orçamento para um fornecedor nacional foi requerido, retornando com um valor que 
era aproximadamente o dobro do valor encontrado no site do produtor. Como a taxa de câmbio 
estava elevada, aguardou-se a variação do dólar para compatibilizar o valor do software com o 
recurso orçado no projeto.  
A compra foi então realizada diretamente com o fornecedor internacional, com um câmbio mais 
favorável. O software permitiu a realização das análises necessárias ao tratamento dos resultados e à 
submissão dos artigos. 
Para realização da compra internacional foi necessário transferir o recurso para a conta pessoal do 
coordenador, a fim de adquirir por meio de cartão de crédito internacional, conforme devidamente 
comprovado. 
 
Em relação ao principal item de capital solicitado, um notebook, não foi adquirido com recursos do 
projeto. Ao fazer a aquisição, como coordenador, fiz a retirada do valor de R$ 1.000,00 da conta do 
projeto, depositando em minha conta pessoal, pela qual fiz o pagamento do computador. Isso deveu-
se à inexperiência na gestão de projetos com a FAPESC, já que se trata de minha primeira 

https://atlasti.cleverbridge.com/74/purl-order?_ga=2.213873044.1452759822.1535479497-719056731.1535479497
https://atlasti.cleverbridge.com/74/purl-order?_ga=2.213873044.1452759822.1535479497-719056731.1535479497
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experiência na coordenação. Dado a inadequação do procedimento, preferi não adquirir o item pelo 
projeto, fazendo o ressarcimento à conta do projeto do valor retirado, para devolução. Assim, o 
computador indicado como necessário no orçamento, efetivamente, foi adquirido e usado no projeto, 
porém, com outros recursos. O outro item de capital previsto, gravadores de voz, não foram 
adquiridos por terem-se tornado desnecessários, pois o projeto contou com a disponibilidade de 
aparelhos similares para a mesma função, com vantagens técnicas e operacionais em relação ao que 
foi inicialmente previsto. Assim, o recurso relativo aos itens de capital está sendo devolvido 
integralmente. 
 

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 produzido permitiu elaborar uma dissertação de mestrado e artigos que estão em 
processo de submissão para publicação. Permitiu ainda, a qualificação de recursos humanos em 
nível mestrado e de graduação. A difusão dos conhecimentos tem trazido retorno para os serviços 
de saúde no município, e contribuído para consolidar a linha de pesquisa na universidade, agora 
em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente. 
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Toazza, M. L. P. O acesso a medicamentos por pacientes asmáticos atendidos num serviço de 
dispensação de medicamentos. Florianópolis, Dissertação (Mestrado em PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - Universidade Federal de Santa Catarina, 2016. 

NUNES, M. E. ; TOAZZA, M. L. P. ; PEREIRA, S. ; SOARES, L. ; FARIAS, M. R. The construction of the 
health needs of patients with severe asthma: a qualitative study. Resumo. Porto Alegre. Abstracts 
book of the III Congress of ABCF (Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas), 2015. 

NUNES, M. E. ; TOAZZA, M. L. P. ; PEREIRA, S. ; PEZZINI, B. R. ; LEITE, S. N. ; SOARES, L. ; FARIAS, M. R. 
DRUG USE FOR TREATING SEVERE ASTHMA IN PHARMACY SCHOOL OF JOINVILLE / SC: A 
QUALITATIVE STUDY. Resumo. Ribeirão Preto, 10th International Congress of Pharmaceutical 
Sciences (CIFARP), 2015, Abstracts. Ribeirão Preto: CIFARP, 2015. 

PEREIRA, SANDRO; NUNES, MARIA EDUARDA; ZÉTOLA, MELISSA; PEZZINI, BIANCA RAMOS; SOARES, 
LUCIANO. A acessibilidade dos serviços para cuidado de asma grave no componente especializado da 
assistência farmacêutica em Joinville/SC. Resumo. Joinville, 3º SUCST (Semana Univille de Ciência, 
Sociedade e Tecnologia), 2016. Joinville: Univille, 2016. 

PEREIRA, SANDRO; NUNES, MARIA EDUARDA; SOARES, LUCIANO. O uso de medicamentos para 
tratamento da asma: estudo qualitativo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
em Joinville O uso de medicamentos para tratamento da asma: estudo qualitativo do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica em Joinville. Resumo. Joinville, 3º SUCST (Semana Univille 
de Ciência, Sociedade e Tecnologia), 2016,. Joinville: Univille, 2016. 

Medeiros, N. S.; Pereira, S. J.; Almeida, J.A.F.; Nunes, M.A.; Soares, L. A acessibilidade de serviços 

http://lattes.cnpq.br/8645380470599338
http://lattes.cnpq.br/8122585190322684
http://lattes.cnpq.br/1955003761488344
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para cuidado de asma grave no componente especializado da assistência farmacêutica em 
Joinville/SC. Resumo. Curitiba, 4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva, 18-20 de julho 
de 2018. 
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       

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

- O aprofundamento do conhecimento sobre o processo saúde-doença e sobre o processo de 
cuidado em saúde, envolvendo medicamentos e seu contexto, contribui para o estabelecimento de 
evidências acerca da experiência do uso dos medicamentos e como ela interfere sobre a vida das 
pessoas, o que possibilita aprimorar os serviços de saúde relacionados aos cuidados de pacientes 
com asma, bem como melhorar a sua qualidade de vida.  
- Os resultados trazem subsídios às políticas públicas relacionadas à atenção à saúde da população, 
especialmente no espaço de implementação das políticas no município, onde a realidade específica 
exige a reflexão pela gestão sobre as necessidades que caracterizam as pessoas que ali vivem, 
como o sistema de saúde lida com essas necessidades, e como isso impacta sobre os resultados em 
saúde. 
 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor x      

Sustentabilidade das empresas do setor x      

Lançamento de novos produtos x      

Redução dos custos de produção do setor x      

Melhoria da qualidade dos produtos x      

Criação de novos mercados x      

Redução de barreiras técnicas x      



PPSUS – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: 

Gestão compartilhada em saúde  
        

 
                             

 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-902   -   Fone: (48) 3665 4800 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

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): 
As informações obtidas nesta pesquisa podem subsidiar a tomada de decisões, contribuindo para a 
melhoria da gestão da Assistência Farmacêutica e das políticas públicas de saúde, no que tange à 
organização e à estruturação do serviço, na informação e orientação a outros profissionais de 
saúde, bem como na qualidade de vida do paciente asmático. 
A compreensão das necessidades de medicamentos e de suas relações com a experiência dos 
pacientes, com a tecnologia, com os valores sociais e com a acessibilidade coloca em perspectiva 
o desafio de transformar a organização dos serviços e a atuação dos profissionais de saúde, de 
modo que voltem seu foco à construção de realidades que permitam às pessoas o desenvolvimento 
de suas potencialidades. 
No Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, responsável pela dispensação de 
medicamentos de alto custo no estado, a acessibilidade dos medicamentos é regulada pelos 
padrões normativos dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da 
Saúde, em um contexto em que os serviços médicos e os serviços de apoio diagnóstico são 
vulneráveis à carência de disponibilidade. Assim, a partir da constatação das dificuldades de 
acessibilidade relacionadas ao período definido no PCDT para renovação dos processos 
administrativos, atualmente trimestrais, que geram elevada frequência de utilização das consultas 
médicas, muitas vezes, meramente para obter os documentos necessários à renovação, infere-se 
que o alongamento no período de renovação, vinculado à avaliação do farmacêutico dos resultados 
de saúde dos pacientes, pode melhorar as características de acessibilidade dos serviços 
relacionados, e simplificar o itinerário terapêutico dos indivíduos. 
A sobreutilização do salbutamol (um dos medicamentos disponibilizados no SUS para asma) pelos 
pacientes, baseada nos sintomas percebidos pelos sujeitos, evidencia uma lacuna no manejo da 
farmacoterapia da asma. Embora a avaliação dos participantes, de acordo com critérios técnicos, 
evidenciou o controle pobre dos sintomas, a percepção dos indivíduos foi amplamente divergente 
sobre o próprio estado de saúde. Apenas um quarto das pessoas entrevistadas foram classificadas 
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com asma controlada, mas a maioria considerava estar em um estado de asma controlado. 
Nesse sentido, a atuação do farmacêutico deve compor a organização do sistema de saúde, 
associando a presença dos pacientes nas unidades de dispensação mensalmente ao 
acompanhamento do estado de saúde e à intervenção profissional de forma a ajustar o tratamento, 
visando aprimorar o acesso e os benefícios produzidos. 
Do ponto de vista da assistência farmacêutica, a articulação da garantia do acesso das pessoas 
aos medicamentos, com o desenvolvimento, pelo farmacêutico, de um processo de cuidado 
necessário é crucial para a construção de uma prática profissional na clínica farmacêutica e, ao 
mesmo tempo, socialmente relevante e conectada aos princípios fundamentais do SUS. 
 

 
 
 

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

A asma é uma doença causadora de impacto importante na vida dos pacientes, seus familiares e no 
sistema de saúde. Embora não exista cura, o manejo adequado pode resultar em controle da doença 
e dos sintomas, na melhora da qualidade de vida, normalização ou estabilização da função 
pulmonar, redução do absenteísmo e redução da utilização de serviços de saúde. A farmacoterapia 
é uma estratégia de tratamento da asma e o uso de medicamentos é um fenômeno social complexo 
e multideterminado. O acesso a medicamentos é uma condição comportamental do usuário, e pode 
ser definido como o uso de medicamentos em um processo de cuidados. O objetivo deste estudo foi 
analisar o uso dos serviços de saúde e de medicamentos para o tratamento da asma, em um 
município do Sul do Brasil. Para tanto, considerou o modelo de acesso a serviços de saúde proposto 
por Andersen e Davidson, e a asma como doença marcadora. A partir de uma base de dados 
secundários, realizou-se um levantamento quantitativo das características de acessibilidade dos 
medicamentos para o tratamento da asma e dos serviços a eles relacionados. A amostra incluiu 
pacientes com asma persistente grave, da unidade de dispensação do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica de um município do Sul do Brasil. Empregou-se o StataSe para análise 
descritiva. Uma pesquisa qualitativa exploratória foi realizada por meio de entrevistas 
semiestruturadas, com pacientes que recebiam medicamentos para asma em um serviço de 
dispensação. As entrevistas tiveram a intenção de captar a percepção e a experiência dos 
participantes sobre o uso de serviços de saúde e o uso de medicamentos, em itinerários terapêuticos 
recentes. Empregou-se o Atlas.ti para auxiliar na definição das citações e codificação do corpus 
descritivo. A amostra foi composta de 1.026 pacientes, sendo 68% com mais de 60 anos. Os 
processos dos medicamentos foram encaminhados ao Sistema Único de Saúde, principalmente, por 
serviços públicos de saúde (90,8%), sendo que, na solicitação do medicamento, 71,1% das 
consultas ocorreram em ambulatórios hospitalares, 10,3% foram realizadas por policlínicas públicas 
de especialidades, e 83,5% foram concentradas em quatro pneumologistas. O manejo da 
farmacoterapia da asma foi expresso por discursos que incluem experiências com maior flexibilidade 
no cumprimento do regime terapêutico prescrito, em face da sua experiência pessoal e da realidade 
clínica. Comportamentos relacionados à formação de necessidades de saúde foram modulados pela 
experiência da doença. Percepção e conhecimento sobre o próprio estado de saúde influenciaram as 
necessidades expressas pelos participantes. Uma característica importante das necessidades de 
medicamentos é o desejo, relacionado ao efeito de sua natureza tecnológica. Na asma, o não uso do 
medicamento se expressa concretamente como sofrimento. Nesse contexto, os medicamentos 
encontram-se apreciados, em detrimento dos serviços relacionados ao cuidado. Mesmo com a 
organização dos serviços tendo como princípio finalístico a disponibilização de medicamentos, foram 
observadas diversas indicações de barreiras de acessibilidade ao tratamento da asma, como as 
características da organização dos serviços. O conhecimento experiencial modula tanto a maneira 
como a doença é encarada como o manejo do uso do medicamento realizado. Profissionais 
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deveriam considerar a aprendizagem baseada nas experiências pessoais, visando influenciar os 
resultados de controle da asma. A formação da necessidade é ligada ao sofrimento causado pela 
exacerbação dos sintomas e pelas limitações cotidianas das pessoas, não sendo adequado 
interpretar a doença independente do uso de medicamentos. A existência da necessidade de saúde 
está vinculada à capacidade do usuário de se beneficiar de um tratamento farmacológico efetivo. A 
compreensão das necessidades de medicamentos e de suas relações com a experiência dos 
pacientes, com a tecnologia e os valores sociais, e com a acessibilidade coloca em perspectiva o 
desafio de transformar a organização dos serviços e a atuação dos profissionais de saúde, voltando 
seu foco à construção de realidades que permitam às pessoas o desenvolvimento de suas 
potencialidades. Em uma etapa do estudo, para composição da amostra, 310 pessoas foram 
abordadas, das quais 270 foram entrevistadas, entre os meses de Junho à Novembro de 2016. O 
perfil dos participantes envolveu sujeitos com idade média de 64 anos, sendo a maioria de 
aposentados, recebendo até dois salários mínimos mensais, casados e com ensino fundamental 
incompleto. Sobre a percepção do controle da doença, 87,0% dos participantes declararam-se com 
asma controlada, sendo 74,4% classificados com asma não controlada pelos critérios da Global 
Initiative for Asthma. Cerca de 82% dos participantes não obtiveram a quantidade total do 
medicamento prescrito em pelo menos algum mês do último ano, o que pode estar relacionado ao 
não controle da asma. A experiência de uso e a percepção sobre o estado de saúde levaram os 
sujeitos à conclusão sobre controle da asma, embora a maioria estivesse usando medicamento de 
alívio em excesso. A desconexão entre a disponibilidade de medicamentos e o estado da asma pode 
estar relacionada à abordagem dos serviços, organizados na lógica biomédica da atenção à saúde, 
centrada em especialistas, hospitalocêntrica, tendo a atenção básica um papel secundário no 
cuidado da asma grave. Outra etapa, para a coleta de dados 12 pessoas foram abordadas, tendo-se 
entrevistados 10 pessoas no total. E a principal razão para as outras duas pessoas não participarem 
da entrevista foi a indisponibilidade de tempo. Os participantes incluídos na pesquisa foram 2 
homens e 8 mulheres, com idade entre 51 e 79 anos. Totalizando 80% dos participantes tinham 
ensino fundamental incompleto, com renda até R$1576,00. As entrevistas permitiram analisar a 
dinâmica do uso de serviços de saúde por paciente com asma grave, bem como, o comportamento 
de uso dos medicamentos nesse contexto. O uso dos serviços de saúde pelos pacientes com asma 
grave de uma farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) em um 
município do sul do Brasil, demonstrou ser modulado por fatores capacitantes, necessidades em 
saúde e comportamentos individuais. As situações individuais observadas por meio das entrevistas 
permitiram correlacionar as experiências e o contexto dos pacientes com as categorias dos modelos 
teóricos de Andersen e Davidson e de Penchansky e Thomas. Os valores e princípios, as 
experiências, as expectativas e atitudes afetaram a tomada de decisão dos participantes nos 
processos de percepção das necessidades, autocuidado e uso de medicamentos. Em outra etapa a 
amostra foi dimensionada por conveniência, incluindo-se no estudo 16 participantes. Na codificação 
do corpus discursivo, o software Atlas.ti foi empregado, no qual as sentenças e frases contidas nos 
textos transcritos das entrevistas foram analisados a partir do significado que apresentavam no 
contexto do modelo de Andersen e Demmalco. Sete participantes foram classificados, segundo 
requisitos do modelo Demmalco como totalmente aderentes, enquanto três pessoas faziam adesão 
parcial e uma adesão inicial. Constatou-se que participantes com diferentes autonomias, parecem 
usar a avaliação da necessidade de forma mais abrangente nas decisões que tomam sobre a 
farmacoterapia. A adesão ao tratamento é um fenômeno complexo, frequentemente associado à 
falta de informação dos pacientes ou a uma atitude de pouca colaboração. Este estudo traz outros 
elementos que dão maior densidade e complexidade ao conceito, podendo contribuir para maior 
conhecimento desse fenômeno. 
Palavras-chave: Uso de serviços de saúde. Uso de medicamentos. Asma. Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica. Acesso. Acessibilidade. 
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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). 

Considerado essencial na atenção à saúde, o acesso a medicamentos é institucionalizado como 
direito pelo SUS. Contudo, garantir a disponibilidade não tem sido suficiente para assegurar o uso e 
os resultados terapêuticos pretendidos. A alta disponibilidade de medicamentos ou gastos 
acentuados em seu financiamento não está necessariamente relacionada à melhoria do estado de 
saúde. As iniquidades no acesso são acentuadas, uma vez que 75,8% dos gastos com 
medicamentos são realizados por apenas 16,8% da população que vive em países classificados com 
renda elevada, com maiores taxas de consumo per capita. A Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica foca em ações que visam ampliar o acesso a medicamentos, o desenvolvimento e 
produção locais para as necessidades brasileiras, a promoção do uso racional e a qualificação de 
profissionais de saúde. Nesse contexto, os gastos com medicamentos, apenas do MS, em 2013, são 
estimados em mais de 11 bilhões de reais, alcançando 14% do orçamento do ministério. Estudos 
sobre o acesso a medicamentos e o uso de serviços de saúde são, ainda, campos pouco 
explorados. A disponibilização de medicamentos para asma, no SUS, ocorre por meio: do CEAF, 
definido no PCDT para Asma Grave aprovado pela Portaria no 709, de 17 de dezembro de 2010; do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica nos serviços de saúde da atenção de acordo com 
a Relação Nacional de Medicamentos; e do Programa Farmácia Popular (PFP), de forma gratuita, 
nas farmácias próprias ou em convênio com a rede privada. Os resultados têm potencial para o 
aprimoramento das políticas de saúde, possibilitando propor mudanças na organização dos serviços, 
com impacto sobre o processo de educação correspondente. A análise dos cuidados envolvendo 
medicamentos em um serviço de dispensação, a partir de um modelo comportamental teórico, tendo 
a asma como doença marcadora, permitiu compreender o comportamento do uso de medicamentos, 
sendo útil para redefinir os serviços farmacêuticos e outros relacionados ao tratamento da asma, 
analisar a necessidade das pessoas por esses medicamentos, e avançar no desenvolvimento de 
tecnologias sociais de cuidado, com reflexos sobre o acesso, organização e custeio dos serviços. 
 

 
 

_Joinville/SC, 03 de abril de 2017. 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR3207 

Título do Projeto: ESTIMATIVAS DOS CUSTOS ASSOCIADOS AO TRATAMENTO DA ARTRITE 

REUMATOIDE NO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF), 

FLORIANÓPOLIS/SC 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Profª Drª Mareni Rocha Farias 

E-mail: marenif@yahoo.com.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis/SC 

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

Instituição Co-Executora: Não se aplica CNPJ: 

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

Prazo de Vigência do Projeto: 04/11 /2014 - 15/11/2017        

Apoio Financeiro:  

FAPESC: X SES: Não CNPq: X 

Tema/Linha Temática: Avaliação de Tecnologias em Saúde/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 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 

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

 Processo saúde-doença 
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 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 (  ) NÃO(X) Caso SIM, Justifique:  

Além dos objetivos inicialmente previstos no projeto, incluímos a estimativa da qualidade de vida 

dos pacientes com artrite reumatoide, por meio de medidas psicométricas, em diferentes tempos 

do estudo  

 

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

1) Identificar e mensurar os recursos consumidos pelos indivíduos em tratamento para artrite 

reumatoide (AR) com os Medicamentos Modificadores do Curso da Doença (MMCDs) 

imunobiológicos – 100% de execução;  

2) Estimar os custos diretos e indiretos relacionados ao tratamento da AR com os MMCDs 

imunobiológicos, conforme as diferentes fontes pagadoras – 100% de execução;  

3) Elaborar um modelo para a estimativa dos custos do serviço de dispensação deste grupo de 

medicamentos - Objetivo não alcançado, pois o tempo necessário para a execução das etapas, 

anteriores foi superior ao inicialmente previsto. 

4) Comparar a utilização de recursos e os custos associados ao tratamento da artrite reumatoide 

atuais aos estimados no estudo realizado por Buendgens et al.,2013 – 100% de execução. 

5) Estimar a qualidade de vida dos pacientes com artrite reumatoide, por meio de medidas 

psicométricas, em diferentes tempos do estudo – 100% de execução. 
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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: 

No momento, 80% dos objetivos propostos foram alcançados, visto que o objetivo 3 não foi 

executado. Contudo, os dados obtidos estão sendo estudados visando a realização desta etapa por 

meio de outro trabalho de mestrado.  

 

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

Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( X ) NÃO(  ) 

Caso SIM, indique as instituições participantes e quais são os indicadores da cooperação (análise de 

material, publicações, apresentações em eventos científicos, entre outros): 

O estudo foi desenvolvido na Farmácia Escola UFSC/PMF, a qual desenvolve seus trabalhos por 

meio de um convênio com a Prefeitura Municipal de Florianópolis para a dispensação de 

medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica aos moradores de 

Florianópolis. A aquisição e distribuição destes medicamentos é de responsabilidade partilhada 

entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde. 

 

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 

X SIM  NÃO Reestruturação orçamentária 

 

Outras:  

As constantes atualizações da cartilha de prestação de contas, o que acarretou dúvidas no 

momento da contratação dos serviços e/ou aquisição de produtos e na prestação de contas; assim 

como, dificuldade na utilização de recursos, não sendo possível a utilização do cartão na função 

débito ou crédito e a realização de saques, o que dificultou a aquisição de produtos por meio da 

internet, a um custo mais baixo. 
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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? 

 

Durante a execução do Projeto, houve a vinculação de três estudantes do Curso de Graduação em 

Farmácia da UFSC, sendo que uma delas participou como voluntária. As estudantes contribuíram 

com a coleta de dados, bem como a organização e complementação dos mesmos, não alterando os 

objetivos iniciais. 

 

G - Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação1 
Instituição de Vínculo 

Empregatício1 

Aline Aparecida Foppa Mestre em Farmácia 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Antônio Carlos Estima 
Marasciulo 

Doutor em Medicina Preventiva 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Carine Raquel Blatt Doutora em Farmácia 
Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto 
Alegre 

Fabíola Bagatini Buendgens  Doutoranda em Farmácia 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Kaite Cristiane Peres  Mestre em Farmácia 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Mareni Rocha Farias 
 Pós-doutora na Health & Life 
Sciences University (UMIT) em 
Hall in Tirol na Áustria. 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Rosana Isabel dos Santos  Doutora em Farmácia 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Keitty Cavani Cardoso Graduanda em Farmácia 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Jéssica Pires da Silva Graduanda em Farmácia 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Mônica da Silva Ramos Graduanda em Farmácia 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

1 – Titulação e vínculo empregatício referentes ao período de execução do Projeto. 

 

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

O projeto foi contemplado no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Pesquisa Científica 

PIBIC/CNPq – PIBIC-Af/CNPq – BIPI/UFSC - 2015/2016, com concessão de uma Bolsa de Iniciação 

Científica (IC). 
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4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital R$ 15.100,00 R$ 14.732,40 R$ 367,60 

Total Custeio R$ 70.920,00 R$ 40.222,83 R$ 30.697,17 

Total R$ 86.020,00 R$ 54.955,23 R$ 31.064,77 

Data da Informação 05/12/2014 12/12/2017 12/12/2017 
 

 

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

Material MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

NOTEBOOK HP 14-
R052BR 

HP 14-R052BR BRJ530VYFJ 

OFFICE HOME AND STUDENT 
2013 32/64BITS BRAZILIAN;  
fonte de alimentação; cabo de 
alimentação; Pôster de 
instalação 

MICROCOMPUTADOR 
POSITIVO MASTER D60 

POSITIVO MASTER D60 1AF43642T 

Fonte (250 W, 100~240V / 
50~60Hz automática); Teclado 
(Padrão ABNT2, USB, resistência 
a derramamento de líquidos); 
Mouse Ótico (2 botões, com 
scroll, USB, resolução de 1000 
DPI); Cabos e Guia Rápido de 
Instalação 

MICROCOMPUTADOR 
POSITIVO MASTER D60 

POSITIVO MASTER D60 1AF43690Y 

Fonte (250 W, 100~240V / 
50~60Hz automática); Teclado 
(Padrão ABNT2, USB, resistência 
a derramamento de líquidos); 
Mouse Ótico (2 botões, com 
scroll, USB, resolução de 1000 
DPI); Cabos e Guia Rápido de 
Instalação 

MICROCOMPUTADOR 
POSITIVO MASTER D60 

POSITIVO MASTER D60 1AF43647I 

Fonte (250 W, 100~240V / 
50~60Hz automática); Teclado 
(Padrão ABNT2, USB, resistência 
a derramamento de líquidos); 
Mouse Ótico (2 botões, com 
scroll, USB, resolução de 1000 
DPI); Cabos e Guia Rápido de 
Instalação 

MONITOR LED LG 23" 
IPS 23MP55HQ 
FHD/VGA/HDMI 

LG 

IPS 23MP55HQ 
FHD/VGA/HDM
I 
 

508SPNY13383 
 

Cabo D-Sub, AC adapter, Manual 
do usuário (CD + Software Dual 
Smart Solution). 

MONITOR LED LG 23" LG IPS 23MP55HQ 508SPQJ13420 Cabo D-Sub, AC adapter, Manual 
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Material MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

IPS 23MP55HQ 
FHD/VGA/HDMI 

FHD/VGA/HDM
I 

 do usuário (CD + Software Dual 
Smart Solution). 

MONITOR LED LG 23" 
IPS 23MP55HQ 
FHD/VGA/HDMI 

LG 
IPS 23MP55HQ 
FHD/VGA/HDM
I 

508SPYR12746 
 

Cabo D-Sub, AC adapter, Manual 
do usuário (CD + Software Dual 
Smart Solution). 

HDD EXT 1TB WESTERN 
DIGITAL WD ELEMENTS 
USB 3.0 

WD 
Elements 

1TB WESTERN 
DIGITAL 

WX91E9492EUS 
 

Cabo USB, Guia de Instalação 
Rápida 

IMPRESSORA MULT. HP 
DESKJET INK 
ADVANTAGE 1516 

 
HP 

DESKJET INK 
ADVANTAGE 
1516 

BR43L1F2RW 
 

B2L58A Multifuncional HP 
Deskjet Ink Advantage 1516; 
Cartucho de tinta preta HP 662 
(~120 páginas); Cartucho de 
tinta tricolor HP 662 (~100 
páginas); CD do software; Pôster 
de instalação; fonte de 
alimentação; cabo de 
alimentação.  

 

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): 

- Formação de recursos humanos para a atividade de pesquisa e outras atividades profissionais no 
âmbito da Avaliação de Tecnologias em Saúde, visto que o número de recursos humanos 
capacitados para o desenvolvimento de estudos nesta área ainda é escasso. O projeto possibilitou 
a formação de uma Mestre e uma Doutora, entre 2016-2017 ambas foram contratadas em 
contratos temporários junto à Secretaria Estadual de Saúde, atuando no âmbito da avaliação de 
tecnologias em Saúde; 
- Maior interação entre a graduação e a pós-graduação, permitindo a qualificação de estudantes da 
graduação para os programas de pós-graduação; 
- Aperfeiçoamento de técnicas e métodos de pesquisa relacionados à avaliação de tecnologias em 
saúde, considerando tratar-se de uma área de atuação nova, a qual envolve metodologia 
minuciosa e complexa; 
- Consolidação de uma nova área de atuação dentro do grupo de pesquisa; 
- Desenvolvimento de um estudo de avaliação de tecnologias em saúde, a partir de dados 
primários. 
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Publicações Data/Local da Publicação Título 

Material Didático – Folder 
para divulgação dos 
resultados 

Florianópolis/SC 

Custos do Tratamento da Artrite 
Reumatoide no âmbito do Componente 
Especializado da Assistência 
Farmacêutica, Florianópolis/SC, 2016. 

Poster: II Simpósio do 
Programa de Pós-Graduação 
em Farmácia, 2017 

Florianópolis/SC. Resumo do II 
Simpósio do Programa de Pós-
Graduação em Farmácia, 2017. 

Custos Indiretos da Artrite Reumatoide 

Tese de Doutorado 

Programa de Pós-Graduação em 
Farmácia, Universidade Federal 
de Santa Catarina, 
Florianópolis/SC, 2017. 

BUENDGENS, Fabiola Bagatini. Avaliação 
Econômica do Tratamento da Artrite 
Reumatoide no Componente 
Especializado da Assistência 
Farmacêutica: Utilização de Recursos e 
Qualidade de Vida. 2017. 458p.  

Poster: 11th International 
Congresso of Pharmaceutical 
Science (CIFARP), 2017 

Ribeirão Preto/SP. Abstracts of 
the 11th International Congresso 
of Pharmaceutical Science, 2017. 

Quality of Life and rheumatoid arthritis: 
What is the impact of the disease?  

Poster: 11th International 
Congresso of Pharmaceutical 
Science (CIFARP), 2017 

Ribeirão Preto/SP. Abstracts of 
the 11th International Congresso 
of Pharmaceutical Science, 2017. 

Comorbidities and polypharmacy 
among patients under treatment for 
Rheumatoid Arthritis 

Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em 
Farmácia, Universidade Federal 
de Santa Catarina, 
Florianópolis/SC, 2016. 

PERES, Kaite Cristiane. Estudo de 
utilização de medicamentos e 
caracterização dos pacientes com 
Artrite Reumatoide atendidos no 
Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica de 
Florianópolis/SC. 2016. 157p. 

Vídeo de apresentação oral: 
26º Seminário de Iniciação 
Científica da UFSC (SIC/UFSC), 
2016 

Disponível em: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=XIGOqdkGkAA 

Mensuração de Recursos Consumidos 
pelos pacientes com artrite reumatoide, 
no Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica (CEAF), 
Florianópolis/SC, 2014-2015. 

Poster: 10th International 
Congresso of Pharmaceutical 
Science (CIFARP), 2015 

Ribeirão Preto/SP. Abstracts of 
the 10th International Congresso 
of Pharmaceutical Science, 2015. 

Death, Hospitalization and Retirement: 
4 years of evolution of rheumatoid 
arthritis. In: 10th International 
Congresso of Pharmaceutical Science 

Poster: 10th International 
Congresso of Pharmaceutical 
Science (CIFARP), 2015 

Ribeirão Preto/SP. Abstracts of 
the 10th International Congresso 
of Pharmaceutical Science, 2015. 

Clinical and sociodemographic profile of 
individuals diagnosed with rheumatoid 
arthritis treated by the Specialized 
Pharmaceutical Assistance Unit, 
Florianópolis, Santa Catarina, Brazil 

Resumo publicado em anais: 
Jornal Brasileiro de Economia 
da Saúde. São Paulo: 
Doctorpress Editora Científica, 
2015. v. 7. p. 51-51. 

III Fórum Brasileiro sobre 
Assistência Farmacêutica e 
Farmacoeconomia, Jornal 
Brasileiro de Economia da Saúde. 
São Paulo: Doctorpress Editora 
Científica, 2015. v. 7. p. 51-51. 

Serviço farmacêutico para artrite 
reumatoide – quem participa? 
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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): 
- Construção do conhecimento sobre a doença e a terapêutica medicamentosa da artrite 
reumatoide visto que os MMCDs biológicos são relativamente recentes, sendo necessários estudos 
de utilização sobre os mesmos, o que contribui para o estabelecimento de evidências acerca da 
efetividade e segurança, bem como para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos acometidos 
pela doença.  
- No caso do Brasil, os resultados do estudo podem ser utilizados na avaliação das políticas públicas 
que garantem o acesso ao tratamento. Destaca-se aqui que o tratamento dos indivíduos não está 
apenas associado ao fornecimento dos medicamentos, mas sim, a consultas, exames e cuidados 
que garantem a efetividade e segurança do tratamento. 
- Dados robustos sobre a utilização dos novos medicamentos podem contribuir na agregação de 
valor aos mesmos. 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      

Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
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E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

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

 

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

Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços      X 

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo estudado      X 

Redução dos custos de atendimento      X 

Aumento da cobertura de serviços      X 

Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção      X 

Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      X 

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      X 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
- A estimativa dos custos das doenças crônicas e da implementação de sistemática de atendimento 
aos pacientes que padecem dessas enfermidades são componentes fundamentais na gestão dos 
serviços de saúde; 
- A metodologia proposta envolveu entrevista com os indivíduos com artrite reumatoide. Neste 
processo, além da coleta de dados para o desenvolvimento da pesquisa, eventuais problemas de 
saúde detectados, receberam atenção específica dos farmacêuticos e encaminhamentos a outros 
profissionais, contribuindo para a efetividade e segurança do tratamento e para a melhoria da 
qualidade de saúde dos indivíduos; 
- A estimativa dos custos dos pacientes com artrite reumatoide e o acompanhamento farmacêutico 
voltado ao atendimento deste grupo de indivíduos considerando o acesso como um atributo; o 
acolhimento, vínculo e responsabilização, a gestão e a clínica farmacêutica como seus 
componentes; e o uso racional dos medicamentos como seu propósito têm potencial para 
contribuir com o desenvolvimento de cuidados em saúde, com integralidade e equidade no acesso. 

 

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. 

A artrite reumatoide é uma doença crônica autoimune, que interfere negativamente na qualidade 
de vida dos indivíduos por ela acometidos, e é responsável por um impacto econômico significativo. 
O objetivo do tratamento é controlar a inflamação, reduzir a dor, impedir a progressão da doença e 
o dano estrutural, preservar a capacidade funcional e melhorar a qualidade de vida. Nesse contexto, 
objetivo do trabalho realizado foi estimar os custos relacionados à artrite reumatoide, em indivíduos 
atendidos por meio do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), sob a 
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perspectiva da sociedade. A quantificação dos recursos consumidos foi realizada a partir da técnica 
de microcusteio, por meio de um estudo observacional e prospectivo. Foram incluídos no estudo 
indivíduos adultos (idade ≥ 18 anos), de ambos os sexos, com diagnóstico de artrite reumatoide, 
residentes em Florianópolis/SC, e cadastrados no CEAF para receber qualquer um dos 
medicamentos padronizados para o tratamento desta doença. A coleta de dados foi conduzida na 
Farmácia Escola da UFSC/PMF, por intermédio de entrevistas bimestrais, no momento da 
dispensação dos medicamentos, durante 12 meses. Para valoração de recursos consumidos, foram 
utilizados métodos contábeis; custos unitários padrão (sistema de dados oficiais); remunerações e 
preços de mercado. Os custos indiretos foram estimados a partir do método do capital humano, 
utilizando a renda domiciliar per capita do estado de Santa Catarina. A qualidade de vida foi 
estimada, utilizando a versão 1 do Medical Outcomes Study 36 – item short form survey® (SF-
36v1TM), e do Health Assessment Questionnaire (HAQ). Os resultados obtidos foram analisados no 
editor de planilhas Microsoft Office Excel®, versão 2016, e a análise estatística foi realizada no 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 18.0. Os escores do SF-36v1TM foram calculados por 
meio do QualityMetric Health Outcomes(tm) Scoring Software 5.0, e os do HAQ foram calculados 
manualmente. Os custos foram estimados para o ano de 2016 e na moeda nacional (Real). Foram 
acompanhados, durante os 12 meses por meio de entrevistas bimestrais, 167 indivíduos em sua 
maioria, do sexo feminino (86,2%), com idade superior a 50 anos (80,2%), escolaridade igual ou 
superior a 10 anos (61,1%), beneficiários de planos de saúde privados (67,1%), 10 anos ou menos de 
diagnóstico (52,7%), e em uso de Medicamentos Modificadores do Curso da Doença (MMCDs) 
biológicos em monoterapia ou associados a MMCDs sintéticos (58,7%). As principais fontes 
pagadoras detectadas foram: subsetor público; subsetor privado; e subsetor da saúde suplementar. 
O custo total do tratamento da artrite reumatoide neste período foi de R$ 3.461.850,35, 
correspondendo a um custo médio de R$ 20.729,64 (DP=19.627,70) por indivíduo/ano. O custo 
médio constituiu 68,2% do Produto Interno Bruto per capita, estimado para o ano de 2016. Os 
custos diretos corresponderam a 95,8% do custo total e o subsetor público foi responsável por 
58,6%. O tratamento farmacológico contribuiu com 65,5% custo direto total, sendo que o custo com 
MMCDs biológicos correspondeu a 79,4% deste, as hospitalizações contribuíram com 12,2%, os 
exames com 5,8% e o tratamento não farmacológico com 5,2%. Os demais componentes juntos 
corresponderam a 11,3% do total. A estimativa da qualidade de vida foi realizada para 161 
indivíduos, os quais apresentaram incapacidade leve a moderada (HAQ=0,9, DP=0,6) e maior 
comprometimento nos domínios aspectos físicos (40,0, DP=35,6) e os aspectos emocionais (47,9, 
DP=35,4) do SF36v1TM. Os indivíduos com artrite reumatoide apresentaram qualidade de vida 
inferior à da população geral, sendo que, nos domínios capacidade funcional e aspectos físicos, o 
tamanho de efeito encontrado foi grande (-1,6 e -1,0, respectivamente). 

Palavras-chave: artrite reumatoide; Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; 
avaliação de tecnologias em saúde. 
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Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 
saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

A estimativa dos custos relacionados ao tratamento da artrite reumatoide em indivíduos atendidos 
por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no município de Florianópolis, 
Santa Catarina, foi realizada com base em dados primários, compatíveis com a realidade de 
atendimento no SUS. A incorporação de medicamentos no sistema de saúde, na maioria dos casos, é 
discutida com base em estudos internacionais, os quais, geralmente, diferem significativamente da 
realidade do sistema público brasileiro. Com base nos resultados obtido é possível a adequação das 
políticas públicas para atenção ao portador de artrite reumatoide, com maior precisão em relação 
aos impactos para a saúde, para a sociedade e para a economia. 
 

 
 
 

Florianópolis/SC, 20 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº: 2014TR1953 
Título do Projeto: Análise Multimodal para o Diagnóstico Diferencial de Efusões 
Pleurais em Neoplasias Malignas  
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Maria Cláudia Santos da Silva  
E-mail: maria.claudia.silva@ufsc.br 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 
Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 
 
Instituição Co-Executora: não se aplica CNPJ: não se aplica 
 
Instituição (ões) Participante(s): UFSC CNPJ: 
 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 01/04/2014 a 29/07/2017 
Apoio Financeiro: FAPESC/SES/CNPQ: $118.000,00 
FAPESC:  SES:  CNPq:  
Tema/Linha Temática: Atenção em Saúde/Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e 
tratamento para doenças crônicas não transmissíveis. 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

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

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

Objetivo geral: Investigar o fenótipo e o conteúdo de DNA das células presentes em 
efusões pleurais e analisar a importância dos mesmos como marcadores fenotípicos e 
moleculares para o diagnóstico diferencial e prognóstico de carcinomas primários ou 
metastáticos de pulmão e de mama, e para diferenciá-los dos linfomas.  
 
Objetivos específicos (Metas)  
Primeira meta (95% atingida) 
• Estabelecer um painel de anticorpos monoclonais capaz de identificar células neoplásicas 
de origem pulmonar e mamária presentes em efusões pleurais por citometria de fluxo, pois 
o painel para detecção de linfomas já está implantado pelo Laboratório de Oncologia 
Experimental e Hemopatias (LOEH) e em uso no Setor de Onco-hematologia da Divisão de 
Análises Clínicas do HU-UFSC (DACL/HU/UFSC); 
• Padronizar e implementar a metodologia de citometria de fluxo para identificação de 
células neoplásicas em efusões pleurais; 
• Padronizar e implantar a técnica de citometria estática para avaliação da ploidia do DNA 
em amostras de efusões pleurais.  
 
Segunda meta (90% atingida) 
• Analisar o fenótipo das células presentes nas efusões pleurais de pacientes atendidos 
pela DACL/HU/UFSC com suspeita clínica de processos reacionais, carcinomas e linfomas;  
• Comparar com os resultados da imunofenotipagem com aqueles obtidos na avaliação 
morfológica e imunocitoquímica; 
• Investigar a ploidia do DNA nas células presentes nas amostras de efusões pleurais de 
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pacientes atendidos pela DACL/HU/UFSC com suspeita clínica de processos reacionais, 
carcinomas e linfomas;  
 
Justificativa: A investigação da ploidia do DNA não foi realizada, pois houve problemas 
com a compra do reagente para realização da análise de ploidia do DNA por citometria 
estática (Reagente de Feugen). A morosidade dos tramites legais da ANVISA para a 
liberação do reagente, ocasionou a degradação da amostra e, consequentemente, na perda 
do material que iria para análise da ploidia do DNA. No entanto, como a metodologia já está 
padronizada, pretendemos realizar este procedimento com as amostras das próximas 
coletas. 
 
 
Terceira meta (70% atingida) 
• Avaliar a importância da utilização de um painel de anticorpos para a detecção de 
marcações fenotípicas de células provenientes de EPs para o diagnóstico diferencial de 
carcinomas primários ou metastáticos, de pulmão e de mama, e para diferenciá-los dos 
linfomas;  
• Verificar se as marcações fenotípicas nas células provenientes de EPs podem ser 
utilizadas como ferramentas de diagnóstico diferencial entre proliferações malignas e 
reacionais, e de linfomas;  
• Avaliar a importância da análise da ploidia do DNA por CE para a definição diagnóstica e 
estratificação do prognóstico de neoplasias malignas em EPs.  
• Analisar a efetividade do uso da análise da ploidia do DNA por CE na rotina laboratorial 
para avaliação de malignidade em neoplasias malignas.  
 
Justificativa: Como citado anteriormente, tivemos problemas com a compra do reagente 
para a avaliação da ploidia do DNA, sendo assim os objetivos específicos: “Avaliar a 
importância da análise da ploidia do DNA por CE para a definição diagnóstica e 
estratificação do prognóstico de neoplasias malignas em EPs” e “Analisar a efetividade do 
uso da análise da ploidia do DNA por CE na rotina laboratorial para avaliação de 
malignidade em neoplasias malignas” não foram realizados. No entanto, como a 
metodologia já está padronizada, pretendemos realizar este procedimento com as amostras 
das próximas coletas. 
 
Quarta meta (100% atingida) 
• Apresentação dos resultados em congressos científicos e publicação de artigos em 
revistas científicas especializadas.  
• Preparação de relatório final de resultados obtidos com o desenvolvimento da proposta. 
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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: 

Como pode ser observado, no item acima, no geral, a taxa percentual de sucesso do 
projeto foi de 90%, a maioria dos objetivos propostos foram alcançados e como a citometria 
de fluxo para investigação de neoplasias no liquido pleural está padronizada e implantada 
no Setor de Onco-hematologia da Divisão de Análises Clínicas do HU-UFSC, mais casos 
com essas neoplasias serão diagnosticados e, dessa forma, este estudo terá continuidade. 
Além disso, o resultado deste trabalho beneficia diretamente os pacientes atendidos pelo 
SUS, pois proporciona um aumento na cobertura diagnóstica para neoplasias com efusões 
malignas nos hospitais públicos, inclusive esta metodologia desenvolvida por nós está 
sendo adotada em hospitais privados. Os maiores obstáculos encontrados foram 
relacionados à compra do reagente para realização da análise de ploidia do DNA por 
citometria estática. Entretanto, esse problema foi solucionado com a liberação do reagente 
pela ANVISA, e, assim, como a metodologia já foi padronizada, pretendemos realizar este 
procedimento com as amostras das próximas coletas.    
 

 
 
 
  

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

Em virtude da baixa frequência de casos de efusão pleural maligna no Hospital 
Universitário da UFSC, foi solicitada a colaboração do Centro de Pesquisas Oncológicas 
(CEPON). Para isso, os médicos Fábio May e Rodrigo Baretta participaram da coleta das 
amostras de líquidos pleurais no CEPON e, as mesmas foram encaminhadas à Divisão de 
Análises Clínicas (DACL) do Hospital Universitário da UFSC, para realização da pesquisa.  

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 
 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 
 SIM X NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  
• Demora de 6 meses na contratação do projeto pela FAPESC;  
• Compra do reagente de Feugen para análises do conteúdo de DNA por citometria 
estática, que foi retido pela ANVISA; 
• Cumprimento da colaboração estabelecida com os pneumologistas e patologistas, que 
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eram responsáveis pelo recrutamento dos pacientes e análises imunocitoquímicas, 
respectivamente, porém o número de casos avaliados foi suficiente para avaliar a 
sensibilidade e a especificidade da citometria de fluxo para investigação de células 
neoplásicas no líquido pleural. 

 
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 estagiário de iniciação científica Kauê Taneli Gonçalves concluiu o curso de 
graduação e foi substituído pela aluna Laura Otto Walter. 
 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Maria Cláudia Santos da 
Silva 

Pós-Doutorado UFSC 

Ana Carolina Rabello de 
Moraes 

Doutorado UFSC 

Alexandre Sherlley Casimiro 
Onofre 

Doutorado UFSC 

Fabiana Botelho de Miranda 
Onofre 

Doutorado UFSC 

Teresa Maria da Silva 
Figueiredo 

Doutorado UFSC 

Aline Costa Mestrado UFSC 
Renata Cristina Messores 
Rudolf de Oliveira 

Mestrado UFSC 

Chandra Chiappin Cardoso Mestrado UFSC 
Manoela Lira Reis Mestrado UFSC 
Laura Otto Walter Graduação UFSC 
 

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

Não se aplica 
 

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 
Rubrica Recursos 

Liberados 
Recursos 

Gastos 
Saldo 

Total Capital 25.000,00 25.000,00 0 
Total Custeio 93.000,00 93.000,00 0 
Aplicação BB LCA 
POS CDI 

22.185,64 20.541,18 1.644,46 

Saldo Total 140.185,64 138.541,18 1.644,46 
Data da Informação 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 
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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 
Centrífuga eppendorf, 
botões giratórios, 230V 

5430  Rotores: A-2-MTP e 
F-35-6-30 com cestos 
para placas e tampa 

 
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 implantação dessa metodologia 
diagnóstica, que não é realizada pelos laboratórios que atendem SUS e que são 
importantes para o diagnóstico e prognóstico de neoplasias presentes em efusões 
pleurais, estamos atingindo plenamente todos os itens acima citados. 

 
Publicações 

PILON, R; REIS, M.L.; SANTOS-SILVA, M.C. Importância da Análise Multimodal para o 
Diagnóstico das Efusões Pleurais 26 Seminário de Iniciação Cientifica (SIC/UFSC), 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2016. 
REIS,M.L.; RUDOLF-OLIVEIRA R.C.M.; BIGOLIN,A.; COSTA, 
A.;FIGUEIREDO,T.M.S.; MORAES, A.C.R.; SANTOS-SILVA, M.C. Detection of Metastatic 
Lung Cancer by Immunocytochemistry and Flow Cytometry in a Sample of Pleural Fluid. 
International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports, v. 7, p. 1-5, 2016 
REIS,M.L.; RUDOLF-OLIVEIRA R.C.M.; BIGOLIN, A. ; COSTA, 
A;FIGUEIREDO,T.M.S.; MORAES, A.C.R.; SANTOS-SILVA, M.C. Detection of Lung 
Cancer Metastatic by Immunocytochemistry and Flow Cytometry in a Sample of Pleural 
Fluid: A Case Report. In: 14th Euroconference on Clinical Analysis, 2014, Lisboa. Anais 
14th Euroconference on Clinical Analysis, 2014. p. 114-114. 
REIS, M.L. Investigação do fenótipo das células presentes nos líquidos cavitários para o 
diagnóstico diferencial entre as efusões malignas e as benignas, 2015. 81 f. Dissertação 
(Mestrado em Farmácia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2015. 
Orientadora Maria Cláudia Santos da Silva. 
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C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 
Melhoria da qualidade de vida da população      X 
Insumos para políticas públicas X      
Redução das desigualdades sociais X      
Redução das importações X      

Agregação de valor a produtos e processos X      
Geração de empregos X      
Desenvolvimento regional X      
 
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Indubitavelmente, com a implantação dessa 
metodologia diagnóstica na rotina dos laboratórios clínicos que sejam de referência em 
diagnóstico e tratamento de neoplasias malignas, que fazem atendimento pelo SUS, como 
o HU-UFSC, teremos uma melhoria da qualidade de vida dos pacientes atendidos. Além 
disso, como somente o Laboratório de Análises Clínicas do HU realiza esse exame para 
os pacientes do SUS, 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): 
 

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

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 implementação dessa metodologia 
diagnóstica resulta na geração de novas tecnologias e otimização de processos de 
produção para os pacientes com neoplasias metastáticas atendidos pelo SUS. 
 



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

        

 
                             

 
Rodovia SC 401, Km 01 - módulo 12A ParqTec ALFA 5ºandar – João Paulo 
Florianópolis - SC - CEP 88030-902   -   Fone: (48) 3665 4800 
E-mail: fapesc@fapesc.sc.gov.br     -     URL: http://www.fapesc.sc.gov.br 
 

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 da citometria de fluxo 
para o diagnóstico diferencial de neoplasias metastáticas em efusões pleurais na rotina 
dos laboratórios clínicos que são referência em neoplasias malignas e fazem atendimento 
pelo SUS, certamente teremos um diagnóstico laboratorial mais ágil e eficiente, o que 
implica na redução do tempo para o diagnóstico clínico, na decisão do tratamento mais 
adequado e diminuição do tempo de internação hospitalar, o que 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 

Introdução e objetivos: Efusão pleural é o acúmulo de líquido na cavidade pleural, que 
podem ser reativas (secundárias) ou malignas, isso é, positivas para células neoplásicas. 
Atualmente, a técnica padrão ouro para o diagnóstico das efusões malignas é a 
imunocitoquímica. No entanto, apesar de ser um método de alta especificidade, pode 
apresentar algumas dificuldades, como nos casos em que o número de células é muito 
pequeno, ou que a toracocentese foi de difícil punção, resultando em células com alterações 
morfológicas. Recentes estudos mostram que a citometria de fluxo é uma metodologia 
sensível e rápida que permite avaliar um grande número de células com diferentes 
marcadores. Assim, propomos investigar a presença de células malignas em efusões 
pleurais por citometria de fluxo, e comparar com a análise morfológica e imunocitoquímica, 
e, dessa forma, avaliar a eficiência dessas metodologias.  
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Casuística e métodos: A população alvo deste estudo foram pacientes acometidos por 
efusão pleural com suspeita maligna secundária aos canceres de pulmão, mama ou 
linfomas, atendidos no HU-UFSC e no CEPON, ambos localizados em Florianópolis-SC. 
Para análise do fenótipo das células foram utilizadas as metodologias citometria de fluxo e 
imunocitoquímica.  
Resultados: Inicialmente, foi realizado a padronização da marcação de células neoplásicas 
por citometria de fluxo para a diferenciá-las das células reacionais. Para isso, foi utilizado 
células de linhagem de câncer de pulmão como controle positivo, pois as mesmas 
expressam os antígenos TTF1, Ber-EP4, CK7 e CK20, os quais são semelhantes aos 
encontrados nas amostras dos pacientes. No entanto, não foram encontradas células de 
linhagem de câncer de mama humano que expressassem os antígenos GCDFP-15, CK7 e 
CK20, os quais são avaliados na imunocitoquímica no diagnóstico de câncer de mama. 
Sendo assim, a expressão desses marcadores foi comparada apenas com os resultados da 
imunocitoquímica. Para a identificação das células dos casos suspeitos de linfomas foi 
utilizado os marcadores que já estão estabelecidos no setor de Onco-hematologia da 
DACL/HU. Assim, a partir da padronização e definição dos painéis, foram recebidas, até o 
momento, 70 amostras de efusões com suspeita de carcinomas ou neoplasias onco-
hematológicas. Dessas, seis amostras foram excluídas do estudo por não terem sido 
encaminhadas corretamente para o Serviço de Anatomia Patológica do HU/UFSC. Do total 
de amostras, em 40 não foram detectadas células com características malignas, quando 
analisadas por citometria de fluxo e por imunocitoquímica, o que foram diagnósticadas como 
casos reacionais. Em 14 casos avaliados (seis carcinomas de pulmão, sete linfomas e um 
mieloma múltiplo), as duas metodologias foram concordantes em relação ao imunofenótipo 
observado nas células neoplásicas. Em sete amostras (três cânceres de mama e quatro 
cânceres de pulmão) foi observado perfil fenotípico compatível com neoplasia maligna pela 
imunocitoquímica, entretanto, o mesmo não foi observado na citometria de fluxo. Em três 
casos com suspeita de câncer de pulmão foram observadas células com fenótipo para 
células malignas por citometria de fluxo, porém foram considerados falsos positivos, visto 
que não foram observadas essas células nas análises morfológica, que é a técnica padrão 
ouro para esse diagnóstico. As amostras de efusões malignas secundárias ao câncer de 
pulmão, foram aquelas em que houve maior concordância entre as metodologias (citometria 
de fluxo e análises morfológica e/ou imunocitoquímica), enquanto que a maior discordância 
ocorreu nas amostras secundárias ao câncer de mama. O valor preditivo positivo (VPP) para 
a citometria de fluxo foi de 87,50%, enquanto que o valor preditivo negativo (VPN) foi de 
85,10%. A sensibilidade (taxa de verdadeiros positivos) foi de 71,53% e a especificidade 
(taxa de verdadeiros negativos) foi de 95,23%. 
Conclusões: As análises realizadas neste trabalho mostram que a citometria de fluxo é 
uma metodologia aplicável à avaliação da celularidade de efusões pleural malignas, e, é útil 
na detecção de células neoplásicas. Por isso, a metodologia foi implantada no setor Onco-
hematologia da Divisão de Análises Clínicas/HU. Além disso, acreditamos que a citometria 
de fluxo na rotina laboratorial e a integração dos Laboratórios de Análises Clínicas e do 
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Serviço de Anatomia Patológica do HU/UFSC aumentarão a cobertura diagnóstica com 
resultados mais rápidos e eficazes, e, assim beneficiarão o diagnóstico de muitos pacientes 
atendidos pelo SUS. 
Palavras-chave: Efusão pleural maligna, citometria de fluxo, imunocitoquímica, 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. 
 
    Atualmente, o diagnóstico de neoplasias em efusões pleurais (EPs) é realizado pela 
observação de alterações celulares. No entanto, apresenta algumas dificuldades, como, por 
exemplo, nos casos em que o número de células nas EPs é muito pequeno, ou quando a 
toracocentese foi de difícil punção, resultando em células com alterações morfológicas. 
Além disso, esse é um método moroso e com sensibilidade limitada. Na rotina do 
laboratorio clínico, recebemos muitas amostras de EPs para investigação, por citometria de 
fluxo (CF), de infiltração por linfoma. Nessas análises, frequentemente observamos a 
presença de células não hematológicas sugestivas de outras neoplasias. Assim, criou-se a 
hipótese de investigar o fenótipo dessas células para o diagnóstico clínico. Com a 
realização deste projeto foi estabelecido um painel de anticorpos para diferenciar as células 
de origem pulmonar, mamária e linfoides, e a citometria de fluxo foi padronizada e 
implantada no Setor de Onco-hematologia da Divisão de Análises Clínicas do HU-UFSC 
para o diagnóstico de efusões pleurais malignas.  
    Com o desenvolvimento desta proposta, foi implantada uma metodologia nova de 
diagnóstico rápido e sensível que não é realizado pelos laboratórios que atendem SUS, o 
que aumenta a cobertura diagnóstica para neoplasias malignas e vem ao encontro da 
política pública de saúde do Ministério da Saúde, no Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil, 2011-2022, no qual 
visa priorizar as necessidades da população brasileira portadoras de neoplasias malignas. 
  

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 04 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº: 2015TR127 

Título do Projeto: Diagnóstico Eletrônico do Câncer de Colo de Útero em Comparação com o Exame 
de Colposcopia e Biópsia Dirigida 

Coordenador/Beneficiário: Pedro Bertemes Filho 

E-mail: pedro.bertemes@udesc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Joinville 

Instituição Executora: Universidade do Estado de Santa Catarina CNPJ: 83.891.283/0001-36 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituições Participantes: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt CNPJ: 79.361.028/0002-95 

Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago CNPJ: 83.899.526/0004-25 

Unidade da Saúde da Mulher da Prefeitura de Criciúma CNPJ: 08.435.209/0001-90 

Prazo de Vigência do Projeto: 15/11/2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC: R$ 124.800,00 SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Atenção em Saúde / Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e 
tratamento para doenças crônicas não transmissíveis. 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

 Aplicada/Estratégia 

X Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

 Pesquisa em Saúde Coletiva 

X Desenvolvimento Tecnológico 

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

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 
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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?  

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

 
 

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

1) Comparar quali e quantitativamente o diagnóstico eletrônico do câncer do colo do útero 

com o exame de Colposcopia e biópsia dirigida. ALCANÇADO – vários exames foram 

realizados, mas somente 97 deles foram qualificáveis para o estudo e, consequentemente, 

publicados em congressos da área. 

 

2) Diagnosticar eletronicamente, através do Espectrômetro ZedScan, o câncer do colo do 

útero em 3 (três) unidades de saúde do Estado. ALCANÇADO – os equipamentos foram 

comprados, distribuídos e utilizados no Hospital Universitário da UFSC, no Hospital do 

Câncer (CEPON) em Florianópolis e na Unidade Básica de Saúde de São José. 

 

3) Realizar o exame em pacientes indicadas para o exame de Colposcopia, no total 

aproximado de 500 mulheres na faixa etária de 20 a 65 anos. NÃO ALCANÇADO – foi 

feito exames em pouco mais de 120 mulheres, cujos exames de biópsias deram retorno. 

Mudanças na equipe e de unidades de saúde, falta de resultados de biópsia, defeitos nos 

espectrômetros ZedScan e atrasos de 10 meses no concerto dos equipamentos pela 

empresa exportadora são algumas justificativas deste objetivo não ter sido alcançado na 

sua íntegra. 

 

4) Realizar uma palestra/seminário na área de Espectroscopia eletrônica aplicada à 

caracteriazação de tecidos biológicos, apresentando os resultados da primeira fase do 

projeto. NÃO ALCANÇADO – mudanças na equipe e o fato da empresa exportadora ter 

feito um recall dos equipamentos foram os fatores determinantes para o não cumprimento 

deste objetivo em tempo hábil. A empresa fabricante do equipamento era a âncora deste 

seminário a ser apresentado aos profissionais da área. 

 

5) Treinar os médicos Colposcopistas envolvidos no projeto a respeito dos conceitos da 

nova tecnologia e da coleta de dados. ALCANÇADO – 3 dos médicos tiveram seus 

treinamentos renovados, frente a nova versão do espectrômetro e da planilha eletrônica 

do paciente. No entanto, outros 2 médicos que integraram a equipe no período de 

prorrogação do projeto não foram treinados pela empresa fabricante. Fato este ocorrido 
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devido ao grande atraso do recall dos equipamentos solicitados pela empresa, bem como 

ao fato da empresa somente autorizar treinamentos por membros capacitados de sua 

empresa. 
 

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

Apesar dos atrasos do recall dos equipamento, da não apresentação de um seminário na área e das 
mudanças necessárias na equipe, a taxa percentual de sucesso do projeto pode ser dada como 
70%. Isto porque todos os equipamentos previstos no projeto foram adquiridos, dados foram 
coletados e os resultados foram publicados em congressos da área. 
 

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

 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM X NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

X SIM  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 

X SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

X SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

Exportação dos equipamentos para concerto 
 

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? 

Não houve alterações nos objetivos originais frente às alterações na equipe inicial que, por usa 
vez, foram necessárias dado que 2 médicos colposcopistas entraram em processo de 
aposentadoria em suas instituições. Nos períodos de prorrogação do projeto, 2 médicos foram 
indicados/inseridos: um do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (Dra. Elisabeth Richter) em 
Joinville e outro da Unidade da Saúde da Mulher da Prefeitura de Criciúma (Dra. Fabiana 
Bernardi). Os novos integrantes não foram treinados em tempo hábil frente ao grande atraso da 
exportação e importação dos equipamentos enviados para o concerto na empresa fabricante na 
cidade de Manchester (Inglaterra). 
 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Jefferson Luiz Brum Marques Doutorado UFSC 

Fernando Luiz Sommacal  Mestrado HU-UFSC 

Adriane Pogere  Mestrado HU-UFSC 

Claudia Mirian de Godoy 
Marques 

Doutorado CEFID-UDESC 
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Elisabeth Grubba Richter Mestrado Hospital Regional Hans 
Dieter Schmidt  

Fabiana Barp Crema Bernardi Doutorado Unidade da Saúde da 
Mulher da Prefeitura de 
Criciúma 

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$ 40.200,00 R$ 39.288,18 R$ 911,82 

Total Custeio R$ 84.600,00 R$ 71.675,16 R$ 12.924,84 

Saldo Total R$ 124.800,00 R$ 110.963,34 R$ 13.836,66** 

Data da Informação 24/03/2015 09/04/2018 08/04/2018 
 **o saldo total com os rendimentos é de R$ 29.175,20 (08/04/2018). 

 
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 PC note Intel Acer  Windows 8 

Sonda Opto-eletrônica Pragmatic  Luvas sensoras, papel de 
impressão e calibrador óptico 

Sonda Eletro-eletrônica ZedScan  Luvas sensoras e software de 
comunicação e visualização 
dos dados 

Geladeira Comparto 117L CONSUL   

Laminadora A4-2401 MENNO   

Microretifica 3000 DREMEL  Maleta com kit de acessórios 

Multímetro de mão ET-1110A MINIPA   

Termômetro laboratório escala 
interna MV-363 

MINIPA   

Agitador Magnético com 
aquecimento 752A 

FISATOM   

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

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

 

A - CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental    X   

Geração de conhecimento passível de difusão      X 

Formação e capacitação de recursos humanos    X   

Formação de novos grupos e centros de pesquisa   X    

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): durante o desenvolvimento deste projeto, foram 
gerados novos conhecimentos científicos e técnicos dentro das instituições aqui envolvidas, seja na 
formação de recursos humanos, grupos de pesquisa e publicações científicas relevantes. No que 
se refere a formação de recursos humanos: 1) dissertação de mestrado de Tatiele Martins Razera 
(aluna da UDESC-Joinville) intitulada “Sistema de Coleta de Dados Clínicos e Experimentos de 
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Processamento Digital de Imagens de Colposcopia para Apoio ao Diagnóstico de Lesões Cervicais” 
e defendida em Fevereiro de 2018 (http://www.udesc.br/cct/ppgeel/defesas/dissertacao); 2) 
dissertação de mestrado de Vinicius Grando Sirtoli (aluno da UDESC-Joinville), intitulada “Proposta 
de Sistema de Medição em Tempo Real da Bioimpedância Elétrica” com data de defesa para Julho 
de 2018; 3) Curso de capacitação para 3 médicos colposcopistas na sede da empresa em 
Manchester (Inglaterra). Houve a formação de um novo grupo de pesquisa (Grupo de Pesquisa em 
Bioimpedância Elétrica) junto ao CNPq (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4199274266909266). 
Foram publicados 4 artigos científicos que tiveram um impacto direto neste projeto, gerando a 
disseminação do conhecimento na área em questão. Além disso, outros 9 tipos de disseminação e 
difusão do conhecimento foram gerados na área de instrumentação ligada ao desenvolvimento do 
protótipo e na área educacional/acadêmica referente a 2 livros na área da espectroscopia 
eletrônica.  

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Revista Athens Journal of Technology & 
Engineering, v. 3, p. 1-9, 2016. 

Assessing Applied Pressure in Impedance 
Probe by Single - zone Force Sensing 
Resistors 

Revista Biomedical Physics & Engineering 
Express, v. 1, p. 035001, 2015. 

Gelatin: a skin phantom for bioimpedance 
spectroscopy 

Revista International Journal of 
Engineering Research and 
Applications, v. 3, p. 2399-2403, 
2013 

The Santa Catarina Mark 1 Bioimpedance 
System: preliminary results 

Edição de livro 1. ed. Singapura: Springer, 2016. 
v. 54. 98p. 

II Latin American Conference on 
Bioimpedance 

Edição de livro 1. ed. Springer International 
Publishing AG, 2018. v. 1. 279p . 

Bioimpedance in Biomedical Applications 
and Research.  

Capítulo de livro In: Adriano de Oliveira Andrade; 
Alcimar Barbosa Soares; 
Alexandre Cardoso; Edgar Afonso 
Lamounier. (Org.). Tecnologias, 
Técnicas e Tendências em 
Engenharia Biomédica. 1ed. 
Bauru: Canal6, 2014, v. 1, p. 130-
138. 

Bioelectrical Impedance: Concepts, 
Applications and New Perspectives.  

Congresso In: The 39th Annual International 
Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and 
Biology Society, 2017, Ilha Jeju. 
IEEE Proceedings of the 
EMBC17. Ilha Jeju: IEEE, 2017. 
v. 1. p. 1-1. 

Electrical Properties of Phantoms for 
Mimicking Breast Tissue 

Congresso In: VII congresso latino-americano 
de engenharia biomédica, 2016, 
Bucaramanga. IFMBE 
proceedings of CLAIB 2016, 
2016. v. 1. p. 1-4. 

A Comparison between Solar Radiation 
and Skin Cancer in South Brazil. 

Congresso In: Congresso Brasileiro de 
Engenharia Biomédica, 2016, Foz 
do Iguaçu. Anais do Congresso 
Brasileiro de Engenharia 

CLASSIFICAÇÃO DA BIOIMPEDÂNCIA 
ELÉTRICA PARA O DIAGNÓSTICO DE 
LESÕES COLO-UTERINAS 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4199274266909266
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Biomédica, 2016. v. 1. p. 1-4. 

Congresso In: Congresso Brasileiro de 
Informática na Saúde, 2016, 
Goiânia. Anais do Congresso 
Brasileiro de Informática na 
Saúde, 2016. v. 1. p. 1-4. 

RECONHECIMENTO DE PADRÕES 
PARA CLASSIFICAÇÃO DA 
IMPEDÂNCIA ELÉTRICA DO TECIDO 
CERVICAL 

Congresso In: 2015 World Congress on 
Medical Physics & Biomedical 
Engineering., 2015, Canadá. 
IFMBE Proceedings. Switzerland: 
Springer International Publishing, 
2015. v. 51. p. 1687-1690. 

Finite Element Modeling of Gelatin 
Phantom from Measured Impedance 
Spectra. 

Congresso In: Congresso Brasileiro de 
Engenharia Biomédica, 2014, 
Uberlândia. Congresso Brasileiro 
de Engenharia Biomédica, 2014. 
v. 24. 

CARACTERIZAÇÃO DE GELATINA 
COMO FANTOMA PARA MEDIÇÕES DE 
ESPETROCOPIA DE IMPEDÂNCIA 
ELÉTRICA 

Congresso In: Congresso Brasileiro de 
Engenharia Biomédica, 2014, 
Uberlândia. Congresso Brasileiro 
de Engenharia Biomédica, 2014. 
v. 1. p. 1-4. 

Epiteliômetro como instrumento 
coadjuvante ao exame de colposcopia: 
estudo de casos em Santa Catarina 

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): este projeto teve como objetivo principal aplicar e 
testar um equipamento médico ainda não registrado no Brasil via ANVISA. Tal equipamento não é 
ainda vendido para o Brasil, mas tão somente foram adquiridos para fins de pesquisa clínica 
somente como ferramenta coadjuvante ao exame de colposcopia oferecido pela rede pública de 
saúde para mulher indicadas para tal exame. Tratou-se, portanto, de uma avaliação de tecnologia 
em saúde. Por outro lado, em paralelo ao projeto, foi desenvolvido um protótipo de um sistema de 
medição eletrônica (espectrômetro) de qualquer tipo de materiais biológicos. Este protótipo ainda 
carece de novas avaliações e instrumentalização para aplicações em tecidos da cérvix feminina, 
podendo assim gerar uma nova tecnologia nacional. 

 

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): Dado ao efeito tardio da pesquisa no país, os 
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impactos sociais e econômicos poderão ser devidamente mensuráveis somente após a coleta de 
dados de pelo menos 500 pacientes no Estado de Santa Catarina e/ou Brasil. 

 

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 equipamento em questão não tem registro ANIVSA 
para a comercialização no país. Uma versão nacional patenteável carece ainda de muitos estudos 
e coleta de dados para sua devida validação e operacionalização no país. 

 

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): Quando esta tecnologia de diagnóstico eletrônico do 
câncer de colo do útero for utilizada na lista dos exames cobertos pelo SUS, a quantidade de 
número de biópsia de colo irá certamente reduzir significantemente. Este poderá ser um impacto 
direto na redução de geração de resíduos hospitalares lançados ao meio ambiente. 

 

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): neste projeto foi desenvolvido um protocolo clínico 
específico para o exame de Colposcopia assessorada pela sonda eletrônica, que aqui esta sendo 
chamado de “exame de Colposcopia eletrônica”. Para tanto, um fichário eletrônico foi desenvolvido 
para o preenchimento dos dados da paciente e do exame pelo seu médico. O sistema, chamada de 
“eColo”, disponibiliza os dados criptografados em uma rede móvel para diagnósticos à distância 
(ver anexo).  
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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). 

 

Este projeto teve como objetivo principal aplicar e testar um equipamento, ainda não comercializado 
no Brasil, no exame de colposcopia oferecido pela rede pública de saúde à mulheres indicadas para 
tal exame. Foram feitos mais de 100 exames com biópsia confirmada na região da grade 
Florianópolis (CEPON, HU-UFSC e UBS-São José). Tratou-se, portanto, de uma avaliação de 
tecnologia em saúde. Por outro lado, em paralelo ao projeto, foi desenvolver um protótipo de um 
sistema de medição eletrônica (espectrômetro) para materiais biológicos que ainda se encontra em 
fase de validação e reengenharia para aplicações em tecidos, gerando assim uma nova tecnologia 
adaptada e nacional. O projeto formou uma aluna de mestrado dentro da área desta pesquisa. 
Contou ainda com um aluno de doutorado e outro de mestrado que, por sua vez estão finalizando os 
trabalhos na modelagem dos dados e no hardware do sistema de espectroscopia eletrônica. O 
projeto do hardware/firmware do sistema de espectroscopia utilizará uma sonda inteligente para a 
coleta de dados, encontrando-se ainda em fase de desenvolvimento, validação e calibração. Foi 
desenvolvido um protocolo clínico específico para o exame de Colposcopia assessorada pela sonda 
eletrônica, que aqui esta sendo chamado de “exame de Colposcopia eletrônica”. Para tanto, um 
fichário eletrônico foi desenvolvido para o preenchimento dos dados da paciente e do exame pelo 
seu médico. O sistema, chamado de “eColo”, disponibiliza os dados criptografados em uma rede 
móvel para diagnósticos à distância. Foram 13 (treze) publicações científicas ligadas direta e 
indiretamente ao projeto e ao desenvolvimento do protótipo. Os resultados, ainda que parciais, estão 
dentro do esperado incialmente. Como toda pesquisa e estudo clínico, atrasos são inerentes ao 
sistema. Neste quesito, médicos saíram da equipe do projeto, equipamentos defeituosos foram 
enviados para a empresa estrangeira efetuar o conserto e exames de biópsias sem retorno, foram as 
dificuldades enfrentadas neste projeto. Finalmente, pode-se concluir que os resultados da avaliação 
desta tecnologia (espectrômetro eletrônico) como ferramenta coadjuvante no exame de Colposcopia 
foi suficientemente positivo, tanto pela facilidade do exame como pelo tempo de resposta do 
diagnóstico eletrônico. Por decisão médica, muitas pacientes começaram seus tratamentos após 
terem sido diagnosticadas do câncer de colo de útero pela impressão médica e da confirmação do 
espectrômetro eletrônico. Como parte de trabalhos futuros, citam-se a montagem do sistema eColo 
no Estado e o protótipo da sonda inteligente para a coleta dos dados. No sistema eColo, os 
especialistas colposcopistas, devidamente cadastrados ao sistema, acessarão o prontuário médico 
da paciente, verificarão os dados dos exames e exaurirão seu diagnóstico em qualquer unidade de 
saúde do Brasil. Já a sonda eletrônica inteligente, em fase de desenvolvimento no Laboratório de 
instrumentação Eletrônica e Biomédica da UDESC, contará com dados de temperatura e pressão 
aplicada pelo mecanismo ao colo do útero, bem como deverá ter uma luva descartável mais barata 
do que a similar importada (=USD 40). 
 
Palavras-chaves: Tecnologia em Saúde, Colposcopia Eletrônica, Câncer de Útero. 
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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). 
 

Buscou-se saber se uma sonda eletrônica de auxílio ao diagnóstico do câncer de colo do útero 
poderia ser usada durante o exame de Colposcopia oferecido pela rede pública a fim de diminuir a 
fila de espera deste tipo de exame e a quantidade de biópsia. Esta é uma questão difícil de 
responder, pois o número de pacientes beneficiada neste projeto é ainda muito pequeno e com 
pouca expressão estatística. A eficiência de um sistema de validação, como é o caso das biópsias, é 
extremamente importante para responder esta questão. A demora nos resultados das biópsias, bem 
como sua qualidade, tem um impacto negativo quanto a aplicabilidade desta tecnologia no SUS. 
Embora pouco mais de 100 exames feitos no Estado, pode-se afirmar que esta ferramenta tem 
grande potencial de aplicação no SUS, pois é de: i) fácil manuseio e treinamento; ii) baixa geração 
de insumos ao meio ambiente; iii) rápido acesso e uso durante o exame de Colposcopia; iv) fácil de 
ser integrada ao sistema de saúde da mulher; v) baixo custo; Vi) fácil esterilização 
 

 
 
 

Joinville/SC, 08 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR2011 
Título do Projeto: Duração da amnésia após o trauma crânio-encefálico grave como marcador 
prognóstico da qualidade de vida e retorno ao trabalho de pacientes da rede SUS. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Roger Walz 
E-mail: rogerwalz@hotail.com 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0001-82 
 
Instituição Co-Executora: CNPJ: 
 
Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 
Hospital Governador Celso Ramos CNPJ: 82.951.245/0008-35 
Prazo de Vigência do Projeto:  
Apoio Financeiro:  
FAPESC:  135.000,00 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 
 Trabalho em saúde 
 Controle e participação social 
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 Recursos humanos em saúde pública 
 Insumos 
 Políticas públicas e saúde 
 Sistemas de pesquisa em saúde 
 Informação e comunicação em saúde 
 Bioética 
 Avaliação de tecnologia em saúde 
 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

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

 SIM ( x ) NÂO(  ) Caso SIM, Justifique:  
 
Ouve uma modificação em parte dos objetivos propostos. O objetivo principal permaneceu o mesmo: 
“Determinar o valor prognóstico da duração da amnésia após o TCE para a ocorrência de 
transtornos psiquiátricos, retorno ao trabalho, e qualidade de vida 1 ano após o TCE grave.” 
Entretanto, ao invés de um ano após a alta hospitalar decidimos realizar a avaliação das sequelas 
entre 2 e 3 anos após a alta hospitalar. Esta modificação se deveu ao fato de alguns pacientes não 
estarem completamente estabilizados em seu quadro psiquiátrico e cognitivo com 12 meses de alta 
hospitalar. 
O objetivo secundário que envolveria a realização de exames de neuroimagem por “PET scan” teve 
que ser modificado por conta da variação cambial do real frente ao dólar conforme esclarecido no 
item 3E. 
Em substituição aos exames de neuroimagem e em conformidade com o remanejo aprovado pela 
FAPESC, os recursos inicialmente propostos para “PET scan” foram alocados para a realização de 
exames de eletrocardiograma contínuo em UTI e sua análise por algoritmos matemáticos, conforme 
esclarecido no item 3E. 
Também em conformidade com o remanejo aprovado, o orçamento previsto para compra do 
equipamento Freezer -80C foi remanejado para a compra de um Equipamento de Estereotaxia. A 
compra do freezer foi substituída pois conseguimos alocar espaço para as amostras biológicas dos 
pacientes em um freezer disponibilizado pelo Hospital Universitário. O equipamento de estereotaxia 
comprado com este recurso está sendo utilizado para a realização de testes em roedores com 
marcadores de prognóstico (Interleucina-10 e hormônio LH) que se mostraram associados à 
mortalidade em pacientes vítimas de TCE. Os resultados preliminares são discutidos no item 3C. 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
- Determinar o valor prognóstico da duração da amnésia após o TCE para a ocorrência de 
transtornos psiquiátricos, retorno ao trabalho, e qualidade de vida 1 ano após o TCE grave (ainda 
não finalizado pois iremos completar a avaliação dos pacientes após a alta hospitalar nos próximos 
24 meses). A fase inicial de avaliação da mortalidade hospitalar foi concluída e os resultados estão 
sumarizados no item 7 (conclusões); 
    Como resultado parcial, realizamos análises retrospectivas dos bancos de dados disponíveis e 
pudemos confirmar a hipótese de que a duração da amnésia após o trauma craniano grave esteve 
associada ao prognóstico psiquiátrico dos pacientes bem como o não retorno ao trabalhod os 
mesmos. Os resultados foram publicados em 2 artigos científicos indexados conforme apresentado 
no item 6. 
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- Determinar o valor prognóstico da avaliação por neuroimagem funcional realizada 
concomitantemente à avaliação da duração da amnésia após o TCE (primeira semana após a alta 
hospitalar) para a ocorrência de transtornos psiquiátricos, retorno ao trabalho, e qualidade de vida 1 
ano após o TCE grave. (Conforme esclarecido acima, devido às variações cambiais do real frente ao 
dólar, não serão realizados exames de neuroimagem com PET scan). (Objetivo modificado conforme 
descrito no item 3E). 
- Determinar o valor prognóstico dos níveis de biomarcadores circulantes medidos 
concomitantemente à avaliação por neuroimagem funcional e da amnésia após o TCE (primeira 
semana após a alta hospitalar) para a ocorrência de transtornos psiquiátricos, retorno ao trabalho, e 
qualidade de vida 1 ano após o TCE grave. (Objetivo modificado conforme descrito no item 3E). 
 

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

Considerando a coleta de dados da fase aguda, e análise preliminar dos resultados da fase aguda 
(internação hospitalar), podemos afirmar ter alcançado 50% da execução do projeto. O projeto 
seguirá conforme previsto e os resultados finais estão previstos para serem alcançados ao longo dos 
próximos 24 meses.  
Um aspecto positivo foi a realização estudos em animais (não previsto no projeto inicial) através dos 
quais avaliamos o efeito da Interleucina-10 (IL-10) sobre a dor e sequelas relacionadas ao trauma 
craniano através de um modelo para camundongos. Estes estudos foram viabilizados pela compra 
do equipamento de estereotaxia através do remanejo de recursos alocados para a compra de 
equipamentos. Nós testamos o efeito da IL-10 por que está citocina mostrou-se associada à 
mortalidade dos pacientes com TCE grave incluídos em nosso projeto. Os resultados preliminares 
sugerem que esta citocina tenha um efeito analgésico na fase aguda do trauma, e pode modular de 
forma favorável sequelas cognitivas nos animais. Embora preliminares, caso confirmados nos 
estudos em andamento, os resultados podem sugerir que a IL-10 possa ter uma aplicabilidade futura 
no tratamento de pacientes vítimas de TCE. Estes estudos devem prosseguir na dependência de 
financiamentos futuros a serem solicitados às agências de fomento. 

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): 

Sim. Houve a interação entre as equipes de pesquisadores da UFSC e do Hospital Governador 
Celso Ramos.  

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

Outras:  
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A oscilação do câmbio do Real frente ao dólar repercutiu dramaticamente sobre o preço do 
traçador (Fluor-deoxi-glicose) utilizado para a realização dos exames de neuroimagem 
funcional de Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET-CT). O aumento 
dos custos do reagente foi transferido para o custo final dos exames e com isso não haveria 
condições de se realizar a investigação em um número mínimo de pacientes que permitisse 
um poder estatístico aceitável para o estudo. 
Diante desta dificuldade embora o objetivo principal do estudo tenha sido mantido, não foi 
possível realizar os exames de neuroimagem. Por este motivo, solicitamos um remanejo do 
recurso disponível para a realização de exames de variabilidade da frequência cardíaca na 
fase aguda da internação hospitalar como uma variável preditiva independente da 
mortalidade e incapacidade por trauma craniano. Foi necessário submeter um adendo ao 
comitê de ética em pesquisa para seres humanos em agosto de 2017 cuja aprovação foi 
liberada apenas em fevereiro de 2018. Estamos neste momento incluindo novos pacientes 
para viabilizar esta investigação. 
Como fator positivo atraímos a atenção de pesquisadores Australianos da Universidade de 
Adelaide os quais decidiram incluir pacientes em nosso protocolo de pesquisas e com isso 
será possível replicar nossos achados em uma população com “background” genético e 
cultural diferente do nosso e com isso alcançar uma validade externa dos achados através de 
um estudo multicêntrico internacional envolvendo o Hospital Governador Celso Ramos e o 
Royal Adelaide Hospital (Adelaide, Austrália). 
Também estamos discutindo com a coordenação do Curso de Medicina da New York 
University (USA) a inclusão de pacientes americanos.  
Para finalizar, o projeto será apresentado junto a integrantes do Comitê de Defesa 
(COMDEFESA) para avaliar a possibilidade de financiamento com recursos de projetos de 
pesquisa das forças armadas já que trauma craniano é um assunto de interesse militar não 
apenas para o Brasil mas em todo o mundo.  
F - Houve alteração na equipe inicial de pesquisadores/técnicos? 

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

A partir do segundo semestre de 2018 está prevista a inclusão de pacientes Royal Adelaide 
Hospital (Adelaide, Austrália) em nosso protocolo de investigação da variabilidade da 
frequência cardíaca como variável preditiva independente da mortalidade e morbidade em 
pacientes com trauma craniano grave. Participarão do projeto os pesquisadores australianos: 
Prof. Dr. Marianne Chapman (Director of Research, Senior Consultant, Intensive Care Unit, 
Royal Adelaide Hospital) e Dr Benjamin Reddi (ICU Head of Neurosurgery and Trauma, Senior 
Consultant, Intensive Care Unit, Royal Adelaide Hospital). 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Alexandre Hohl Doutorado (concluído durante 
este projeto) 

Aluno do PPG Ciências 
Médicas. 

Alexandre Paim Diaz Doutorado (concluído durante 
este projeto) 

Aluno do PPG Ciências 
Médicas. 
Médico do HU, Médico do 
Hospital Celso Ramos, 
Professor da UNISUL. 

Carla Pauli Doutorado (concluído durante Aluna do PPG Ciências 
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este projeto) Médicas. 
Enfermeira do Hospital Celso 
Ramos 

Marcelo Liborio Schwarzbold Doutorado (concluído durante 
este projeto) 

Aluno do PPG Ciências 
Médicas. 
Ex-Médico do IPQ. 
Professor da UFSC 

Marcelo Neves Linhares Doutor Médico Neurocirurgião do 
Hospital Celso Ramos. 
Professor da UFSC 

Rafael Lisboa de Sousa Mestrado (concluído durante 
este projeto) 

Médico assistente da UTI do 
Hospital Celso Ramos. 

Maria Emília de Oliveira Thais Doutorado (concluído durante 
este projeto 

Aluno do PPG Ciências 
Médicas. 

Ricardo Guarnieri Doutor. Médico Psiquiatra do Hospital 
Celso Ramos. 

 
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 45.000,00 28.411,00 16.589,00 
Total Custeio 90.000,00 90.000,00 0 
Saldo Total 135.000,00 118.411,00 16.589,00 
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 
Stoelting Sistema estereotáxico nenahum nenhum 

 
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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Frontiers Endocrinology, 2018, 
9: 1-6. 

United States, 2018  Hohl et al. Luteinizing hormone 
and testosterone levels during 
acute phase of severe traumatic 
brain injury: prognostic 
implications for adult male 
patients 

Arquivos de Neuropsiquiatria 
2015, 73: 939-45. 

Brasil, 2015 Janzen EP. et al. Cross-
cultural adaptation of the 
SCATBI instrument for 
cognitive-linguistic abilities after 
traumatic brain injury. 

Journal of Neurosurgery 2015, 
123: 476-477. 

United States, 2015 Diaz AP. et al. 2015. Early 
noninvasive brain stimulation 
after severe TBI. 

Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica 2015, 59: 392-
405. 

Dinamarca, 2015 De Sousa RL et al. Side of 
pupillary mydriasis predicts the 
cognitive prognosis in patients 
with severe traumatic brain 
injury. 

CNS Neuroscience & 
Therapeutics 2014, 20: 479-
482. 

Estados Unidos, 2014 Diaz AP et al. Posttraumatic 
Amnesia and Personality 
Changes after Severe 
Traumatic Brain Injury: 
Preliminary Findings. 

Revista Brasileira de Psiquiatria 
2014, 36: 213-219. 

Brasil, 2014 Diaz AP et al. Personality 
changes and return to work 
after severe traumatic brain 
injury: a prospective study. 

Brain Injury 2014, 28: 1262-
1269. 

Estados Unidos, 2014 Hohl et al. Role of hormonal 
levels on hospital mortality for 
male patients with severe 
traumatic brain injury 

Journal of Neuropsychology 
2014, 8: 125-139. 

Estados Unidos, 2014 De Oliveira Thais MER et al. 
Limited predictive power of 
hospitalization variables for 
long-term cognitive prognosis in 
adult patients with severe 
traumatic brain injury. 

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      
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Transferência tecnológica para o setor x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
 

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

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

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

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

   x   

Redução dos custos de atendimento    x   
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Aumento da cobertura de serviços x      
Incorporação de tecnologias e novos processos de atenção      x 
Desenvolvimento e aplicação de protocolos clínicos      x 
Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias x      
Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Nossos resultados permitem estabelecer com acurácia de 85%, precocemente durante a internação 
na UTI, o risco associado à mortalidade dos pacientes durante a hospitalização por TCE. Esta 
informação pode ser utilizada no dia a dia pela equipe no aconselhamento e esclarecimento dos 
familiares dos pacientes que estão em atendimento. A identificação dos fatores preditivos para a 
mortalidade hospitalar é crucial para estabelecimentos de protocolos de assistência dos pacientes 
vítimas de TCE grave. 

 
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). 

Em 22 meses do período de inclusão na fase aguda do estudo ocorreram 154 internações por TCE 
grave na grande Florianópolis. A mortalidade hospitalar dos pacientes foi 31.1%. Nós replicamos 
nossos estudos prévios e de outros países, demonstrando que a idade, gravidade da lesão e 
presença de hemorragia subaracnóidea na tomografia de crânio, escala de Glasgow, avaliação das 
pupilas na admissão são fatores preditivos independentes para a mortalidade hospitalar por TCE 
grave.  Ocorrem anualmente na região metropolitana de Florianópolis 9 internações por TCE grave 
para cada 100.000 habitantes. Das 154 internações ocorridas por TCE grave em 22 meses na região 
metropolitana de Florianópolis, 36.2% foram por acidente com motocicleta, 22.7% quedas (a maioria 
construção civil), 13.8% atropelamentos, 11.8% acidente automobilístico, 5.9% agressões, 3.9% 
ferimentos por arma de fogo e 2.6% acidente com bicicleta. A maioria dos pacientes são homens (80 
a 85 %), jovens (50% dos casos abaixo dos 30 anos de idade) e vítimas de acidentes no trânsito (70 
%). Dentre os sobreviventes, mais de 50% apresentam comprometimento cognitivo grave, 20-30% 
desenvolvem depressão grave e 30% apresentam mudança de personalidade, com impacto 
significativo sobre o retorno ao trabalho e redução na qualidade de vida. O trauma craniano grave é 
uma das maiores causas da perda de anos de vida com saúde por morte prematura ou invalidez 
permanente. Esta invalidez não necessariamente está associada à sequelas físicas mas muitas das 
vezes aos transtornos mentais e cognitivos de variável gravidade, decorrentes da lesão cerebral. 
Estes transtornos mentais e cognitivos para a maioria dos pacientes são irreversíveis. Este projeto 
entra agora na sua segunda fase para identificar lesões cerebrais que estejam associadas às 
sequelas psiquiátricas e cognitivas dos pacientes. 
 
Palavras chaves: traumatismo crânio-encefálico; prognóstico; Grande Florianópolis 

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

Este foi o primeiro estudo prospectivo abordando a incidência de internações por traumatismo 
craniano na região metropolitana de Florianópolis. Ocorrem anualmente na região metropolitana de 
Florianópolis 9 internações por TCE grave para cada 100.000 habitantes. Das 154 internações 
ocorridas por TCE grave em 22 meses na região metropolitana de Florianópolis, 36.2% foram por 
acidente com motocicleta, 22.7% quedas (a maioria construção civil), 13.8% atropelamentos, 11.8% 
acidente automobilístico, 5.9% agressões, 3.9% ferimentos por arma de fogo e 2.6% acidente com 
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bicicleta. A maioria dos pacientes são homens (80 a 85 %), jovens (50% dos casos abaixo dos 30 
anos de idade) e vítimas de acidentes no trânsito (70 %). Dentre os sobreviventes, mais de 50% 
apresentam comprometimento cognitivo grave, 20-30% desenvolvem depressão grave e 30% 
apresentam mudança de personalidade, com impacto significativo sobre o retorno ao trabalho e 
redução na qualidade de vida. Identificação de fatores prognósticos associados às sequelas 
cognitivas, psiquiátricas e não retorno ao trabalho de pacientes sobreviventes de trauma 
cranioencefálico grave. Nossos modelos prognósticos permitem estabelecer com uma acurácia de 
até 85% a mortalidade hospitalar durante a internação por trauma craniano grave. As analises 
preliminares também evidenciaram que a duração da amnésia após o trauma craniano está 
fortemente associada ao surgimento de mudanças irreversíveis na personalidade dos pacientes 
sobrevivente de TCE grave. Este marcador também esteve intimamente relacionado à incapacidade 
de retornar ao trabalho no período crônico após a alta hospitalar. Como biomarcador laboratorial nós 
demonstramos que que a não supressão do eixo do hormônio gonadotrófico hipotálamo0hipofisário 
determinado pelos níveis de hormônio LH circulante é um marcador precoce da mortalidade 
hospitalar. A perspectiva é que nos próximos 24 meses seja concluída a segunda fase do projeto o 
que irá viabilizar a conclusão dos modelos finais de regressão logística para estabelecer com 
segurança o papel dos marcadores clínicos e laboratoriais sobre o prognóstico dos pacientes. 

 
                 
 
 

Florianópolis 09 de maio de 2018.  
 
 
 

 
 

___________________________________ 
Prof. Dr. Roger Walz, M.D., Ph.D.  
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - PARCIAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2015TR38 
Título do Projeto: Estudo caso-controle dos aspectos clínicos, fatores de risco e mortalidade 
associados às infecções nosocomiais por Klebsiella pneumoniae produtoras de carbapenemases do 
tipo KPC. 
Coordenador (a) /Beneficiário (a): Rosemeri Maurici da Silva  
E-mail: rosemaurici@hotmail.com 
Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 
Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina CNPJ: 83.899.526/0004-25 
Prazo de Vigência do Projeto: 29 de julho de 2017 
Apoio Financeiro: R$ 88.500,00  
FAPESC: X SES: X CNPq: X 
Tema / Linha Temática: Atenção em Saúde / Estratégias para avaliação e redução da mortalidade 
hospitalar  
 

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 
 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 
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 Biossegurança 
 Biotecnologia 
 Economia em saúde 
 

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

 SIM (  ) NÂO( X ) Caso SIM, Justifique:  
Houve apenas alteração na Instituição proponente, visto que a pesquisadora principal desligou-se da 
Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, a qual cedeu o projeto para a nova Instituição de 
vínculo da pesquisadora principal, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
Os documentos de transferência do projeto tramitaram e foram aprovados no âmbito da FAPESC. 

B - Quais os objetivos propostos e os objetivos alcançados? Justifique: 
Objetivo Geral: 
Avaliar os aspectos clínicos, fatores de risco e mortalidade associados à infecções nosocomiais por 
Klebsiella pneumoniae produtoras de carbapenemases do tipo KPC em estudo caso-controle 
(Alcançado). 
Objetivos Específicos: 

1) Parear pacientes com infecções por K. pneumoniae produtora de KPC (casos) com 
pacientes com infecções por K. pneumoniae não produtoras de KPC (controles), por sítio de 
infecção (Alcançado). 

2) Analisar os aspectos clínicos e comorbidades como a presença de disfunção 
hepática/cirrose, neutropenia, HIV, anemia, diabetes, insuficiência renal, doença 
cardiopulmonar e realização de transplante (Alcançado). 

3) Analisar os fatores de risco, como tempo de hospitalização, admissão na UTI, cirurgia 
durante a hospitalização, utilização de cateter e ventilação mecânica, utilização prévia de 
diferentes tipos de antimicrobianos, internação prévia e transferência para outras instituições 
durante a internação (Alcançado). 

4) Avaliar a efetividade do tratamento utilizado para cada caso e o desfecho da infecção 
(Alcançado). 

5) Caracterizar fenotipicamente os isolados de K. pneumoniae recuperados de amostras 
clínicas no laboratório de microbiologia da Divisão de Análises Clínicas do Hospital 
Universitário – UFSC (Alcançado). 

6) Caracterizar por métodos moleculares s carbapenemases produzidas pelos isolados de K. 
pneumoniae no Laboratório de Biologia Molecular e Micobactérias (LBMM/UFSC) 
(Alcançado). 

7) Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) por microdiluição em caldo para as 
principais opções terapêuticas de tratamento (polimixina, meropenem, imipenem, amicacina 
e tigeciclina) (100%). 

8) Correlacionar o desfecho clínico (cura ou óbito) com as variáveis epidemiológicas, 
moleculares e CIM (100%). 

9) Avaliar a variabilidade genética dos isolados de K. pneumoniae da instituição (100%). 
10)    Compreender a disseminação do patógeno em função da variabilidade genética observada 

(100%). 

C - Indique a taxa percentual de sucesso do projeto (objetivos alcançados/propostos) em 

relação ao cronograma da proposta (valor 0 a 100), Justifique: 
Levando em conta os objetivos alcançados a taxa percentual de sucesso do projeto foi de 100%.   

D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM(  ) NÃO( X ) 
Estava previsto inicialmente no projeto? SIM( X ) NÃO(  ) 
Caso SIM, Indique as instituições participantes e quais são os indicadores da cooperação 

(análise de material, publicações, apresentações em eventos científicos, entre outros): 
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Houve alteração na Instituição proponente, visto que a pesquisadora principal desligou-se da 
Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, a qual cedeu o projeto para a nova Instituição de 
vínculo da pesquisadora principal, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
Os documentos de transferência do projeto tramitaram e foram aprovados no âmbito da FAPESC. 
Desta forma, a parceria que seria estabelecida entre Unisul e UFSC foi desfeita, sendo o projeto 
desenvolvido exclusivamente na UFSC.  
Salientamos que tal alteração não comprometeu o andamento do trabalho nem tampouco os 
resultados alcançados. 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  
X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 
 SIM X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 
 SIM X NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

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

Outras: Não foram observadas dificuldades adicionais às mencionadas acima.  
 
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 
Mara Cristina Scheffer Mestre UFSC 
Marcos Schörner Mestre UFSC 
Maria Luiza Bazzo Doutora UFSC 
Rosemeri Maurici da Silva Doutora 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 15.000,00 0000,00 15.000,00 

Total Custeio 73.500,00 39.809,23 33.690,77 

Saldo Total 88.500,00 39.809,23 48.690,77 

Data da Informação 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018* 

*Não inclui o valor do rendimento 

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

1 Note Lenovo Ideapad 310 I5 W10 80UG0003BR MT Lenovo 

2 Minicentrífuga 6400 RPM, bivolt Ref.:K14-0602 

3 Monitor 18,5 AOC LCD LED E970 SWNL Widescreen 

4 Computador constituído por: Memória 8 GB DDR4 21333 Kingston / Memória 8 GB DDR4 
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21333 Kingston / Processador Intel Core I5 7400 30 GHZ 6 MB LGA 1151 Kabylake 7 Geração 

/ Placa mãe gigabyte GAH110MM2 DDR4 LGA 1151 / Gabinete C3Tech MT40BK 200W 1 

baia / HDD Western digital 1 TB Sata 60GBS WD10Ezex 7200 RPM / SSD WD Green 240 GB 

2,5 7mm Sata 3 Wds240G1GOA / Kit teclado e mouse Microsoft desktop 600 USB. 

Os equipamentos acima listados encontram-se disponíveis no Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Santa Catarina, especificamente no Laboratório de Biologia Molecular e Micobactérias (LBMM), situado no 

segundo andar do Laboratório de Análises Clínicas (LAC) do HUUFSC. 

Justificar se não houve aquisição dos equipamentos previstos: 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):  
O conhecimento dos fatores associados aos casos de infecções por K. pneumoniae produtoras de 
carbapenemases permite compreender melhor a disseminação das carbapenemases nos hospitais 
e difundir este conhecimento, tendo em vista a prevenção e melhor tratamento dos casos 
identificados. O tratamento precoce também permite alcançar desfechos mais favoráveis. 
Quanto à formação de recursos humanos, o envolvimento de alunos de graduação e pós-
graduação nos projetos de pesquisa, principalmente em suas atividades desenvolvidas no 
laboratório, permite capacitar estes indivíduos e fomentar a pesquisa clínica.   
 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 
Dissertação de Mestrado BU/UFSC Estudo caso-controle dos aspectos 

clínicos, fatores de risco e mortalidade 
associados a infecções nosocomiais por 

Klebsiella pneumoniae produtoras de 
carbapenemases do tipo KPC. 

 
 

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      
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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): NA. 
 

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): 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): O reconhecimento dos fatores de risco para infecção 
por Klebsiella pneumoniae produtoras de KPC permite identificar os pacientes precocemente e 
intervir para que as infecções não se instalem. Medidas de proteção ao paciente também podem 
ser implantadas a partir deste conhecimento. Estes dados podem subsidiar a criação de protocolos 
de atendimento e vigilância epidemiológica, tendo como objetivo a detecção precoce, tratamento 
imediato e maior sobrevida. 
 

 

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

obtidos, área geográfica, população alvo e compará-los com a proposta inicial. Incluir 

três palavras-chaves (2.000 a 2.500 caracteres). 
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Introdução:  
A resistência bacteriana aos antimicrobianos por Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC), 
principalmente em K. pneumoniae, representa um grave problema para o manuseio de infecções 
adquiridas no ambiente hospitalar. Carbapenêmicos, considerados a “última linha de defesa” 
para diversos tipos de infecção por bactérias Gram-negativas, tornam-se ineficientes contra 
bactérias produtoras de carbapenemases, e poucos antibióticos estão disponíveis atualmente 
para o tratamento. 
Objetivo:  
Avaliar os aspectos clínicos, fatores de risco e mortalidade associados à infecções nosocomiais 
por Klebsiella pneumoniae produtoras de carbapenemases do tipo KPC em estudo caso-
controle. 
Método:  
Foi realizado um estudo do tipo caso-controle, pareado, que teve por objetivo identificar aspectos 
clínicos, fatores de risco e mortalidade associados a infecções causadas por K. pneumoniae 
produtora de carbapenemase do tipo KPC (Kp-KPC) em pacientes internados no Hospital 
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC) no período de Janeiro de 
2012 a Dezembro de 2014. A identificação dos isolados e o antibiograma foram realizados por 
metodologia automatizada (Vitek 2®/Biomerieux). Foram utilizados dois testes fenotípicos, em 
diferentes momentos do estudo, para triagem dos isolados com resistência aos carbapenêmicos. 
Todos os isolados foram confirmados por metodologia molecular (Reação em Cadeia da 
Polimerase - PCR). Foram selecionados para o grupo caso 40 pacientes com Kp-KPC, e para o 
grupo controle 40 pacientes com K. pneumoniae não produtora de carbapenemase do tipo KPC 
(Kp-não-KPC) isoladas de amostras de urina e hemocultura. Dados obtidos incluíram a origem 
do paciente no momento da internação, fatores de risco como tempo de hospitalização antes da 
infecção, admissão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) antes do isolamento de K. 
pneumoniae, cirurgia, presença de dispositivos invasivos, uso prévio de antibióticos, tratamento 
empírico e definitivo, bem como comorbidades e desfecho dos pacientes. Os dados foram 
coletados dos prontuários. Foram ainda realizados testes de sensibilidade com MICs para as 40 
amostras positivas para KPC e avaliação molecular. 
Resultados:  
A maioria dos pacientes transferidos para o HU/UFSC de outros hospitais pertencia ao grupo 
caso (p=0,010). Isso destaca a necessidade de realização de culturas de vigilância para 
pacientes transferidos para o HU/UFSC. Neste estudo, a admissão na UTI (Razão de Chance 
[RC], 3,115; Intervalo de Confiança [IC] 95%, 1,247-7,781; p=0,014), presença de cateter venoso 
(RC, 5,516; IC 95%, 1,109-27,429; p=0,023), presença de cateter urinário (RC, 3,484; IC 95%, 
1,246-9,747; p=0,015) e uso prévio de antibióticos (RC, 3,444; IC 95%, 1,310-9,058; p=0,011) 
foram associados a infecções por Kp-KPC por análise univariada. Quando foram analisados os 
antibióticos ou as classes mais comumente utilizadas, foi encontrada diferença significativa no 
uso de cefalosporinas de amplo espectro (p=0,039). A análise da terapia empírica mostrou que 
71,4% dos pacientes que não a utilizaram foram a óbito. Dentre os pacientes que fizeram uso de 
terapia empírica, a mortalidade foi maior para os pacientes que receberam terapia apropriada 
(58,3% vs 37,5%). Após o resultado do antibiograma, a mortalidade foi maior para os pacientes 
que receberam terapia apropriada (55% vs 50%). Além disso, verificou-se que a mortalidade de 
quem fez uso de terapia definitiva combinada (70%) foi maior do que pacientes que utilizaram 
monoterapia (40%). A taxa de mortalidade total foi significantemente maior para o grupo caso 
(47,5% vs 25%, p=0,036). A técnica de tipagem molecular PFGE (do inglês, Pulsed-field Gel 
Electrophoresis) foi possível ser realizada para 138 do total de 181 isolados recuperados durante 
o período de estudo. Observa-se visualmente um padrão de clonalidade em praticamente todos 
os isolados testados, evidenciando uma disseminação desse patógeno pelo ambiente hospitalar. 
O número crescente de isolados, tanto em amostras clínicas quanto em culturas de vigilância, 
alerta para a necessidade de aprimoramento das medidas já adotadas a fim de controlar a 
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disseminação do microrganismo no HU/UFSC. Cateteres venoso e urinário foram associados 
com infecções por Kp-KPC, por isso em internações mais longas, esses dispositivos devem ser 
revistos regularmente para verificar se ainda são necessários. Kp-KPC é um patógeno 
emergente associado à mortalidade no HU/UFSC. A taxa de mortalidade associada às limitadas 
opções terapêuticas ressalta a necessidade de detecção precoce, de medidas de prevenção de 
contato e o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento dessas infecções. Observou-
se alto índice de resistência para imipenem e meropenem. 
 
Palavras chave: Klebsiella pneumoniae, KPC, vigilância. 
 
 

Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público de 

saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 
A questão fundamental da pesquisa diz respeito aos fatores associados à infecção por Kp-KPC e 
àqueles associados com maior mortalidade. 
Uma vez identificados estes fatores, as ações do gestor público podem ser no sentido de prevenção, 
ou seja, evitar os fatores de risco para a infecção, assim como o diagnóstico precoce visando 
intervenção imediata e redução dos desfechos desfavoráveis. 
Além disso, permitem subsidiar a confecção de manuais de conduta tendo em vista novamente a 
detecção precoce e a segurança do paciente. 
As análises laboratoriais e demais associações possíveis, em andamento, permitirão compreender a 
dinâmica da infecção dentro da instituição, servindo de modelo para instituições com perfil de 
atendimento semelhante. 

 

                 
 
 

Florianópolis/SC, 24 de abril de 2018. 
 
 

 
 

 
Beneficiário (a) da Pesquisa 

Profa. Dra. Rosemeri Maurici da Silva 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR3207 FAPESC Nº.: 3638/2013 

Título do Projeto: AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA NAS REGIÕES DE SAÚDE DE SANTA CATARINA: DA COSNTRUÇÃO À APLICAÇÃO DE 
UM MODELO 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Silvana Nair Leite Contezini  

E-mail: Silvana.nair@hotmail.com  

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

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

Instituição Co-Executora: Não se aplica CNPJ: Não se aplica 

Instituição (ões) Participante(s): Universidade de São Paulo 
(USP) 
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) 

CNPJ: 63.025.530/0001-04 
 
CNPJ: 84.714.682/0001-94 

Prazo de Vigência do Projeto: 29/07/2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC: X SES:  CNPq: X 

Tema/Linha Temática: Gestão e Tecnologia em assistência farmacêutica 

 
- CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

x Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 



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

 
         

 

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 
 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

 
2 - EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

A - Ocorreu alteração dos objetivos propostos e /ou aprovados?  
 SIM (  ) NÃO( X ) Caso SIM, Justifique:  

 
Não se aplica 
 

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

Objetivos propostos e alcançados:  
1) Desenvolver um modelo para avaliação da capacidade de gestão do estado e de suas relações 

com os centros de custo do CEAF; 2) Construir uma matriz de indicadores para avaliar a capacidade 

de gestão do CEAF no âmbito estadual; 3) Avaliar a capacidade de gestão do CEAF no estado de 

Santa Catarina sob os aspectos operacional, organizacional e de sustentabilidade; 4) Identificar 

fatores que comprometem ou facilitam a condução do CEAF para a obtenção de resultados de 

acesso e uso racional de medicamentos e de recursos públicos. 

Todos oss objetivos foram alcançados com sucesso.  

Na última etapa, após o relatório parcial, concluímos as analises dos resultados, elaboramos um livro 

com a metodologia proposta, todos os instrumentos utilizados e seu método de aplicação, 

permitindo que qualquer estado possa reproduzir a avaliação. Uma oficina de apresentação e 

discussão de resultados foi realizada com os atores envolvidos de todo o estado e convidados do 

governo do estado e da FAPESC, onde o livro foi lançado e distribuído.  

Paralelamente este projeto está sendo desenvolvido no estado de São Paulo, em parceira com este 

projeto e a Universidade de São Paulo, com financiamento do CNPq. Finalizada as análises em São 

Paulo haverá uma análise comparativa entre os estados.  

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

 
100% dos objetivos propostos foram alcançados. 
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D - Houve interação com outra(as)  instituição(ões)? SIM( X ) NÃO(  ) 

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

O estudo foi desenvolvido em colaboração com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Ministério 

da Saúde. Para as fases de validação dos indicadores propostos tivemos a colaboração de 

representantes da gestão da assistência farmacêutica de outras cinco Secretarias Estaduais de 

Saúde, uma de cada região do país. Para a coleta de dados em Santa Catarina contamos com a 

participação de farmacêuticos de 61 Secretarias Municipais de Saúde e da Comissão de Saúde 

Pública do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina. Além disso, houve trabalho conjunto 

com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da UNIVILLE e da Universidade do Vale do 

Itajái (UNIVALI) em várias fases do referido projeto.  

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

 SIM X NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM X NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO Manutenção de equipamentos 

 SIM X NÃO Aquisição de material de consumo 

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

 
 

 
G - Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação 
Instituição de Vínculo 

Empregatício 

Marina Raijche Mattozo Rover 
Doutora em Farmácia Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Mareni Rocha Farias 
 Pós-doutorado na Health & 
Life Sciences University (UMIT) 
em Hall in Tirol na Áustria. 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Luciano Soares  Doutor em Farmácia Univille 
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Nome Titulação 
Instituição de Vínculo 

Empregatício 

   

   

Silvana Nair Leite Contezini 
Pós-doutorado na University 
of Nottingham 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

 

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

 

 
3 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital R$ 14.100,00 R$ 13.841,39 R$ 258,61 

Total Custeio R$ 31.720,00 R$ 28.269,10 R$ 3.450,90 

Saldo  R$ 45.820,00 R$ 42.110,49 R$ 3.709,51 

Aplicação R$ 45.820,00 R$ 42.110,49 R$ 7.236,82 

Data da Informação 05/12/2014 29/03/2017 29/03/2017 

*Considerando os rendimentos referentes à aplicação do recurso, o saldo atual é de R$ 10.946,33 
 

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

Material MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Microcomputador 
Portátil  

Dell 
Dell Inspiron 
14 5448 

20812828322 NA 

Notebook  
SANSUNG 
 

Core i7 8G 
SGNP900X3LKW
1B 

NA 

Computador All in One 
AIO 

AIO 
 

Microcomput
ador 3Green 
AIO Dual 
Core 

1715021100346
6 

NA 

Impressora 
Multifuncional 
SANSUNG 

SANSUNG 
SL C480FW 
SANSUNG 

08PDB8KHBB000
1F 

NA 

     

     

     
     

 
5 - 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 – CIENTÍFICO NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      X 

Geração de avanço/inovação experimental X      

Geração de conhecimento passível de difusão         X 

Formação e capacitação de recursos humanos      X 

Formação de novos grupos e centros de pesquisa      X 
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Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s):  
 

- Formação de recursos humanos para a atividade de pesquisa em gestão e avaliação da assistência 

farmacêutica e outras atividades profissionais no âmbito da gestão em saúde, visto que o número 

de recursos humanos capacitados para o desenvolvimento de estudos nesta área ainda é escasso. 

O projeto possibilitou a formação de uma doutora, e na continuidade do projeto, em parceria com 

a USP, formará uma mestre com defesa prevista para o ano de 2018. 

- Aperfeiçoamento de técnicas e métodos de pesquisa relacionados à avaliação em saúde, 

considerando tratar-se de uma área de atuação nova, a qual envolve metodologia minuciosa e 

complexa; 

- Consolidação da área de atuação dentro do grupo de pesquisa; 

- Produção científica comprometida com as problemáticas que incidem nas políticas e serviços 

destinados a enfrentar as necessidades de saúde da população; 

- Desenvolvimento e aplicação de um modelo de avaliação da gestão da assistência farmacêutica; 

- Mobilização e formação de farmacêuticos  da gestão pública envolvidos no projeto; 

- Aplicabilidade da metodologia desenvolvida para a aplicação em outros estados brasileiros. 

 

 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Poster: 7º Simpósio Nacional de 

Assistência Farmacêutica 2015. 

Cuiabá. 7º Simpósio Nacional 

de Assistência Farmacêutica 

2015. 

Construção participativa de 

indicadores para a avaliação da 

capacidade de gestão estadua 

do Componente Especializado 

da Assistência Farmacêutica 

(CAEF) 

Poster: Fenafar 7º Simpósio 

Nacional de Assistência 

Farmacêutica 2015 

Cuiabá. 7º Simpósio Nacional 

de Assistência Farmacêutica 

2015 

Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica 

(CEAF): perspectiva dos 

farmacêuticos sobre o 

monitoramento clínico. 

Poster: II Congress of the 

Brazilian Association of 

Pharmaceutical Sciences. 2014. 

II Congress of the Brazilian 

Association of Pharmaceutical 

Sciences. 2014. 

Access to medicines in Latin-

american health systems: a 

historic view 
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Poster: 74º World Congress of 

FIP Pharmacy & Pharmaceutical 

Sciences. 2015 

74º World Congress of FIP 

Pharmacy & Pharmaceutical 

Sciences. 2014. 

PARTICIPATORY EVALUATION 

OF THE BRAZILIAN NATIONAL 

PHARMACEUTCAL ASSISTANCE 

POLICY: QUALIFYING STRATEGY 

OR DECISION-MAKING FOR 

PULIC MANAGERS 

Poster: 75º World Congress of 

FIP Pharmacy & Pharmaceutical 

Sciences. 2015. 

75º World Congress of FIP 

Pharmacy & Pharmaceutical 

Sciences. 2015. 

Regional Differences in the 

organization of access to high-

cost drugs in Brazilian states 

Artigo: Gaceta Sanitaria. 2016. 

ROVER, M. R. M. et al. Gaceta 

Sanitaria, v. 30, n. 2, p. 110–

116, 2016. 

Acceso a medicamentos de alto 

precio en Brasil: la perspectiva 

de médicos, farmacéuticos y 

usuarios. 

Artigo: Physis: Revista de Saúde 

Coletiva. 2016. 

ROVER, M. R. M. et al. Physis: 

Revista de Saúde Coletiva, v. 

26, n. 2, p. 691-711, 2016. 

Da organização do sistema à 

fragmentação do cuidado: A 

percepção de usuários, médicos 

e farmacêuticos sobre o 

Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica em 

um estado do sul do Brasil. 

Artigo: Gestão e Saúde. 2015. 

ROVER, M. R. M. et al. Gestão e 

Saúde, v. 7, n. 1, p.191-210, 

2015. 

Modelo Teórico e Lógico para a 

avaliação da capacidade de 

gestão do Componente 

Especializado da Assistência 

Farmacêutica. 

 

Artigo: Ciência & Saúde 

Coletiva  

 

ROVER, MARINA RAIJCHE 

MATTOZO; PELÁEZ, CLAUDIA 

MARCELA VARGAS; FARACO, 

EMÍLIA BAIERLE; FARIAS, 

MARENI ROCHA; Leite, Silvana 

Nair. 

MC&SC v. 22, p. 2487-2499, 

Avaliação da capacidade de 

gestão do componente 

especializado da assistência 

farmacêutica 

http://lattes.cnpq.br/1955003761488344
http://lattes.cnpq.br/1955003761488344
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2017. 

 

Livro:  

Rover, MRM.; Vargas-Pelaez, 

CM; Faraco, EB; Mendes, SJ; 

Manzini, F; Soares, L; Storpirtis, 

S; Farias, MR; Leite, SN. 48p. 

ISBN 978-85-69844-02-0 

Editora Escola Nacional dos 

Farmacêuticos. 

Da construção à aplicação. 

Indicadores para avaliação da 

gestão da assistência 

farmacêutica: a experiência em 

Santa Catarina 

Artigo: Gestão & Saúde UnB 

Yaedu Hames, Mayra Ayumi; 

Rover, Marina Raijche Mattozo;  

Silveira, Taynara; Leite, Silvana 

Nair. Rev. Gestão & Saúde 

(Brasília) Vol. 08, n. 03, Set. 

2017 

Usuários de Hipolipemiantes e 

a Rede de Saúde em uma 

Capital do Sul do Brasil 

   

 

 
 

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): 
 
- Elaboração do primeiro referencial científico e operacional para nortear a estruturação e 
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qualificação da gestão de uma parte significativamente importante da composição do sistema de 

saúde brasileiro; 

- Diagnóstico situacional da gestão no estado de Santa Catarina; 

- Avaliação de dados sobre a aplicação dos recursos financeiros, pessoais e organizacionais no 

estado; 

- Colaboração para a melhoria da qualidade do processo de implementação e do desempenho do 

CEAF; 

- Interface com a Câmara técnica de Assistência Farmacêutica da CIB SC 

- Divulgação regional, nacional e internacional. 

- Os resultados do estudo podem ser utilizados para aperfeiçoamento do o acesso aos tratamentos 

no SUS. Destaca-se aqui que o tratamento não está apenas associado ao fornecimento dos 

medicamentos, mas sim, a consultas, exames e cuidados que garantem a efetividade e segurança 

do tratamento. 

 

 

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): 
 

- Identificação das principais barreiras para a gestão do CEAF no estado de Santa Catarina; 

- Reconhecimento dos principais fatores que influenciam a sustentabilidade dos resultados da 

gestão, visando a proposição de ações mais efetivas; 

- Disseminação de conhecimentos sobre o CEAF; 

- Entendimentos sobre os reflexos da forma de organização e gestão na sociedade, sob o ponto de 

vista dos atores envolvidos; 

- Disseminação de informações sobre a importância de focar os serviços nos usuários e 

integralidade da atenção à saúde; 

- Com base nos conhecimentos formulados pela pesquisa e experiências vivenciadas pelos 

profissionais envolvidos neste projeto, pretende-se colaborar com o desenvolvimento gerencial da 

Assistência Farmacêutica;  

- Aperfeiçoar a gestão do CEAF que é o maior componente da assistência farmacêutica em volume 

de recursos financeiros; 

- Os resultados do estudo podem ser utilizados para o planejamento das ações visando: otimizar 

recursos; qualificar os serviços; estruturar as unidades; ampliar do acesso de forma equitativa e a 

integralidade dos tratamento, com impactos positivos na saúde da população; 

- Propõe-se também finalizar com a análise da aplicabilidade da metodologia desenvolvida e sua 

sensibilidade para motivar a qualificação da gestão do CEAF em outros estados brasileiros; 

- Por fim, através das discussões com os gestores, espera-se estimular a formulação de políticas 

que privilegiem não apenas o acesso ao produto medicamento, mas ao serviço farmacêutico como 

um todo. 

 
6 - 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). 

Estudos observaram que os municípios e estados enfrentam problemas relacionados ao 

desenvolvimento e qualidade dos serviços farmacêuticos, debilidade na infraestrutura e 

operacionalidade, além da dificuldade no atendimento da demanda populacional por 

medicamentos. Assim, o projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um protocolo de 

indicadores para a avaliação da capacidade de gestão do Componente Especializado da Assistência 
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Farmacêutica (CEAF), sob os aspectos organizacional, operacional e de sustentabilidade e sua 

aplicação no estado de Santa Catarina. Avaliar este componente é detectar obstáculos e 

oportunidades e propor estratégias de avanços na gestão. A escolha do referencial teórico de 

capacidade de governo de Carlos Matus, refletido no conceito de capacidade de gestão e de gestão 

da assistência farmacêutica, tem por base a necessidade de superar a fragmentação e a redução 

tecnicista imposta à assistência farmacêutica. Entendendo a capacidade de gestão do CEAF no 

âmbito estadual como o objeto a ser avaliado, iniciou-se um estudo exploratório composto de 

entrevistas e grupo focal com usuários, médicos e farmacêuticos. Com base neste estudo 

desenvolveu-se, de forma participativa, o modelo teórico e o modelo lógico do objeto de estudo. A 

partir destas construções foi proposto o protocolo de indicadores, o qual foi validado, por meio de 

oficina de consenso com pesquisadores da área, gestores e outros atores envolvidos. O protocolo foi 

aplicado no estado de Santa Catarina. Foram coletados dados de 61 unidades municipais e 13 

estaduais que desenvolvem atividades do CEAF. Os resultados indicam que a capacidade de gestão 

estadual necessita avanços em todas as dimensões avaliadas. O modelo adotado e o protocolo de 

indicadores proposto trazem avanços para o referencial da gestão da assistência farmacêutica ao 

propor uma mudança do foco técnico-logístico, para as ações de natureza estratégica e política, ou 

aquelas que fomentem maior participação, autonomia e sustentabilidade. O modelo de avaliação e 

os resultados em Santa Catarina foram publicados em artigos e em livro distribuído para os 

municípios participantes, a SES, a FAPESC e a CIB. A oficina de finalização do projeto contou com a 

presença de 20 gestores envolvidos com o tema de todo o estado, em julho de 2017, e gerou 

propostas de encaminhamentos para a continuidade do monitoramento e avaliação dos serviços e a 

busca de melhorias para os indicadores que apresentaram resultados negativos.   

 

Palavras-chave: Avaliação em saúde. Gestão em Saúde. 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). 

Em seu escopo, desenvolveu diagnóstico situacional da gestão, mas vai além ao propor indicadores 

que, mais que avaliar e gerar dados sobre a aplicação dos recursos (financeiros, pessoais, 

organizacionais), se constitui o primeiro referencial científico e operacional para nortear a 

estruturação e qualificação da gestão de uma parte significativamente importante da composição do 

sistema de saúde brasileiro. Com base nos resultados obtidos é possível planejar estratégias visando 
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a busca de soluções para o atendimento integral da população. 

Além disso, essas informações são úteis para nortear as ações do Ministério da Saúde e dos estados 

com base na realidade das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e na factibilidade das 

regulamentações, possibilitando a formulação de políticas públicas visando otimizar a execução do 

CEAF. 

Assim, considerando a relevância do processo de implementação de uma política de saúde e seus 

programas, na perspectiva de consolidação do SUS, são fundamentais estudos como este para 

acompanhar e avaliar esse processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 
 

Florianópolis/SC, 26 de abril de 2018. 
 
 

 
_______________________________ 

Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.:  2015TR35 
 

FAPESC Nº.:: 

Título do Projeto: INOVAÇÃO E SUPORTE À REABILITAÇÃO DE PESSOAS 

AMPUTADAS EM UM CENTRO DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS  

 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Soraia Cristina Tonon da Luz 

E-mail: soraiaudesc@hotmail.com ou soraia.luz@udesc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: Fundação Universidade do Estado 
de Santa Catarina 

CNPJ: 83.891.283/0001-36 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

Centro Catarinense de Reabilitação CNPJ: 82.951.245/0016-45 

Secretaria Estadual de Saúde CNPJ:829512450001-69 

Hospital Regional de São José CNPJ:829512450010-50 

  

Prazo de Vigência do Projeto: julho de 2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC: X SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática:  
Tema: Integralidade do Cuidado para pessoas com Deficiência 
Linha Temática: Inovação de Serviços de Suporte à Pessoas com Deficiência.  

 
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) 

mailto:soraiaudesc@hotmail.com
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 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

x Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

 Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

x Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 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 no Projeto: 

- Expandir o Projeto Extensionista de Reabilitação Multidisciplinar em Amputados e o PET Redes de 

Atenção à Saúde da Pessoa Amputada para o Centro Catarinense de Reabilitação (CCR); 

Objetivo alcançado: Maior número de pacientes atendidos no projeto de extensão, maior espaço 

físico para a realização dos atendimentos fisioterapêuticos no ano de 2015.  

Em 2016 e 2017 houveram grandes mudanças e não foi possível continuarmos no CCR, devido à 

descentralização da atenção da reabilitação da pessoa amputada para os municípios de nosso 

estado além da reforma interna do CCR, por isso os atendimentos fisioterapêuticos do projeto de 

extensão tiveram que ser realizados na Clínica Escola de Fisioterapia e laboratório de biomecânica 

do CEFID/UDESC. 

 

- Identificar os facilitadores e barreiras que envolvem a reabilitação da pessoa amputada no CCR; 

Objetivo alcançado: Melhora no atendimento e cuidado à pessoa amputada. Identificou-se 
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sobretudo com a dissertação do mestre Erádio Gonçalves Junior que a abordagem multidirecional, 

por meio modelo de interação conceitual da CIF, permitiu refletir questões importantes da saúde 

pública, como os obstáculos relacionados ao acesso aos serviços de reabilitação e o despreparo dos 

profissionais de saúde no cuidado à pessoa amputada.  

 

- Auxiliar o fluxo e a demanda do CCR; 

Objetivo alcançado: Aumento do número de atendimento fisioterapêutico de pessoas amputadas; 

- Promoveu-se o atendimento fisioterapêutico específico à pessoa amputada pré e pós – 

protetização, os atendimentos fisioterapêuticos do projeto de extensão tiveram que ser realizados na 

Clínica Escola de Fisioterapia e laboratório de biomecânica do CEFID/UDESC. 

Pela descentralização da atenção da reabilitação da pessoa amputada para os municípios de nosso 

estado além da reforma interna do CCR, não havia mais atendimento fisioterapêutico no CCR, 

porém os mesmos nos encaminhavam pacientes, auxiliando no fluxo e demanda de pacientes. 

 

- Promover capacitação técnica especializada no Cuidado a Saúde da Pessoa amputada aos 

profissionais, discentes e docentes envolvidos na IES, CCR e SMS de Florianópolis; 

Objetivo alcançado: Promoveu-se cursos de capacitação teórico-prático a fim de promover a 

melhora no cuidado da pessoa amputada. Desde 2015, foram realizados 2 cursos de capacitação e 

3 seminários científicos (Curso Soluções Protéticas nas amputações de MMII: Foco na Capacitação,  
I Seminário científico do Projeto de Extensão Reabilitação Multidisciplinar em Amputados do 

Programa Reabilitar e Integrar. Experenciando vivências nos TCCs em Reabilitação em amputados. 

2015, II Seminário científico do Projeto de Extensão Reabilitação Multidisciplinar em Amputados do 

Programa Reabilitar e Integrar.Estudo de caso qualitativo: Conversa no leito hospitalar com o 

paciente amputado de MMII. 2015, III Seminário Científico do Projeto Reabilitação Multidisciplinar em 

Amputados. 2016, Curso de capacitação em protetização de amputados de membros inferiores. 

2016), e participação em 1 curso de capacitação e 1 congresso em Maceió ( Workshop Internacional 

Ottobock – Reabilitação clínica e protética do amputado; curso pré congresso ABOTEC 2015 – 

Maceió, 2015) e X Congresso Brasileiro de Ortopedia Técnica – Maceió, 2015). Todos os cursos e 

seminários foram divulgados para os profissionais da rede, CCR e hospitais por meio de convites, as 

inscrições foram realizadas gratuitamente com emissão de certificados.  

 

- Elaborar estratégias de Educação em Saúde para a população em questão; 

Objetivo alcançado: Elaboração de folders e manuais educativos para a promoção da saúde da 

pessoa amputada no ambiente hospitalar e ambulatorial. 

 

- Contribuir com a consolidação de uma Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Amputada em um 

Centro de Referência Estadual com base na Diretriz Nacional de Atenção a Saúde da Pessoa 

Amputada; 

Objetivo alcançado: Aumento do fluxo de pacientes para o atendimento fisioterapêutico. Promoveu-

se capacitações com os profissionais da rede de atenção à pessoa com deficiência, compreensão 

dos facilitadores e barreiras que as pessoas amputadas convivem, por meio de dissertação de 
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mestrado, porém, temos muito que avançar traçando estratégias junto aos profissionais da  rede de 

atenção à pessoa com decifiência para que possa avançar ainda mais. 

 

- Integrar pesquisa, ensino e extensão à realidade e necessidades da população; 

Objetivo alcançado: Atendimento fisioterapêutico no projeto de extensão, produção de artigos 

científicos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrado a fim de colaborar com as 

necessidades das pessoas amputadas. Integramos o Ensino, pesquisa e extensão na medida que os 

alunos de graduação estavam envolvidos como voluntários e bolsistas de extensão no projeto, 

alunos de mestrado e profissionais voluntários. 

 

-Fortalecer as ações de atenção à saúde da Pessoa Amputada na Rede Municipal, fomentando a 

estruturação de uma Rede buscando aprimorar a atenção especializada em Reabilitação à saúde da 

pessoa amputada; 

Objetivo alcançado: Discussão nas capacitações com os profissionais da Rede, facilitando o 

levantamento das necessidades, barrerias e facilitadores e de quanto temos que avançar em 

capacitações dos profissionais. 

 

- Realizar visitas programadas em Centros de Referência em Reabilitação de pessoas amputadas no 

Brasil para aprimoramento técnico da equipe; 

Objetivo alcançado: Optou-se pela estratégia de participar de eventos científicos e entrar em 

contato direto com os profissionais em nível Brasil que atuam na reabilitação de pessoas amputadas 

para troca de experiências. 

 

- Vincular projetos de pesquisas ao tema e linha temática desta proposta em nível de iniciação 

científica, mestrado e doutorado; 

 Objetivo alcançado: Produziram-se vários artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso e 

dissertações de mestrado a fim de colaborar com as necessidades das pessoas amputadas. 

 

- Ampliar Expandir o Projeto Extensionista de Reabilitação Multidisciplinar em Amputados para o 

ambiente hospitalar; 

Objetivo alcançado: Elaboração de uma metodologia através da construção de um instrumento 

para notificação hospitalar do paciente amputado pela equipe multiprofissional hospitalar facilitando o 

acolhimento do paciente internado e encaminhamento para o início precoce à reabilitação. A partir 

da notificação realizou-se uma ação educativa intitulada Conversa no leito. Nesta conversa com o 

paciente recém- amputado, foram fornecidas orientações sobre as novas perspectivas, importância 

do tratamento fisioterapêutico precoce e cuidados com o coto. Entregou-se um kit que contém uma 

faixa elástica para o enfaixamento do coto, materiais para os cuidados básicos e o agendamento 

para a primeira consulta no projeto após a alta hospitalar. 

 

- Avaliação termográfica em amputados de membros inferiores protetizados pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS); 
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Objetivo alcançado: As avaliações realizadas por meio da termografia mostraram ser de extrema 

importância no âmbito clínico científico e social, uma vez que o protocolo proposto foi eficaz 

permitindo o acompanhamento da reabilitação protética de pacientes usuários do SUS. Possibilitou 

conhecer a funcionalidade no uso de uma prótese no paciente amputado demonstrando-se uma 

avaliação de extrema relevância. 

 

- Avaliação termográfica em indivíduos amputados e/ou em risco de amputação no ambiente 

hospitalar; 

 

Objetivo alcançado: Foram realizadas  30 avaliações com a termografia em indivíduos amputados 

e/ou em risco de amputação no ambiente hospitalar. As discussões sobre as imagens termográficas 

realizadas in loco com a equipe do hospital evidenciaram que a avaliação termográfica demonstrou-

se como um estudo prévio inserido no contexto prático rotineiro de uma equipe médica vascular, um 

instrumento capaz de auxiliar no diagnóstico desses indivíduos, evitando uma amputação ou o 

aumento do nível de amputação, além de ser um instrumento de avaliação não invasivo e de fácil 

aplicabilidade. 

 

Objetivos Alcançados: 

De uma forma geral, os objetivos foram todos alcançados e até expandidos. Conseguimos efetivar 

as diversas frentes propostas deste projeto ampliando ações para o ambiente hospitalar. Finalizamos 

as coletas de dados através da termografia em pacientes amputados e protetizados pelo SUS. 

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

90 – Dificuldades no CCR e em visitas aos Centros de Referência 
 
Conseguimos trabalhar em todos os objetivos propostos neste projeto, no entanto, as reformas 
internas dos espaços no Centro Catarinense de Reabilitação durante todo o ano de 2016 
dificultaram/impossibilitaram nossos atendimentos aos pacientes amputados. A sala que utilizamos 
para avaliação e tratamento dos pacientes não pode mais ser disponibilizada pelo Centro em função 
das reformas e ficamos sem o espaço de atendimento; 
Tivemos que remover os atendimentos para o Centro de Ciências da Saúde da UDESC no Bairro de 
Coqueiros. Os atendimentos foram realizados tanto na Clínica escola de Fisioterapia quanto no 
Laboratório de Biomecânica. 
Além disso, o atendimento específico da pessoa amputada fora descentralizado para os municípios, 
notamos que esta descentralização embora conceitualmente proporcionasse à pessoa amputada 
maior acesso á reabilitação em seu próprio município. Observamos que a falta de capacitação da 
equipe multiprofissional dos municípios, assim como, uma preparação prévia quanto a infraestrutura 
tanto de recursos humanos quanto de equipamentos não fora realizada pela SES dificultando ainda 
mais a promoção da saúde da pessoa amputada. 
Em nosso estado o Centro de Referência à Reabilitação da pessoa amputada é o CCR ao qual 
tivemos os problemas já descritos acima. 
Os demais Centros que gostaríamos de visitar fora de nosso estado (São Paulo e POA) nos 
disponibilizaram agendas incompatíveis com nossas atividades do Projeto, por isso optamos por 
participar de eventos científicos VII Encontro Catarinense de Gerontologia e II Seminário sobre 
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Envelhecimento e Institucionalização. Anos vividos com a incapacidade atribuível às amputações de 
membros inferiores em idosos com diabetes mellitus no estado de Santa Catarina. 2015, V Simpósio 
de Residência Multiprofissional UNESC – Atenção Multiprofissional à Saúde do Idoso: O que você 
tem feito para cuidar de quem sempre cuidou de você?, 2017, X Congresso brasileiro de 
epidemiologia, 2017, VII Encontro Catarinense de Gerontologia e II Seminário sobre Envelhecimento 
e Institucionalização. Anos vividos com a incapacidade atribuível às amputações de membros 
inferiores em idosos com diabetes mellitus no estado de Santa Catarina. 2015). 

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

Sim, Houve interação com a Secretaria de Estado da Saúde onde observamos a necessidade de 
ampliarmos o projeto com ações dentro do ambiente hospitalar, principalmente buscando  atender as 
Diretrizes Nacionais do Ministério da Saúde. As Diretrizes de Atenção à Pessoa Amputada lançada 
em 2013 pelo Ministério da Saúde priorizam que os cuidados oferecidos ao paciente amputado 
devam ser realizados por uma equipe multidisciplinar e, iniciados, na alta complexidade e, se 
possível, na fase pré-cirúrgica favorecendo a reabilitação futura e o enfrentamento do paciente nesta 
situação. Desse modo, tais Diretrizes orientam a reabilitação, desde a pós-amputação imediata 
incluindo a fase pré-protetização até a pós-protetização, proporcionando reabilitação e qualidade de 
vida à pessoa amputada em todas as etapas do processo reabilitativo (BRASIL, 2013). No cotidiano 
do nosso projeto convivemos com relatos de pessoas amputadas e seus itinerários terapêuticos 
caóticos em busca de diversos serviços de saúde que possibilitem sua reabilitação, sem assistência 
multiprofissional, afastadas do mercado de trabalho, sem previsão para colocação de uma prótese 
ou com queixas à adaptação protética. Com o lançamento dessas Diretrizes buscamos implementar 
ações inovadoras considerando o contexto geral de saúde a qual estamos inseridos.  

Buscando inovar e atender as Diretrizes Nacionais, o Projeto elaborou uma metodologia 
através da construção de um instrumento para notificação hospitalar do paciente amputado pela 
equipe multiprofissional hospitalar facilitando o acolhimento do paciente internado e 
encaminhamento para o início precoce à reabilitação no nosso projeto. A partir desta notificação um 
participante do projeto se direciona ao hospital durante a internação do paciente e realiza uma ação 
humanizada e educativa intitulada Conversa no leito. Nesta conversa com o paciente recém- 
amputado, são fornecidas orientações sobre as novas perspectivas, importância do tratamento 
fisioterapêutico precoce e cuidados com o coto. Entrega-se um kit que contém uma faixa elástica 
para o enfaixamento do coto, materiais para os cuidados básicos e o agendamento para a primeira 
consulta no projeto após a alta hospitalar. Submetemos o projeto ao Comitê de Ética do Hospital Dr. 
Homero de Miranda Gomes (Hospital Regional de São José) e também da UDESC onde ambos 
foram aprovados e, estamos efetivando as coleta nestas instituições. Até o presente momento foram 
coletadas 70 notificações de pacientes. Também foram entrevistados neste hospital 23 profissionais 
da área da saúde que realizavam assistência às pessoas amputadas, dentre eles, quatro médicos, 
sete fisioterapeutas, um enfermeiro, nove técnicos de enfermagem e dois nutricionistas. Tais 
entrevistas tiveram o objetivo de conhecer os serviços e protocolos hospitalares existentes no 
período pré e pós-amputação e o processo de encaminhamento da pessoa amputada para a 
reabilitação e protetização pós-alta hospitalar pelo SUS. Avaliou-se 16 pacientes protetizados pelo 
SUS utilizando a câmera infravermelha Flir® T420, seguindo um Protocolo de Avaliação 
Termográfica do coto desenvolvido por (TONON, 2010) imediatamente após a retirada da prótese, e 
20 minutos após a climatização ambiente à 23 Cº, fazendo imagens de regiões de interesse 
específicas, para a interpretação das imagens termográficas foi utilizado o software Flir Tools®. 
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E – Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

x SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM x NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

x SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 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 

 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? 

Houve alteração, na verdade inclusão de membros à equipe, na medida em que o projeto fora 
sendo executado, alunos de graduação e mestrandos foram se integrando além de professores 
e profissionais voluntários foram se envolvendo e se engajando.  
Os motivos para esta adequação na equipe foi a necessidade de pessoal especializado para 
auxiliar na orientação e condução das atividades inerentes ao projeto. 
Um integrante da equipe: Prof. Dr. Aluisio Otavio Vargas Avila se aposentou no início de 2016. 

Equipe Participante da Pesquisa  

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Aluisio Otavio Vargas Avila 
Doutor  UDESC: Se aposentou inicio de 

2016 

Mario César de Andrade Mestre UDESC 

Deyse Borges Koch Doutora  UDESC 

Rita de Cássia Paula Souza Mestre  UDESC 

Gesilani Júlia da Silva Honório  Doutora  UDESC 

Kadine Priscila Bender dos 
Santos  

Mestre Doutoranda na UFSC 
Concluiu mestrado com a 
orientação da  Profa. Soraia em 
Fisioterapia UDESC 

Erádio Gonçalves Junior 

 
Mestre 

Secretaria Municipal de Saúde 
de Florianópolis 
Concluiu mestrado com a 
orientação da  Profa. Soraia em 
Fisioterapia UDESC 

Paloma Vanessa Coelho 
Campos 

 
Mestre 

Concluiu mestrado com a 
orientação da  Profa. Soraia em 
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Fisioterapia UDESC 

Rafael Isac Vieira Mestrando em Fisioterapia 
UDESC 

Mestrando em Fisioterapia 
UDESC orientado pela Profa. 
Soraia  

Vanessa Biasoli Egressa em Fisioterapia 
UDESC profissional Voluntaria  

 Sem vinculo empregatício 
atual- profissional autônoma 

Ruy Luiz Lorenzetti Branco Mestrando em Fisioterapia 
UDESC 

Mestrando em Fisioterapia 
UDESC orientado pela Profa. 
Soraia 

Tayla Siqueira Ruy Aluna de graduação em 
Fisioterapia UDESC 

Bolsista de Extensão UDESC 

Thayse Kraus  Aluna de graduação em 
Fisioterapia UDESC 

Voluntária projeto 

Elaine Ferreira de Oliveira Fisioterapeuta profissional 
Voluntaria 

Sem vinculo empregatício 
atual- profissional autônoma 

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

 
Chamada Pública Universal 14/2013 Cnpq- somente bolsas: uma bolsa de apoio técnico e uma 
bolsa de iniciação científica. 
 

 
4 – EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 32.350,00   

Total Custeio 17.030,00   

Saldo Total 49.380,00   

Data da Informação 28/03/2017   

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

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

Câmera Termográfica FLIR  modelo  T420 90318099 Maleta com baterias 
recarregáveis 

Software Nvivo com 1 licença Nvivo 11 Pro 
Educational 

xx 

Computador Notebook 
SAMSUNG  

EXPERT X21 
SAMSUNG 

080 104 Y XX 

 
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 
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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): 
Quanto a geração de novos conhecimentos, observou-se que as avaliações desenvolvidas 
específicas para as pessoas amputadas ,assim como, protocolos de exercícios realizados na 
reabilitação pré e pós protetização. As entrevistas com os pacientes e rodas de conversa puderam 
levantar dados quanto as barreiras e facilitadores à reabilitação das pessoas amputadas; 
As entrevistas com a equipe multiprofissional hospitalar objetivaram conhecer serviços e protocolos 
hospitalares pré e pós-amputação e o processo de encaminhamento da pessoa amputada para a 
reabilitação e protetização pós-alta hospitalar pelo Sistema Único de Saúde. Tais resultados 
auxiliam de forma impactante a condução dos objetivos e condutas a serem implementadas no 
SUS. 
 
 
Geração de avanço/inovação experimental: A construção de um protocolo de avaliação 
termográfica de amputados de membros inferiores com o objetivo de verificar o resultado funcional 
da reabilitação protética também é uma inovação em saúde; 
 
Geração de conhecimento passível de difusão: produção de materiais como manuais para a 
pessoa amputada são tecnologias leves inovadoras que contribuem para difusão da inovação em 
saúde; 
 
Formação e capacitação de recursos humanos: Foram realizadas duas capacitações com a 
equipe multiprofissional do município e secretaria de estado da saúde promoveram dinâmicas de 
discussões e aprendizado com grande impacto na atenção á saúde das pessoas que sofreram 
amputação; 
 
Formação de novos grupos e centros de pesquisa: formamos o grupo de pesquisa dentro do 
projeto abrangendo as diversas temáticas que abrangem a saúde da pessoa amputada. 
  
 

Listar as publicações e os aceites 
 

Publicações Data/Local da Publicação Título 

Artigo 
publicado 

2017/Revista Fisioterapia Movimento. V30, n. 1 p. 
97-106, jan/mar, 2017 

Retratando a amputação de 
membros inferiores: uma 
abordagem por meio da CIF 

Artigo aceito 
para 
publicação  

2017/ Periódico: Acta Fisiátrica Intervenções fisioterapeuticas 
pré e pós-protetização em 
amputados de membros 
inferiores: uma revisão 
sistemática 

Artigo 
publicado 

2017/ Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional 
Ufscar. v. 25, n. 3, jul/set, 2017 

Promovendo a saúde da 
pessoa amputada: uma ação 
educativa chamada conversa 
no leito 
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Artigo aceito 
para 
publicação 

2017/ Cadernos de Saúde Pública Carga da doença para as 
amputações de membros 
inferiores atribuíveis ao 
diabetes mellitus no estado de 
Santa Catarina, 2008-2013 

Artigo aceito 
para 
publicação 

2017/ Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional 
Ufscar. 

Barreiras e facilitadores para o 
retorno ao trabalho vivenciado 
por pessoas amputadas de 
membros inferiores sob a ótica 
das diretrizes brasileiras 
 

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): 
 
Melhoria da qualidade de vida da população: Todas as ações desenvolvidas até então 
contribuíram de forma direta ou indireta na melhora da qualidade de vida das pessoas amputadas 
atendidas neste projeto. Os atendimentos individuais e em grupo promovem independência 
funcional, força e equilíbrio para as atividades de vida diária. As rodas e conversa e entrevistas 
obtendo informações quanto as dificuldades de acesso à reabilitação e a avaliação das ações 
desenvolvidas em nosso projeto contribuem para levantamento de dados para melhoria da rede de 
atenção à pessoa amputada assim como, para  inovação e aprimoramento dos serviços prestados. 
 
Insumos para políticas públicas: entendendo que as políticas públicas que amparam a pessoa 
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amputada em nosso território nacional ainda são tímidas, todos os dados levantados nessa 
pesquisa contribuem para direcionamento de ações e prestação de serviços com fluxos efetivos 
para a promoção da saúde dessa amostragem, elaboração e/ou aprimoramento de políticas 
públicas. 
 
Redução das desigualdades sociais 
Este projeto contribui como um importante elemento para o serviço do SUS através de uma forma 
organizacional própria que permite refletir e pensar em uma assistência integral aos sujeitos 
submetidos ao processo de amputação. A redução das desigualdades sociais fica evidente quando 
se oportuniza a reabilitação integral com excelência nos serviços prestados para usuários do SUS 
que não teriam acesso à esses serviços. 

 

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       

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 



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 
 

Melhoria da relação custo-efetividade de tecnologias      x 

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
 
Subsidio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde: os dados de nosso estudo, sem 
dúvida alguma podem servir de subsídio para aperfeiçoamento das Políticas públicas nacionais que 
conversam com a Reabilitação da Pessoa Amputada. 
 
 
Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção: nossos resultados nos oportunizam em um 
embasamento sólido quanto ao Modelo de Atenção a saúde da pessoa amputada conceitualmente 
vigente e efetivamente praticado. Oportunizam-nos detalhamentos de processos inviáveis e 
improdutivos ao SUS, alertam para ações importantes que devem ser incentivadas e implantadas 
em nossa Rede de Atenção à Saúde. 
 
 
Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços: pela descentralização da atenção da 
reabilitação da pessoa amputada para os municípios de nosso estado além da reforma interna do 
CCR no ano de 2016 houve prejuízo a partir do segundo semestre de 2016 e inicio deste ano na 
incorporação dos serviços pela falta de oportunidade frente ao destacado de interação da equipe 
desta pesquisa com os servidores do CCR. Destacamos que as capacitações realizadas por este 
projeto e a expansão das ações para ao Hospital Dr. Homero de Miranda Gomes oportunizou 
grande aprendizado e incorporação dos nossos resultados nos serviços hospitalares e 
ambulatoriais daqueles profissionais participantes.  
A Capacitação deve cada vez mais ser incentivada para as equipes multiprofissionais dos 
municípios de nosso estado. No entanto, têm-se total consciência que, somente será efetiva 
quando os recursos humanos e de infra-estrutura estiverem compatíveis para que os serviços e 
fluxos sejam efetivados frente as  biopsicossociais dessa população a saber: 
 - tratamento multiprofissional preventivo na atenção básica (prevenção do DM, prevenção de 
acidentes de trânsito, prevenção de amputações nos pacientes já diagnosticados com DM e 
reamputações consecutivas;  
- atenção na alta complexidade: acolhimento, avaliação,  tratamento multiprofissional pré e pós-
amputação imediata; encaminhamento à reabilitação pós alta hospitalar;  
-atenção especializada nas policlínicas de saúde dos municípios, reabilitação pré e pós-
protetização;  
-descentralização e implantação de oficinas protéticas em nosso estado; 
- elaboração de um plano de inserção da pessoa com deficiência (amputadas) no mercado de 
trabalho; 
- estratégia de apoio às famílias. 
 
Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços: na medida em que o projeto tomou 
corpo e se ramificou para os hospitais e promoveu capacitações melhorou a qualidade dos serviços 
prestados através da multiplicação dos conhecimentos obtidos por esses profissionais em seu 
ambiente de trabalho. 
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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 ação extensionista intitulada: Reabilitação Multidisciplinar de Amputados com sede no Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina atende pessoas que 
sofreram uma amputação. Busca estudar serviços e processos do SUS em busca de facilitar a 
adequação das Diretrizes de Atenção à Pessoa Amputada lançada em 2013 pelo Ministério da 
Saúde. A partir da observação que os pacientes amputados chegavam tardiamente em nossa ação 
sem terem realizado quaisquer tratamento pós-operatório especializado, com morbidades 
significativas, dificuldades de acesso à prótese e baixa qualidade de vida este projeto fora 
estruturado. Foram atendidas durante o ano de 2015 a 2017, 63 pessoas que sofreram amputação 
de membros nas fases pré e pós-protetização totalizando 820 sessões de fisioterapia. 
Desenvolvemos Protocolos Inovadores de Suporte à Reabilitação da pessoa amputada incluindo 
avaliações nas diferentes fases: hospitalar, pré e pós-protetização com enfoque biopsicossocial.  
Implantou-se a notificação hospitalar pelos profissionais de saúde de um Hospital Público da Grande 
Florianópolis e a ação inovadora de acolhimento pós-amputação imediata chamada Conversa no 
Leito. Foram colhidas 70 notificações hospitalares e realizadas 17 conversas no leito. Nesta 
conversa são fornecidas orientações sobre as novas perspectivas, importância do tratamento 
fisioterapêutico precoce e cuidados com o coto. Entrega-se um kit que contém uma faixa elástica 
para o enfaixamento do coto, manual com diversas orientações e encaminhamento ao projeto após a 
alta. A notificação hospitalar do paciente amputado revelou-se um instrumento inovador que facilita o 
acolhimento do paciente recém-amputado e encaminhamento para o início precoce à reabilitação à 
medida que se incorpora a rotina da equipe multiprofissional hospitalar. Realizaram-se três rodas de 
conversa a partir de grupos focais com as seguintes temáticas: reabilitação e atividades oferecidas 
pelo projeto; envelhecendo com uma amputação; retorno ao trabalho após a amputação. Os 
resultados obtidos revelaram que as atividades vivenciadas pelos participantes no projeto foram 
reconstrutoras por proporcionarem melhorias no estado físico e mental, ganho de perspectivas de 
inserção social e cidadania além de melhora positiva na autoestima e qualidade de vida. Quanto ao 
envelhecer com uma amputação destacou-se necessidade de atenção aos processos de isolamento 
devido a autonomia reduzida, importância do retorno ao trabalho e de seus papeis no contexto 
familiar e protetização para a manutenção de uma vida saudável e com qualidade de vida. Com o 
objetivo maior de conhecer serviços e protocolos hospitalares pré e pós-amputação e processo de 
encaminhamento da pessoa amputada para a reabilitação e protetização pós-alta hospitalar pelo 
Sistema Único de Saúde foram entrevistados 23 profissionais da área da saúde que realizavam 
assistência a pessoas amputadas em um hospital público. Concluiu-se que serviços e protocolos 
hospitalares seguem as Diretrizes Brasileiras, porém condutas como avaliação e tratamento da dor 
no coto e fantasma, enfaixamento compressivo do coto devem ser aprimoradas e praticadas.  
Foram avaliados 16 amputados com média de idade de 45,5 anos, sendo 31,25% eram mulheres e 

68,75% eram homens. Em relação aos dados sociodemográficos, 50% eram casados, 37,5% 

solteiros, 6,25% viúvos e 6,25% divorciados. Sobre o nível de escolaridade, 18,75% tinham terceiro 

grau completo, 37,5% o segundo grau completo, 43,75% o primeiro grau completo. Ainda, 62,5% 

eram aposentados e 37,5% trabalhadores. Correspondente ao nível de amputação, 18,75% eram 

transtibiais (12,5% KBM e 6,25% PTS) e 81,25% transfemurais (56,25% encaixe quadrilátero com 

apoio isquiático e 25% do tipo CATCAM com contensão isquiática). Desses, 18,75% apresentavam 

amputação do membro direito e 81,25% do esquerdo. Os dados obtiveram distribuição normal 

(p>0,05), foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para a normalidade dos dados. Os dados da 
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termografia mostraram que a média da temperatura do coto foi de 27,2ºC, sendo estas maior no 

momento pré climatização, e após 20 minutos de climatização do ambiente os amputados que 

apresentavam áreas de atrito no coto com o encaixe da prótese, apresentavam estas regiões ainda 

com temperatura elevada, enquanto as outras apresentavam diminuição. Concluímos que a 

avaliação termográfica é uma metodologia que deve ser utilizada como uma excelente ferramenta de 

diagnóstico, principalmente para a Fisioterapia por ser um método não invasivo, sem efeitos 

colaterais, com boa sensibilidade e confiabilidade. 

Palavras-chave: SUS; Amputação; Inovação; Reabilitação. 

 
 
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). 

 
Questão fundamental:  
É possível articular e efetuar ações inovadoras e de suporte à Reabilitação de pessoas 

amputadas auxiliando nos problemas e necessidades de um Centro de Referência Estadual de 
Reabilitação situado no Município de Florianópolis?  

Resposta e perspectivas de Aplicação no SUS:  

As ações e estratégias desenvolvidas neste projeto se voltaram para o cuidado inovador e 
de qualidade da pessoa amputada através de uma forma organizacional buscando seguir as 
Diretrizes de Atenção a Pessoa Amputada publicada em 2013 pelo Ministério da Saúde. Sim, 
podemos ofertar suporte a reabilitação de pessoas amputadas de nosso município.No entanto 
destacamos que não há uma rede de atenção a saúde articulada com o Estado que promova 
serviços e processos em saúde para a reabilitação efetiva aos usuários do Sistema Único de Saúde 
que sofreram uma amputação. Discutir os desafios e perspectivas atuais da reabilitação do paciente 
amputado frente às Diretrizes Nacionais é uma tarefa complexa, pois o modelo de atenção à saúde 
vigente possui seu foco centrado nas ações de cuidados médicos curativos. Nosso projeto 
oportunizou discussões quanto as barreiras de acesso aos serviços de saúde pelas pessoas 
amputadas, disponibilidade e qualidade de recursos humanos, acessibilidade, bem como, o atual 
modelo técnico assistencial. Entretanto, há necessidade de efetivação das ações que 
conceitualmente sustentam a formação de uma rede de atenção à pessoa com deficiência no nosso 
Município, Estado e País concretizando esta comunicação entre os diferentes níveis de atenção à 
saúde oportunizando capacitação das equipes multiprofissionais. Observou-se que as fragilidades 
estão justamente na falta de estruturação da RAS para que ocorra efetivamente a referência e 
contra-referência, preconizada pelo SUS. Não há projetos de promoção e prevenção às amputações 
com foco nas principais etiologias epidemiológicas como os acidentes de trânsito e o DM envolvendo 
os profissionais dos diversos níveis de atenção à saúde. Sem dúvidas, há grandes desafios a serem 
conquistados para que as Diretrizes Nacionais possam ser efetivadas. Nosso projeto inovou em 
ações hospitalares de notificação e acolhimento da pessoa recém-amputada e diagnosticou os 
seguintes entraves que dificultam um atendimento focado ao paciente amputado: dificuldade de 
início precoce à reabilitação a partir do pós-operatório imediato por falta de uma equipe 
multiprofissional hospitalar com capacitação e conhecimento dos encaminhamentos adequados pós-
alta hospitalar; carência de projetos específicos na AB para promoção, prevenção e 
acompanhamento dos pacientes amputados; falta de capacitação da equipe para atendimento na 
média complexidade, iniciando a reabilitação sem longos períodos de espera até a colocação de 
uma prótese; falta de projetos multiprofissionais para a inclusão social com retorno a uma atividade 
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laboral como prioriza nossas Diretrizes; carência de projetos para inclusão em uma atividade física 
adaptada. A resposta ao questionamento de como efetivar que as equipes multiprofissionais possam 
utilizar as Diretrizes de Atenção à saúde da Pessoa Amputada como um caminho a ser seguido 
perpassa uma visão linear em saúde. É preciso compreender que o tratamento após uma amputação 
é longo até a completa readaptação e reinserção social e há uma grande demanda de auxilio técnico 
especializado de diversas profissões envolvidas. Há necessidade do envolvimento das ESF, 
ampliação dos NASF e capacitação e orientação dos profissionais. Atualmente, o paciente amputado 
realiza itinerários terapêuticos caóticos sem conseguir efetivar os serviços que possam promover sua 
independência funcional e social. Enfim, nosso projeto efetivou um amplo diagnóstico e concluiu que 
um projeto de extensão universitária pode se responsabilizar pelo estudo da temática e atenção 
especializada. No entanto, não pode ser responsável por essa demanda, já que possui papel 
primordial de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão vinculados aos alunos de graduação e 
pós-graduação. Deste modo, cabe ao Estado articular ações intersetoriais de promoção do acesso à 
saúde com a implementação de um sistema de comunicação e informação que promova capacitação 
dos profissionais de saúde, permitindo que a equipe multiprofissional tenha condições de facilitar a 
atenção integral e continuada da pessoa amputada. 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 15 de dezembro de 2017. 
 
 

 
 
 

Profa. Dra. Soraia Cristina Tonon da Luz 
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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: 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 

1.2. N° do Contrato ou Convênio:     2014TR3208                                         1.3. Nº Protocolo de Entrada:  

1.4. Título do Projeto: Benefícios Clínicos e Econômicos de Proposta de Reabilitação Cardiopulmonar 

e Metabólica para Coronariopatas, Baseada em Domicílio, Visando à sua Viabilidade na 

Saúde Pública. 

1.5. Coordenador(a) do Projeto: Tales de Carvalho 

1.6. Instituição Interveniente ou Convenente: Universidade do Estado de Santa 

Catarina. 

1.7. Início do Projeto:  01/07/ 2014      1.8.  Término da Vigência do Contrato ou Convênio: 15/11/2017        

 

2.  EXECUÇÃO DO PROJETO 

2.1. Relatar eventuais dificuldades na execução do projeto: 

Recrutamento de pacientes: Até setembro de 2016 tivemos dificuldades em recrutar voluntários para a 

pesquisa e na aceitação dos pacientes recrutados em participar do ensaio clínico. De forma aleatória foram 

estabelecidos dois grupos: Grupo 1 com pacientes submetidos à Reabilitação Baseada em Domicílio (RCPM-

D), com 33 sessões não supervisionadas (à distancia) e apenas 3 sessões supervisionadas; Grupo 2 com 

pacientes que realizaram 36 sessões supervisionadas (grupo convencional ou RCPM-C). Inicialmente houve 

dificuldade dos pacientes aceitarem a RCPM-D alegando medo e/ou desmotivação em realizar exercício sem 

supervisão direta, revelando-se como uma barreira a ser enfrentada. Por outro lado, alguns pacientes se 

recusaram participar da randomização, pois moravam em bairros e cidades distantes do Centro de 

Reabilitação e por esse motivo não poderiam participar da RCPM-C. Essa dificuldade inicial de captação de 

pacientes foi resolvida com a participação mais efetiva do setor de cardiologia do Hospital Imperial de 

Caridade no projeto desde setembro de 2016, com os cardiologistas prestando os devidos esclarecimentos 

na ocasião do encaminhamento. 

Repasse de Recursos – O atraso no repasse de recursos inicialmente também comprometeu o andamento 

do estudo. 

Importação de equipamentos – Os entraves burocráticos para importação de equipamento e aumento do 
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dólar impossibilitou a aquisição de alguns bens, exigindo reestruturação e revisão orçamentária.  

 

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

        Quais? 

Mudança na equipe de pós-graduandos orientados pelo beneficiário da pesquisa e vinculados ao Núcleo de 

Cardiologia e Medicina do Exercício, local onde o ensaio clínico é executado. 

 

2.3.  Equipamentos previstos e adquiridos. 

Foram adquiridos os equipamentos propostos?         SIM ☒              NÃO ☐            NÃO SE APLICA ☐ 

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

5 Monitor Cardíaca Polar - FT1 - Preto                        

5 Monitor Cardíaca Polar - FT1 - Azul                        

1 Notebook Asus S46CB-BRAZIL-WX229H  

1 Centrifuga Microprocessada Rotor Spin 220v para Tubos 16x100 

1 Freezer Consul Vertical  

1 Micropipeta KACIL 00100/01000 E 00020/00200 

1 Aparelho de pressão com estetoscópio - azul royal 

1 Aparelho de pressão com estetoscópio - preto  

17 Monitor Cardíaco Polar A300 

Todos os equipamentos estão no Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício, do Centro de Ciências da 

Saúde e do Esporte, da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

Justificar se não houve aquisição dos equipamentos previstos: 

 

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

bens de terceiro?         SIM ☒ - Nº PROTOCOLO FAPESC:..................................         NÃO ☐ 

 

 

2.5. Houve remanejamento orçamentário?       * SIM ☒              NÃO ☐ 

* 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. 

A Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica (RCPM) baseada em domicílio apresenta-se como alternativa 

eficaz, muito interessante em termos de custo efetividade, devendo ser considerada a estratégia de escolha 

para a saúde pública. No entanto, inexistem no país programas estruturados que contemplem esta 

modalidade, motivando-nos a desenvolver estudos que a avaliem em termos de adesão e eficácia. 

Resultados: Foram convidados para participar dos estudos 89 pacientes, dos quais 24 não aceitaram, 

apresentando como principal razão o temor de serem sorteados para o grupo de reabilitação domiciliar e 20 
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não foram considerados elegíveis, segundo os critérios de inclusão e exclusão. 

Estudo Piloto 1 (Publicado): Em ensaio clínico controlado, foram recrutados 11 pacientes com doença 

arterial coronária (DAC), sedentários há pelo menos três meses e clinicamente estáveis, aleatoriamente 

alocados no Grupo RCPM convencional (GC) e Grupo RCPM baseada em domicílio (GD). A adesão ao 

tratamento e as barreiras que a dificultam, foram avaliadas pela Escala de Barreiras para Reabilitação 

Cardíaca (EBRC). Dos 11 pacientes, 5 foram alocados no GC e 6 no GD. A adesão foi superior no GD (106,3%) 

em relação ao GC (86,1%). As principais barreiras encontradas em ambos os grupos foram 

“comorbidades/estado funcional” e “necessidades percebidas”. 

Estudo Piloto 2: Foram incluídos 12 pacientes com DAC, clinicamente estáveis, sem limitações físicas que 

impedissem a prática de exercícios físicos, aleatoriamente alocados no grupo RCPM convencional (GC) e 

grupo de RCPM baseada em domicílio (GD). A adesão foi avaliada por meio do número de sessões de 

exercício previstas e efetivamente realizadas, as barreiras à reabilitação por meio da Escala de Barreiras 

para Reabilitação (EBRC) e a Capacidade Funcional por meio do Teste de Caminhadas de 6 minutos (TC6). 

Resultados: Houve adesão maior no GD (87,48%) do que no GC (62,39%). Em relação à percepção das 

barreiras foi constatada pontuação média de 30,06±6,06 para o grupo GC e 28,00±4,04 para o GD, 

representando, respectivamente, 28,95% e 25,84% da pontuação total da escala. Sobre os problemas de 

saúde que influenciou a adesão dos participantes, 42,85% do grupo GD apontou para outros problemas de 

saúde, como depressão, lombociatalgia e fascite plantar. O item 3 - “Por causa de problemas com 

transporte” apresentou maior escore médio (3,40±1,34) no grupo GC, enquanto no grupo GD os itens 8 - 

“Por causa do mau tempo” e 14 - “Outros problemas relacionados à saúde”, apresentaram o maior escore 

(2,28±1,60). Em relação à distância percorrida TC6, não houve diferença significativa entre grupos (GC: p= 

0,14; GD: p=0,95). 

Estudo Principal: Participaram do estudo 21 pacientes com DAC, clinicamente estáveis, sem limitações 

físicas que impedissem a prática de exercício físico, aleatoriamente alocados no grupo RCPM convencional 

(GC) e grupo de RCPM baseada em domicílio (GD). A adesão foi avaliada por meio do número de sessões de 

exercício previstas e efetivamente realizadas, as barreiras à reabilitação por meio da Escala de Barreiras 

para Reabilitação (EBRC), Qualidade de Vida (QV) através do instrumento SF-36 (Short Form-36) e a 

capacidade funcional através do VO2 pico, determinado através do Teste Cardiopulmonar. Dos 21 pacientes, 

11 foram alocados no GC e 10 no GD. O GD apresentou adesão significativamente superior no número de 

sessões prescritas concluídas (p<0,001) e quando inclusas sessões extras (p=0,001). Em relação à QV, no 

grupo RCPM-D, as pontuações médias foram significativamente maiores nos períodos pré e pós-intervenção 

nos domínios capacidade funcional (p=0,04), limitações por aspectos físicos (p=0,04) e aspectos emocionais 

(p=0,04). Já no o grupo GC, houve diferença nos domínios capacidade funcional (p=0,01) e limitações por 

aspectos físicos (p=<0,01), sem diferenças entre grupos. No que se refere à capacidade funcional, não houve 

diferença significativa intra-grupos e entre grupos pré e pós-intervenção. 
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Observação: Os resultados devem ser considerados preliminares, pois este estudo está em andamento, com 

os pacientes já incluídos sendo acompanhados por maior tempo e novos pacientes ainda ingressando. Estão 

sendo desenvolvidos estudos acadêmicos no contexto desta pesquisa. 

 

 

3.2. Síntese de resultados alcançados 

METAS INDICADORES %  DE EXECUÇÃO 

METAS 1 – Criação de um 

programa específico para 

desenvolver a estratégia proposta 

no projeto, ou seja, Reabilitação 

Cardiopulmonar e Metabólica 

Domiciliar (ou à distância). 

Em função do projeto foi criado o programa de 

Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica 

Domiciliar (RCPM-D) na Universidade do Estado 

de Santa Catarina, tornando-se uma estratégia 

permanente que permite atender pacientes da 

Grande Florianópolis e cidades vizinhas. 

100% 

 

METAS 2 – Parceria com a equipe 

do setor de Cardiologia do Imperial 

Hospital de Caridade (IHC), setor 

de tratamento intervencionista 

(cirurgia cardíaca e angioplastias) 

de pacientes do sistema público de 

saúde (SUS) 

A maior parte dos pacientes do estudo foram 

encaminhados pelo IHC. Foram encaminhados 

ao Núcleo de Cardiologia e Medicina do 

Exercício para tratamento por meio de outras 

modalidades de reabilitação (RCPM 

convencional, treinamento respiratório etc.) 

vários outros pacientes do SUS, que não 

preencheram os critérios de inclusão para a 

pesquisa sob análise, algo que demostra 

impacto na Saúde Pública. 

100% 

META 3 – Proposta que está sendo 

apreciada pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, 

Departamento de Ergometria, 

Exercício e Reabilitação  

(SBC/DERC), para ser implantada 

em rede nacional de programas. 

A proposta de RCPM Domiciliar (RCPM-D) 

executada no projeto esta sendo considerada 

pelo Departamento de Ergometria, Exercício e 

Reabilitação Cardiovascular da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia para disseminação 

especialmente no Sistema de Saúde Pública 

(SUS) do pais. 

60% 

 

 

META 4 – Resultados Clínicos e 

Econômicos da proposta 
Os resultados foram descritos no item 3.1, no 

entanto devem ser considerados preliminares, 

pois o estudo está em andamento, com os 

pacientes já incluídos sendo acompanhados por 

maior tempo e novos pacientes ainda 

ingressando. Já foram realizados dois trabalhos 

acadêmicos no contexto desta pesquisa (um 

TCC e uma dissertação de mestrado) e dois 

60% 
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estudos estão em andamento (uma dissertação 

de mestrado e uma tese de doutorado). 

 

 

 

 

Produção bibliográfica Quant. prevista Quant. alcançada 

Artigos submetidos, aprovados ou publicados em periódicos e revistas 

científicas nacionais. 

3 1 

Artigos submetidos, aprovados ou publicados em periódicos e revistas 

científicas internacionais. 

1 0 

Trabalhos publicados em anais de eventos nacionais. 1 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: 2 artigos provenientes da dissertação intitulada “Efetividade da reabilitação 

cardiopulmonar e metabólica baseada em domicílio” (Mestranda Yolanda Gonçalves da Silva Fontes, 

defendida em 31.11.17)  estão em fase de correções para serem encaminhados para publicação.  

Produção técnica Quant. prevista Quant. alcançada 

Protótipos   

Softwares   

Mapas   

Manuais de instrução   

Atlas   

Banco de informações   

Cartilha  1 

Maquete   

Material didático ou instrucional   

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 1 1 

Dissertações de mestrado defendidas 1 1 

Teses de doutorado defendidas 1 0 

Monografias de especialização defendidas   

Relatórios de estágio pós-doutoral concluídos   

Cursos de capacitação técnico-científica que coordenou   

OUTROS. Especifique: Dois estudos acadêmicos (dissertação e tese) 

estão em andamento, com previsão de conclusão em 2019.  

  

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 1 1 

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. 

 s publicaç es científicas não atingiram o esperado devido às dificuldades na e ecução do pro eto (vide item 

2.1). Vale ressaltar que uma das dificuldades foi o atraso no repasse dos recursos, fa endo com que todo o 

processo fosse comprometido.  dicionalmente tivemos dificuldades no encamin amento dos pacientes pelo 

setor público de saúde até o m s setembro de  01 , refletindo uma inércia do sistema devido ao fato de que 

os profissionais cardiologistas ainda não estavam familiari ados, tendo pouco con ecimento do método 

adotado no estudo.  lém disto, o estudo em questão trata-se de um ensaio clínico controlado com rigor 

metodológico que dificultou o encontro de pacientes elegíveis (que preenc iam os critérios de inclusão), o que 

somado à falta de encaminhamento acabou interferindo no número de pacientes estudados. Por fim, outro 

fato relevante foi a recusa dos primeiros pacientes a participarem do estudo devido à nature a da intervenção 

(sessões de exercícios sem supervisão), algo compreensível devido à nossa cultura médica. 

 

3.2.2. Contribuição da pesquisa e da inovação para a comunidade técnico-científica. 
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Este projeto é voltado para a Saúde Pública, sendo considerado no NCME-UDESC com um nova proposta de 

reabilitação. O NCME funciona ininterruptamente desde 1991, quando foi criado, e logo se tornou referência 

nacional.  Para o desenvolvimento das atividades, como o projeto da RCPM baseada em domicílio, houve o 

envolvimento de profissionais da área de saúde (efetivos e voluntários) além de alunos de pós graduação 

(mestrandos e doutorandos) e de graduação (bolsistas de extensão, bolsistas de pesquisa e estagiários 

curriculares dos cursos de graduação de  Fisioterapia, Educação Física e estágios Multiprofissionais.), sendo 

considerada mais uma modalidade vivenciada pelos alunos. 

 

3.2.3. Apropriação dos resultados pela sociedade. 

As taxas de mortalidade decorrentes das doenças cardiovasculares (DCV) são de proporções epidêmicas em 

países de baixa e média renda, sendo um problema de saúde pública de grande repercussão social e 

econômica. Medidas abrangentes que incluem mudança no estilo de vida com ênfase na prática de exercício 

físico são capazes de diminuir o impacto dessas doenças. Neste contexto, a Reabilitação Cardiopulmonar e 

Metabólica (RCPM) tem seu papel terapêutico consensualmente estabelecido, sendo prioridade em países 

com alta prevalência de doença coronária aterosclerótica (DAC) e insuficiência cardíaca (IC). No entanto, 

apesar das inúmeras evidências científicas do impacto da RCPM na redução de mortalidade, morbidade, 

internações hospitalares não planejadas, além de melhorias na capacidade funcional, qualidade de vida e 

bem-estar psicológico, a estratégia terapêutica tem sido subutilizada globalmente, chegando a ser de fato 

negligenciada no Brasil, onde inexiste inclusive na maioria das capitais dos estados. E quando existe, 

costumam ser ofertadas somente por meio de programas convencionais com baixa capacidade de 

atendimento, ou seja, prestando atendimento a um contingente desprezível dos pacientes elegíveis. Desta 

forma, a RCPM baseada em domicilio, proposta deste projeto, pode deixar de ser um modelo alternativo, 

pois tem potencial para se tornar a estratégia habitual, inclusive pela maior acessibilidade e maior 

capacidade para atender à grande demanda reprimida. A RCPM baseada em domicílio permite a participação 

daqueles com dificuldade para ir aos centros convencionais de reabilitação, aumentando ao acesso a 

prevenção secundária. Portanto, trata-se de uma estratégia terapêutica que poderia contribuir para a 

superação de inúmeras barreiras já conhecidas, favorecendo a adesão ao tratamento, podendo ser de 

grande importância no contexto das políticas públicas de saúde 

 

 

3.2.4. Contribuição econômica regional (no máximo 200 palavras) 

Este estudo contribuiu para o surgimento de um novo paradigma cultural e político, que ao priorizar o 

programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica baseado em domicílio, é capaz de proporcionar 

tratamento para um grande número de pacientes, beneficiando concomitantemente a saúde dos indivíduos 

e os setores econômicos do sistema de saúde, público e privado da região. Na sua execução, através da 
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parceria com a Unidade de Cardiologia do Imperial Hospital de Caridade, considerada uma das maiores 

equipes de Intervenção Cardiovascular do setor público de Santa Catarina, o estudo proporcionou acesso às 

modalidade de RCPM Convencional e RCPM Baseada em Domicilio a aproximadamente 200 pacientes, de 

setembro de q2017 até dezembro de 2018, pois os pacientes mesmo quando no eram incluídos no estudo 

eram introduzidos no programa de reabilitação.   

 

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

Não se aplica.  

 

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): 15/12/2019. 

 

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. 

 

TL 50830 - Estudo piloto: Adesão e barreiras à Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica convencional e 

baseada em domicílio - http://departamentos.cardiol.br/sbc-derc/congresso2017/temas.asp 

 

Análise da aderência em diferentes programas de reabilitação cardíaca: estudo preliminar 

https://online.unisc.br/seer/index.php/cinergis/article/view/7552/5078 

 

Os demais resultados serão divulgados no site http://www.cefid.udesc.br/nucleodecardiologia 

 

 

Florianópolis/SC, 26 de abril de 2018. 

 

 

Assinatura do(a) Beneficiário(a) 

http://departamentos.cardiol.br/sbc-derc/congresso2017/temas.asp
https://online.unisc.br/seer/index.php/cinergis/article/view/7552/5078
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2014TR2263 

Título do Projeto: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA VAMOS NAS UBS DE FLORIANÓPOLIS, 
SC: UMA ANÁLISE EM DIFERENTES CONTEXTOS AMBIENTAIS 

Coordenador (a) / Beneficiário (a): Tânia Rosane Bertoldo Benedetti  

E-mail: tania.benedetti@ufsc.br  

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis - SC 

Instituição Executora: Universidade Federal de Santa Catarina 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 

University of Illinois at Urbana-Champaign CNPJ: 

Virginia Polytechnic Institute and State University CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 2 anos (20/04/2016) foi prorrogado por um ano 

Apoio Financeiro: TO2014TR2263 R$ 37.592,00 

FAPESC: processo 3513/2013 SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Atenção em Saúde  
Linha 1: Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento para doenças crônicas não 
transmissíveis 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 

 Básica 

X Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

 Pesquisa de Laboratório 

X Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

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

 Processo saúde-doença 

mailto:tania.benedetti@ufsc.br
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 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

X Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

Houve a adequação quanto ao cronograma de execução da proposta. A primeira etapa da pesquisa, 
que se referiu ao levantamento e avaliação dos espaços públicos de lazer no entorno das Unidades 
Básicas de Saúde – UBS (n=51) de Florianópolis necessitou de maior tempo, devido às condições 
climáticas adversas (chuvas intensas) nos períodos previstos. Adicionalmente, devido à greve geral 
no período de 17 de janeiro de 2017 a 28 de fevereiro de 2017 (42 dias) e adesão dos servidores 
públicos municipais, houve atraso na coleta dos dados. Cabe ressaltar ainda, que houve dificuldades 
na execução do projeto (recrutamento dos participantes) devido à falta de apoio por parte de alguns 
profissionais das equipes de saúde e a falta de estrutura física em algumas UBSs. Além disso, o fato 
de uma UBS estar localizada em uma área de risco, muitas vezes, ela se encontrava fechada por 
questões de segurança, não sendo possível realizar as coletas. O programa VAMOS foi 
implementado em cinco UBSs considerando o ambiente, no entanto, não tivemos tempo hábil para o 
acompanhamento de um ano após a intervenção. Neste momento, estamos continuando a coleta de 
dados de um ano após a intervenção para verificar as modificações ocorridas ao longo do término do 
programa, ou seja, a manutenção. Bem como, estamos recrutando participantes para o grupo de 
comparação (controle). 

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

Os objetivos propostos em sua grande maioria, foram alcançados. O objetivo geral do projeto que foi: 
“Utilizando a ferramenta RE-AIM, avaliar a implementação do programa VAMOS e comparar o efeito 
de dois programas de atividade física em diferentes contextos ambientais em Centros de Saúde de 
Florianópolis” foi alcançado de maneira satisfatória. E dentre os específicos, os alcançados foram: 
 
“Testar e avaliar a terceira versão do programa de mudança de comportamento VAMOS”; “Mapear 
os espaços públicos e privados para a prática de atividade física nas áreas dos Centros de Saúde de 
Florianópolis, SC”; “Analisar o impacto da implementação do Programa VAMOS em diferentes 
contextos ambientais para a prática de atividade física”; “Verificar as barreiras e os facilitadores, 
individuais, ambientais e organizacionais, para a adoção, implementação e sustentabilidade dos 
programas (tradicional de exercício físico ou de mudança de comportamento) no sistema público de 
Centros de Saúde”. Sendo que o último específico foi alcançado em parte. 
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“Verificar qual dos programas (tradicional de exercício físico ou de mudança de comportamento) 
alcança melhores resultados na avaliação pelo modelo RE-AIM, considerando as suas dimensões 
propostos por Glasgow (1999): alcance; efetividade/eficácia; adoção; implementação; manutenção”. 
Neste objetivo tivemos que substituir o grupo tradicional de exercício físico por grupo controle devido 
à dificuldade de espaço e recrutamento de usuários com a característica previamente estabelecida, 
neste sentido, ainda estamos fechando os grupos controles nas UBSs e avaliando seus participantes 
conforme protocolo da pesquisa. 

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

Atingimos cerca de 90% da proposta original, pela troca do grupo tradicional de exercício físico pelo 
grupo controle e por não conseguir finalizar a coleta de dados relacionada a dimensão da 
manutenção. Mas ressalta-se que essa etapa terá continuidade pela equipe de pesquisadores para 
analisar o efeito da intervenção na manutenção dos comportamentos.  

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): 

Destacamos que o estudo utilizando o modelo RE-AIM somente foi possível com a parceria das 

Universidades Americanas que contribuíram para que pudéssemos desenvolver todas as dimensões 

previstas. Portanto a Universidade de Illinois de Urbana-Champaign com os professores Dr. Wojtek 

Chodzko-Zajko e Dra. Andiara Schwingel e o Instituto Politécnico da Virgínia com o professor Dr 

Fábio Araujo Almeida atualmente na Universidade de Nebraska (a partir de 2016) foram de 

fundamental importância para o bom andamento do projeto. Ambas as universidades se fizeram 

presentes em Florianópolis para sanar dúvidas, realizar visitas aos locais que implantaram o VAMOS 

sendo que o deslocamento dos professores a Florianópolis foi pago pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação Física da UFSC e com recursos dos seus projetos em andamento. Neste 

sentido, apontamos que o financiamento recebido poderia prever o pagamento de passagens e 

diárias em alguns momentos das pesquisas, e recursos para publicação que usualmente são 

cortados no orçamento. Ainda tivemos a parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, 

Departamento de Nutrição, por meio da Profa. Dra Aline Cristine Souza Lopes que muito nos auxiliou 

na parte alimentar/nutricional do programa VAMOS. 

E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM  NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

 SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM  NÃO Manutenção de equipamentos 

 SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 

 SIM  NÃO Atraso na liberação dos recursos 

X SIM  NÃO Atraso na importação dos equipamentos 

 SIM  NÃO  Evasão do pessoal técnico 

 SIM  NÃO  Reestruturação orçamentária 

Outras:  

As maiores dificuldades na execução do projeto foram em decorrência das condições 
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climáticas para mapear e avaliar os espaços públicos de lazer para posterior definição dos 
locais (UBS) para implementação do programa VAMOS. Além disso, houve atraso no início 
das coletas de dados (reuniões de planejamento em cada UBS, recrutamento dos 
participantes / composição das turmas nas UBSs, avaliações, desenvolvimento dos encontros 
do programa VAMOS) devido à greve geral dos servidores públicos municipais, que por 
consequência as UBS permaneceram fechadas por 42 dias, sendo dificultado o andamento 
das coletas. 

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

Em parte, pois durante o período de execução da pesquisa houve a inclusão de novos alunos 
ingressantes no mestrado e doutorado que passaram a contribuir com a pesquisa. Assim, a 
equipe foi acrescida por: 
Camila Tomicki (Doutoranda) 
Sofia Wolker Manta (Doutoranda) 
Lisandra Maria Konrad (Doutoranda) 
Paula Fabricio Sandreschi (Doutoranda) 
Cezar Grotowski Ribeiro (Doutorando) 
Nayara Queiroz de Santana (Mestranda) 
Paulo Vitor Souza (Graduando) 

Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo Empregatício 

Tânia Rosane Bertoldo Benedetti Doutora Profa. Permanente /UFSC 

Cassiano Ricardo Rech Doutor Prof. Permanente/ UFSC 

Luiz Salomão Ribas Gomez Doutor Prof. Permanente/UFSC 

Eleonora d’Orsi Doutora Profa. Permanente/UFSC 

Giovana Zarpellon Mazo   Doutora Profa. Permanente/UDESC 

Fábio Araújo Almeida Doutor Prof. Universidade do Nebraska 

Wojtek Chodzko-Zajko Doutor Prof. Permanente Universidade de Illinois 

Andiara Schwingel Doutora Profa. Permanente Universidade de Illinois 

Simone Teresinha Meurer Doutora (2016) Aluna de doutorado/UFSC - Defendeu 

Aline Mendes Gerage da Silva Doutora (2016) Aluna de doutorado/UFSC - Defendeu 

Helma Pio Mororó José Doutora (2017) Aluna de doutorado/UFSC - Defendeu 

Carla Elane Silva dos Santos Mestre (2015) Aluna de mestrado/UFSC - Defendeu 

Lúcia Midori Damaceno Tonosaki Mestre (2016) Aluna de mestrado/UFSC – Defendeu 

Mônica Costa Silva Mestre (2018) Aluna de mestrado/UFSC - Defendeu 

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

Antes do início desta parte do estudo, o projeto foi financiado pela Fundação Lemann (2012) e 
pelo CNPq Universal em 2012. 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital 15.192,00   

Total Custeio 22.400,00   

Saldo Total 37.592,00   
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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 

Accelerometer Actigraph GT3X+(512MB) --- Não têm 

Computador Laptop MACBOOK AIR 13.3 
APPLE MD760BZ/B 
APPLE 

C1MNPWHDG085 Cabo 

Projetor PROJETOR BENQ 
MS527 SVGA 3300 
LUMENS BRANC 

--- Cabo 

 
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): Criamos o programa VAMOS em sua terceira versão. 
 

Publicações Data/Local da 
Publicação 

Título 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Brasília/DF, 2013 BENEDETTI, T. R. B. Mudança de 
Comportamento: Estratégias para 
Promoção de um Estilo de Vida Saudável 
em Idosos. In: XII Seminário Internacional 
sobre Atividade Física para a Terceira 
Idade, 2013, Brasília. Envelhecimento e 
quedas, 2013. p. 37-38. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Curitiba/PR, 2013 BORGES, R. A.; BORGES, L. J; 
GERAGE, A. M.; MEURER, S. T.; 
SCHERER, F. C.; BENEDETTI, T. R. B. 
Atividade Física e Percepção de Saúde de 
Idosos Cadastrados em Centros de 
Saúde, Florianópolis-SC. In: IX Congresso 
Brasileiro de Atividade Física e Saúde, 
2013, Curitiba - Paraná. Revista Brasileira 
de Atividade Física e Saúde: Pessoas 
Ativas, Cidades Saudáveis. Pelotas - RS: 
Universidade Federal de Pelotas, 2013. v. 
18. p. S110-S110. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Pelotas/RS, 2013 SCHERER, F. C.; BORGES, R. 
A.; MEURER, S. T.; GERAGE, A. M.; 

http://lattes.cnpq.br/3211692107626891
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BORGES, L. J.; BENEDETTI, T. R. B. 
Qualidade de Vida, Obesidade Abdominal 
e Atividade Física de Idosos Cadastrados 
em Centros de Saúde de Florianópolis-SC. 
In: IX Congresso Brasileiro de Atividade 
Física e Saúde, 2013, Curitiba - Paraná. 
Revista Brasileira de Atividade Física e 
Saúde - Pessoas Ativas, Cidades 
Saudáveis. Pelotas - RS: Universidade 
Federal de Pelotas, 2013. v. 18. p. 154-
154. 

Livretos do Programa VAMOS 
 

Florianópolis/SC, 
2014 

BENEDETTI, T. R. B.; GOMEZ, L. S. R.; 
LOPES, A. C. S.; CHODZKO-ZAJKO, W.; 
SCHWINGEL, A. C. VAMOS: Vida Ativa 
Melhorando a Saúde. Coleção com 13 
Volumes. Florianópolis, UFSC, SC, 2014. 
(ISBN da coleção: 978-85-60522-84-2). 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Recife/PE, 2014 SANTOS, C. E. S.; MEURER, S. T; 
GERAGE, A. M.; BENEDETTI, T. R. B. 
Efeitos de Programas de Promoção da 
Atividade Física sobre o Tempo e a 
Percepção da Qualidade de Sono em 
Idosos. In: XV Congresso de Ciência do 
Desporto e Educação Física dos Países 
de Língua Portuguesa. Recife, 
Pernambuco, 2014. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Lisboa – Portugal, 
2015 

GERAGE, A. M.; DIAS, 
R.M.R.; BENEDETTI, T. R. B. A Behavior 
Change Program (VAMOS) Promotes 
Reduction in Brachial and Central Blood 
Pressures in Hypertensive. In: European 
Society of Cardiology, 2015, Lisboa. 
Portugal. EuroPRevent, 2015. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

São Luís/MA, 2015 SILVA, M. C.; MEURER, S. T.; GERAGE, 
A. M.; TONOSAKI, L. M. D.; SANTOS, C. 
E. S.;  BENEDETTI, T. R. B. Efetividade 
de um Programa de Mudança de 
Comportamento voltado para a Promoção 
da Atividade Física na Força Muscular em 
Idosos. In: X Congresso Brasileiro de 
Atividade Física e Saúde, 2015, São Luís - 
Maranhão. Desigualdade, Atividade Física 
e Saúde no Brasil. Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde, Pelotas/RS, p. 
213, 2015. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

São Luís/MA, 2015 BENEDETTI, T. R. B.; RECH, C. R. ; 
SCHWINGEL, A.; CHODZKO-ZAJKO, W. 

http://lattes.cnpq.br/3211692107626891
http://lattes.cnpq.br/3522462017589271
http://lattes.cnpq.br/3522462017589271
http://lattes.cnpq.br/1996968704691618
http://lattes.cnpq.br/1996968704691618
http://lattes.cnpq.br/5790489676775206
http://lattes.cnpq.br/6389536195872970
http://lattes.cnpq.br/2544166429013144
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J.; GOMEZ, LUIZ SALOMÃO RIBAS; 
ALMEIDA, F. A. Programa VAMOS - Vida 
Ativa Melhorando a Saúde. In: X 
Congresso Brasileiro de Atividade Física e 
Saúde, 2015, São Luís - Maranhão.  
Desigualdade, Atividade Física e Saúde 
no Brasil. Revista Brasileira de Atividade 
Física e Saúde, Pelotas/RS, p. 215, 2015. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

São Luís/MA, 2015 TONOSAKI, L. M. D.; MEURER, S. 
T.; GERAGE, A. M.; SILVA, M. 
C.; SANTOS, C. E. S.; BENEDETTI, T. R. 
B. Efetividade de dois programas de 
promoção de atividade física sobre as 
variáveis antropométricas em idosos. In: X 
Congresso Brasileiro de Atividade Física e 
Saúde, 2015, São Luís - Maranhão. 
Desigualdade, Atividade Física e Saúde 
no Brasil. Revista Brasileira de Atividade 
Física e Saúde, Pelotas/RS, p. 248, 2015. 

Artigo Publicado Pelotas/RS, 2015 MEURER, S. T.; BORGES, L. J.; GRAUP, 
S.; BENEDETTI, T. R. B. Auto Eficácia de 
Idosos Iniciantes em um Programa de 
Exercícios Físicos: Comparação entre 
Permanecentes e Não Permanecentes. 
Revista Brasileira de Atividade Física e 
Saúde, v. 20, n. 1, p. 57-64, 2015. 

Monografia de Especialização  Florianópolis/SC, 
2016 

CARVALHO, T. R. de. Programa Vida 
Ativa Melhorando a Saúde: Alcance nos 
Centros de Saúde de Florianópolis. 2016. 
Monografia de Especialização (Atenção à 
Saúde da Pessoa Idosa) – Universidade 
Federal de Santa Catarina. 

Trabalho Premiado como 
Destaque Científico “Carlos 
Burini” em terceiro lugar no VI 
Congresso Brasileiro de 
Metabolismo, Nutrição e 
Exercício em Londrina/PR em 
2016 

Londrina/PR, 2016. 
 

CAVALCANTE, B. R.; GERAGE, A. M.; 
FARAH, B. Q.; RODRIGUES, S. L. C., 
SANTOS, A. C. O.; RITTI-DIAS, R. M.; 
BENEDETTI, T. R. B. Programa Vida Ativa 
Melhorando a Saúde (VAMOS): Eficácia 
sobre Variáveis Comportamentais e de 
Risco Cardiovascular em Indivíduos 
Hipertensos. COMBRAMENE, Londrina, 
Paraná, 2016. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

São Paulo/SP, 2016 MANTA, S. W.; ALBUQUERQUE, J.; 
MAXIMIANO, G. P.; SOUZA, D. O.; 
TOMICKI, C.; BENEDETTI, T. R. B.; 
LOPES, A. A. S.; RECH, C. R. Estruturas 
para a Prática de Atividade Física nas 
Praças Públicas de Florianópolis - SC. In: 

http://lattes.cnpq.br/2544166429013144
http://lattes.cnpq.br/7389043865896947
http://lattes.cnpq.br/3211692107626891
http://lattes.cnpq.br/3211692107626891
http://lattes.cnpq.br/3522462017589271
http://lattes.cnpq.br/1996968704691618
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39º Simpósio Internacional de Ciências do 
Esporte, 2016, São Paulo/SP. Revista 
Brasileira de Ciência e Movimento - 
Suplemento Especial. São Paulo/SP: 
CELAFISCS, v. 22. p. 161, 2016. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Victoria – Canadá, 
2017 

BENEDETTI, T. R. B.; RECH, C. 
R.; MAZO, G. Z.; CHODZKO-ZAJKO, W.; 
SCHWINGEL, A.; SILVA, F.; ALMEIDA, F. 
A. Reach of Physical Activity Program in 
Older Adults of Different Communities of 
Florianopolis, Brazil. In: Annual Meeting 
the International Society of Behavioral 
Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), 
2017, Victoria. Abstract book ISBNPA 
2017 Annual Meeting. Victoria: 
International Society of Behavioral 
Nutrition and Physical Activity, p. 397-398, 
2017. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Florianópolis/SC, 
2017 

RECH, C.R.; MANTA, S. W. COCO, T. G. 
S.; SILVA, J.A. L.; MAXIMIANO, G.P; 
BENEDETTI, T. R. B. Espaços Públicos 
de Lazer e Características 
Sóciodemográficas em Florianópolis. In: X 
Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 
2017, Florianópolis - SC. Epidemiologia 
em Defesa do SUS: Formação, Pesquisa 
e Intervenção. Rio de Janeiro/RJ: Abrasco, 
v. 1, p. 75777, 2017. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Florianópolis/SC, 
2017 

RIBEIRO, C. G.; KONRAD, L. M.; 
TOMICKI, C.; RECH, C. R.; BENEDETTI, 
T. R. B. Aderência dos Participantes ao 
Programa Vida Ativa Melhorando a Saúde 
(VAMOS) na Atenção Básica à Saúde. In: 
XI Congresso Brasileiro de Atividade 
Física e Saúde, 2017, Florianópolis - SC. 
Evidências e boas práticas em atividade 
física & saúde: como estabelecer a ponte? 
Pelotas/RS: Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde, v. 22. p. S314, 
2017. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Florianópolis/SC, 
2017 

TOMICKI, C.; SANDRESCHI, P. F.; 
SOUZA, P. V.; KONRAD, L. M.; RIBEIRO, 
C. G.; GERAGE, A. M.; RECH, C. R.; 
BENEDETTI, T. R. B. Eficácia do 
Programa Vida Ativa Melhorando a Saúde 
sobre Indicadores Antropométricos em 
Usuários da Atenção Básica à Saúde. In: 

http://lattes.cnpq.br/5790489676775206
http://lattes.cnpq.br/6389536195872970
http://lattes.cnpq.br/6389536195872970
http://lattes.cnpq.br/3218844421449745
http://lattes.cnpq.br/7138154184541000
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XI Congresso Brasileiro de Atividade 
Física e Saúde, 2017, Florianópolis - SC. 
Evidências e boas práticas em atividade 
física & saúde: como estabelecer a ponte? 
Pelotas/RS: Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde, v. 22. p. S389, 
2017. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Florianópolis/SC, 
2017 

SILVA, M. C.; SANTANA, N. Q.; KONRAD, 
L. M.; TOMICKI, C.; RECH, C. R.; 
BENEDETTI, T. R. B. Percepção de 
Saúde dos Participantes do Programa 
VAMOS nas Unidades Básicas de Saúde 
de Florianópolis. In: XI Congresso 
Brasileiro de Atividade Física e Saúde, 
2017, Florianópolis - SC. Evidências e 
boas práticas em atividade física & saúde: 
como estabelecer a ponte? Pelotas/RS: 
Revista Brasileira de Atividade Física e 
Saúde, v. 22. p. S407, 2017. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Florianópolis/SC, 
2017 

SANTANA, N. Q.; JOSÉ H. P. M.; SILVA, 
M. C.; KONRAD, L. M.; BENEDETTI, T. R. 
B. Adoção de Multiplicadores ao Programa 
Vida Ativa Melhorando a Saúde (VAMOS) 
para sua Implementação no Brasil. In: XI 
Congresso Brasileiro de Atividade Física e 
Saúde, 2017, Florianópolis - SC. 
Evidências e boas práticas em atividade 
física & saúde: como estabelecer a ponte? 
Pelotas/RS: Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde, v. 22. p. S89, 
2017. 

Resumo Publicado em Anais de 
Evento 

Florianópolis/SC, 
2017 

KONRAD, L. M.; RIBEIRO, C. G.; RECH, 
C. R.; BENEDETTI, T. R. B. Programa 
Vida Ativa Melhorando a Saúde (VAMOS): 
Efetividade na Atenção Básica à Saúde. 
In: XI Congresso Brasileiro de Atividade 
Física e Saúde, 2017, Florianópolis - SC. 
Evidências e boas práticas em atividade 
física & saúde: como estabelecer a ponte? 
Pelotas/RS: Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde, v. 22. p. 411, 
2017. 

Resumo Expandido Publicado 
em Anais de Evento 

Maceió/AL, 2017 RIBEIRO, C. G.; KONRAD, L. M.; 
TOMICKI, C.; RECH, C. R.; BENEDETTI, 
T. R. B. Motivos da Desistência dos 
Participantes do Programa Vida Ativa 
Melhorando a Saúde (VAMOS) na 
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Atenção Básica à Saúde.  In: V Congresso 
Internacional de Envelhecimento Humano, 
2017, Maceió/AL. Anais V CIEH. Campina 
Grande/PB: Realize Eventos Científicos e 
Editora, v. 1. p. 1-6, 2017. 

Artigo Premiado no XI 
Congresso Brasileiro de 
Atividade Física e Saúde 
realizado em Florianópolis/SC 
em 2017 

Florianópolis/SC, 
2017 

BORGES, L. J.; MEURER, S. T.; 
BENEDETTI, T. R. B. Efetividade e 
Manutenção de Programas de Mudança 
de Comportamento e de Exercícios 
Físicos sobre os Sintomas Depressivos de 
Idosos. Revista Brasileira de Atividade 
Física e Saúde, v. 22, n. 2, p.127-136, 
2017. 

Dissertação de Mestrado Florianópolis/SC, 
2017 

MANTA, S. W. Espaços Públicos e 
Estruturas para Atividade Física no Lazer 
em Florianópolis: Distribuição, Qualidade e 
Associação com a Renda Socioeconômica 
dos Setores Censitários. 2017. 
Dissertação de Mestrado (Educação 
Física) – Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

Artigo Publicado Pelotas/RS, 2017 BENEDETTI, T. R. B.; MANTA, S. 
W.; GOMEZ, L. S. R.; RECH, C. R. Modelo 
Lógico do Programa “Vida Ativa 
Melhorando a Saúde” (VAMOS). Revista 
Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 
22, n. 3, p. 309-313, 2017. 

Dissertação de Mestrado Florianópolis/SC, 
2018 

SILVA, M. C. Instrumentos para Medida de 
Atividade Física, Alimentação e 
Antropometria no Programa Vida Ativa 
Melhorando a Saúde – VAMOS: Opiniões 
dos Especialistas e Multiplicadores. 2018. 
Dissertação de Mestrado (Educação 
Física) – Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

Artigo Aceito para Publicação Pelotas/RS, 2018 MANTA, S. W.; LOPES, A. A. S.; HINO, A. 
A. F.; BENEDETTI, T. R. B.; RECH, C. R. 
Espaços Públicos de Lazer e Estruturas 
para Atividade Física: Estudo de 
Observação Sistemática do Ambiente. 
Revista Brasileira de Cineantropometria e 
Desempenho Humano, 2018. 

Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias      X 

http://lattes.cnpq.br/5790489676775206
http://lattes.cnpq.br/7389043865896947
http://lattes.cnpq.br/6389536195872970
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Otimização de processos de produção     X  

Possibilidades de obtenção de patentes     X  

Agregação de vantagens competitivas do setor   X    

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica     X  

Transferência tecnológica para o setor    X   

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

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população      X 

Insumos para políticas públicas      X 

Redução das desigualdades sociais     X  

Redução das importações  X     

Agregação de valor a produtos e processos   X    

Geração de empregos   X    

Desenvolvimento regional     X  

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): Como é um programa que motiva a população a 
adotar hábitos mais saudáveis em relação a prática de atividade física e alimentação, acreditamos 
que quando oferecido nas UBSs as desigualdades sociais desaparecem e a qualidade de vida 
melhora, como muito ressaltado pelos participantes do programa durante a realização de grupos 
focais. 

 

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): Mesmo que este não seja foco do nosso estudo, o 
programa poderá impactar na redução das barreiras técnicas e novo produto. 

 

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 
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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): É um programa pensado e desenvolvido para o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, todos os itens citados acima terão alguma contribuição 
pelo programa, sendo em algumas maior. 

 
 
 
 

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). 

Objetivou avaliar a implementação do programa “Vida Ativa Melhorando a Saúde” (VAMOS) e 
comparar seus efeitos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas em diferentes contextos 
ambientais em Florianópolis utilizando a ferramenta RE-AIM. Os Espaços Públicos de Lazer (EPL) 
da cidade foram mapeados. A presença e qualidade dos EPL foi avaliada pelo instrumento de 
observação sistemática Physical Activity Resource Assessment (PARA). A qualidade dos itens 
(estruturas para AF, conforto e incivilidades) foi avaliada por meio de uma escala de 0 a 3 pontos e, 
o índice de qualidade do EPL variou de -3 a 6. Foram identificados 374 EPL, mas 214 compuseram a 
amostra final. A partir disso, cinco UBS foram selecionadas e implementaram o programa VAMOS 
(2016/2017), conforme quatro estratos: Coqueiros (renda alta x ambiente favorável); Abraão (renda 
alta x ambiente desfavorável), Fazenda do Rio Tavares e Rio Vermelho (renda baixa x ambiente 
favorável) e Novo Continente (renda baixa x ambiente desfavorável). Das UBS 18.764 usuários 
foram elegíveis, 169 participaram da primeira reunião, obtendo alcance de 0,90%. Destes, 126 
aceitaram participar do programa e foram submetidos à avaliação de baseline. O programa consistiu 
de 12 encontros presenciais conduzidos pelo profissional de Educação Física da UBS previamente 
treinado. Concluíram o programa 60 participantes (47,6%). Verificou-se aumento da prática de 
AFMV/semana após o programa (293,9±165,3min para 372,0±203,3min, p=0,010) e mantiveram 
ganhos após 6 meses da intervenção (312,0±208,4min, p=0,127). Os participantes com baixa renda 
e ambiente desfavorável para a prática de AF aumentaram AFMV/semana após o programa 
(308,7±209,7min para 469,9±253,1min, p=0,007), porém, não mantiveram os ganhos após 6 meses 
(263,4±152,4min, p=0,009). Os participantes com alta renda e ambiente favorável para a prática de 
AF aumentaram a AFMV/semana após o programa (278,5±156,7min para 369,8±184,2min, p=0,035) 
e mantiveram os ganhos após 6 meses (406,1±284,7min, p=0,582). Os participantes com alta renda 
e ambiente desfavorável para a prática de AF mantiverem os níveis de AFMV/semana durante 
(231,8±111,5min para 303,7±89,8min, p=0,134) e após 6 meses (296,7±68,4 min, p=0,723) do 
programa. Os participantes com baixa renda e ambiente favorável para a prática de AF mantiverem 
os níveis de AFMV/semana durante o programa (329,9±165,5min para 239,0±129,0, p=0,067) e 
após 6 meses de manutenção (296,7±68,4min, p=0,723). Quanto à alimentação, houve aumento no 
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consumo diário de frutas (66,7% para 81,0%) e verduras (59,5% para 81,0%), mantendo o hábito 
deste consumo após 6 meses (78,6% para 81,0%). Conclui-se que o ambiente e a condição 
econômica influenciam na adesão/manutenção de hábitos saudáveis da população, porém, os 
participantes do programa VAMOS, obtiveram benefícios na melhoria dos hábitos saudáveis e na 
maior prática de AF, independente do contexto ambiental. 
Palavras-chave: Ambiente; SUS; Mudança de Comportamento; Atividade Física. 

 
 
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 programa de mudança de comportamento aplicado em diferentes contextos ambientais e de 
renda têm resultados diferentes? O programa de mudança de comportamento VAMOS que foi criado 
por nós, baseado em 12 encontros cujo o objetivo é motivar as pessoas a adotarem um estilo de vida 
saudável para modificar os hábitos de vida da população. Por meio das análises obtidas até o 
momento, a pesquisa mostrou que houve diferenças entre os locais onde o VAMOS foi 
implementado conforme o ambiente e as condições socioeconômicas, embora necessitamos realizar 
análises mais rebuscadas. Seguimos acompanhando os participantes por meio das avaliações de 
manutenção (6 meses e 12 meses). Acreditamos que o programa VAMOS, na sua versão atual, já 
está pronto para ser implementado no SUS do Brasil com pequenos ajustes levantados durante este 
estudo. O programa VAMOS é um programa que busca uma vida mais saudável dos usuários das 
UBS, portanto, necessitamos conduzir pesquisas estudando o porquê quase 50% dos usuários 
desistem do programa. Mas temos a certeza que estamos trabalhando em busca de fazer com que a 
população modifique cada vez mais seus hábitos em busca de saúde. 

 
                 
 
 

Florianópolis/SC, 16 de abril de 2018. 
 
 
 
 

Tânia Rosane Bertoldo Benedetti 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
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RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 007/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: FAPESC2014/TR2030                

Título do Projeto: Promoção, Prevenção e Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis em 
Idosos do Município de Navegantes (SC). 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Tatiana Mezadri  

E-mail: mezadri@univali.br 

Município de Execução da Pesquisa: Navegantes 

Instituição Executora: UNIVALI CNPJ:  

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

 CNPJ: 

 CNPJ: 

Prazo de Vigência do Projeto: 29 /07/2017        

Apoio Financeiro: MS-DECIT/CNPq/SES-SC Nº 07/2013   

FAPESC: X SES: X CNPq: X 

Tema/Linha Temática: Saúde Coletiva 

 
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 

 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: 

Os objetivos propostos no projeto apresentado foram alcançados. São eles: 
1) Descrever as condições socioeconômicas, ambientais, de saúde, o padrão alimentar da 
população e a qualidade de vida; foram descritas as características gerais da população, bem como, 
a alimentação e qualidade de vida. 
2) Diagnosticar o estado nutricional e bioquímico; o estado nutricional foi classificado e os exames 
bioquímicos realizados. 
3) Melhorar a conduta dos idosos no que se refere à adoção de medidas saudáveis de vida e 
práticas de promoção da saúde. Foram desenvolvidas atividades de educação em saúde com os 
idosos avaliando sua eficácia com um instrumento aplicado antes e depois das atividades. 
4) Desenvolver nos idosos a autonomia e responsabilidade nos modos de viver saudáveis. Foram 
desenvolvidas atividades de educação em saúde. 
 

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

- Primeira meta: atingiu 80% do proposto, pois no teste piloto realizado após aprovação da 
pesquisa, observou-se que ao aplicar os instrumentos o tempo para coletar os dados de um 
indivíduo se tornava muito extenso, desta forma, os pesquisadores optaram por retirar o 
questionário de qualidade de vida (WHOOQOL BREF e OLD) a fim de atingir o número amostral 
proposto e os resultados serem representativos à população idosa, caso contrário o tempo para 
desenvolver o projeto poderia não ser suficiente. 
No estudo piloto também se observou a pouca procura de idosos do sexo masculino às unidades de 
saúde, neste caso, optou-se por recalcular a amostra. No entanto, tal fato não modificou a 
representatividade da população. 
Os indicadores socioeconômicos, ambientais, de saúde e o padrão alimentar foram atingidos com 
êxito. 
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- Segunda meta (atingiu 80% do proposto): o diagnóstico do estado nutricional foi alcançado 
satisfatoriamente. A avaliação bioquímica referente a colesterol e glicemia foi realizada, apenas os 
resultados para triglicerídeos foram descartados, pois os valores se apresentaram muito 
discrepantes com relação ao padrão. 
 
- Terceira e quarta meta (atingiu 100% do proposto): os resultados da primeira etapa foram 
utilizados para o planejamento dos encontros referentes às atividades de educação em saúde para 
os idosos. Considerando que quase 70% da população apresentou diagnóstico de sobrepeso e que 
o consumo alimentar estava deficiente em vitaminas e minerais, os temas trabalhados nos 
encontros focaram a alimentação e nutrição 
 
 
  

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:  

 
Houve atraso na coleta dos dados, pois foram coletados por unidade de saúde, durante as 
reuniões dos grupos de idosos que, por vezes, eram transferidas. 
 
 
 
 

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 de mais um professor pesquisador para auxiliar na análise e interpretação dos 
dados. 
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Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Tatiana Mezadri Doutora UNIVALI 

Luana Bertamoni Wachholz Mestre UNIVALI 

Luciane Peter Grillo Doutora UNIVALI 

Leo Lynce Valle de Lacerda Doutor UNIVALI 

Cristina Henschel de Matos  Mestre UNIVALI 

Rosana Henn Mestre UNIVALI 

   

   

   

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital R$ 14.434,00 R$ 13.622,15 R$ 811,85 

Total Custeio R$ 32.447,00 R$ 28.741,80 R$ 3.705,20 

Saldo Total R$46.881,00 R$42.363,95 R$4.517,05 

Data da Informação 08/2014 09/2017 09/2017 

Obs. A prestação de contas foi realizada em setembro de 2017. 
 

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

MARCA MODELO SÉRIE ACESSÓRIOS 

BALANÇA ELETRÔNICA 
LIDER 

P200M - - 

ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 213 SECA - - 

ACCU TREND PLUS  - - 

NOTEBOOK DELL  VOSTRO 5480 - - 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 

OFFICEJET 
PRO 8610 

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

A - CIENTIFICO NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos      x 

Geração de avanço/inovação experimental x      

Geração de conhecimento passível de difusão      x 

Formação e capacitação de recursos humanos x      

Formação de novos grupos e centros de pesquisa x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
A pesquisa proporcionou a caracterização da população idosa que utiliza o Sistema Único de 
Saúde com relação ao perfil social, econômico, de saúde, antropométrico, alimentar e bioquímico, 
dados que não haviam sido sistematizados.  
A elaboração de cartilha é um meio de gerar e difundir conhecimento entre todos.  

 

Publicações 

- Dissertação apresentada para requisito do grau de Mestre ao Programa de Mestrado em Saúde e 

Gestão do Trabalho da Univali (https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-saude-e-gestao-

do-trabalho/dissertacoes/Paginas/default.aspx). 

- Artigo submetido à revista Cadernos de Saúde Coletiva, intitulado: Consumo de nutrientes e 

fatores associados em idosas usuárias do sistema único de saúde de um município de pequeno 

porte; 

- Artigo submetido à revista Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, intitulado: 

Prevalência de sobrepeso associado a variáveis socioeconômicas e bioquímicas em idosos 

usuários do sistema único de saúde de Navegantes (SC); 

- Projeto PIBIC/CNPq aprovado: Saúde nutricional dos idosos de um município de pequeno, o que 

resultou em um relatório final apresentado a bolsa de pesquisa PIBIC/CNPq; 

- Resumo apresentado no XV Seminário de Iniciação Científica; 

- Trabalho de Iniciação Científica apresentado na Semana Científica do Curso de Nutrição da 

Univali intitulado “Consumo alimentar e fatores associados à ingestão energética de idosas”; 

- Trabalho de Iniciação Científica apresentado na Semana Científica do Curso de Nutrição da 

Univali intitulado: “Prevalência de excesso de peso em idosos associado com variáveis 

socioeconômicas e bioquímicas”; 

- Cartilha “10 Passos de Bem-Estar e Saúde para Idosos” distribuída nas unidades de saúde da 

cidade de Navegantes; 

- Banners para as Unidades de Saúde de Navegantes com resumo da cartilha “10 Passos de Bem 

Estar e Saúde para Idosos”. 

https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-saude-e-gestao-do-trabalho/dissertacoes/Paginas/default.aspx
https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-saude-e-gestao-do-trabalho/dissertacoes/Paginas/default.aspx
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Obs: Listar as publicações conforme as normas da ABTN. 

 
 

B – TECNOLÓGICO/INOVATIVO NA 1 2 3 4 5 

Geração de novas tecnologias x      

Otimização de processos de produção x      

Possibilidades de obtenção de patentes x      

Agregação de vantagens competitivas do setor x      

Introdução de novos métodos de gestão tecnológica x      

Transferência tecnológica para o setor x      

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

 

C - ECONOMICO/SOCIAL NA 1 2 3 4 5 

Melhoria da qualidade de vida da população     x  

Insumos para políticas públicas x      

Redução das desigualdades sociais x      

Redução das importações x      

Agregação de valor a produtos e processos x      

Geração de empregos x      

Desenvolvimento regional x      

Caracterizar o(s) impacto(s) alcançado(s): 
Os encontros desenvolvidos com atividades de educação em saúde podem proporcionar melhorias 
na qualidade de vida das pessoas que participaram, ademais este público pode ser também 
disseminador dessas informações. 

 

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): 
Indiretamente, a conscientização da educação em nutrição e alimentação diminui a utilização de 
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materiais que poluem a natureza, como as embalagens de diferentes produtos industrializados. 
Um consumo alimentar visando um estilo de vida saudável estimula a compra de alimentos in 
natura e o reaproveitamento consciente de todas as partes dos alimentos. Fomenta também a 
produção de hortas domésticas e comunitárias e a reciclagem de lixo. 
 

 
 

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): 
 
Como contribuição econômica regional cita-se a possível diminuição dos gastos em saúde (menos 
consultas médicas, procedimentos ambulatoriais, exames em geral, medicamentos e até mesmo 
internações e cirurgias), pois se trata de um projeto de prevenção de doenças e promoção da 
saúde que visa a apropriação de conhecimentos pelos idosos de escolhas alimentares mais 
adequadas para um estilo de vida saudável dentro das condições econômicas desta população. 
Ressalta-se que dentre os fatores ambientais, sociais e de saúde, a alimentação e nutrição é 
fundamental na melhoria desses indicadores. Tal constatação está amplamente citada na literatura 
científica. 

 
 
 
 

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). 

Este estudo objetivou promover ações de educação em saúde para prevenção e controle das 

doenças crônicas não transmissíveis em idosos assistidos pelo Sistema Único de Saúde do Município 

de Navegantes (SC). Realizou-se a pesquisa em duas etapas, na primeira se analisou o perfil 
socioeconômico, de saúde, antropométrico, alimentar e bioquímico de 359 indivíduos, de ambos os 

sexos, com idade acima de 60 anos, cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde de Navegantes; na 
segunda fase, foram oferecidos encontros de educação alimentar e nutricional. Para coleta de 

dados, aplicou-se um questionário com variáveis socioeconômicas e de saúde, o Recordatório de 24 

horas para mensurar o consumo alimentar e realizadas triagens glicídica e lipídica. Dentre os 
principais resultados, predominou o sexo feminino (79,7%), 52,2% relataram de 4 a 8 anos de 

estudo e 40,6% possuíam renda mensal de dois salários. Com relação ao estado nutricional, 
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prevaleceu o sobrepeso (68,2%) na amostra total com associação significativa (p=0,002) entre 

sobrepeso e sexo feminino. Devido a essa associação, considerou-se avaliar o consumo alimentar 
das mulheres, que apresentaram a ingestão adequada de macronutrientes e inadequação de 

vitaminas e minerais, mas sem associações significativas quando relacionadas com o estado 

nutricional, exceto com relação à vitamina B2, a qual apresentou consumo maior nas idosas sem 
sobrepeso (p=0,0326).  Quanto à triagem bioquímica, encontrou-se 7,8% e 57,4% de glicemia e 

colesterol alterados, respectivamente. Diante desses resultados, foram planejados 7 encontros para 
discutir temas relacionados a alimentação e nutrição, com foco nas deficiências nutricionais 

apontadas na primeira fase do projeto. Foi aplicado o teste do Guia Alimentar de Bolso na primeira e 
na última reunião, a fim de avaliar as possíveis mudanças de hábitos alimentares.  Todos os idosos 

que participaram da coleta de dados foram convidados para os encontros. Compareceram 60 idosos 

e 37 participaram de todos os encontros, sendo que 94,6% eram do sexo feminino e a média de 
idade foi de 85,3 anos. O teste referente ao Guia Alimentar apontou que antes da intervenção 8,1% 

apresentava um modo de vida saudável, após as atividades, este resultado passou para 59,5%. Ao 
final da pesquisa foi elaborada uma cartilha intitulada “10 Passos de Bem Estar e Saúde para o 

Idoso” e banners com o resumo do conteúdo da cartilha para cada unidade de saúde do município 

de Navegantes. O conteúdo do material considerou as deficiências alimentares e nutricionais 
encontradas nesta população. 

Palavras-chave: Idoso, Vigilância em Saúde; Consumo Alimentar 
 
 
Qual é a questão fundamental que esta pesquisa buscou responder ao gestor público 
de saúde e quais são as perspectivas de aplicação no SUS (500 a 1.500 caracteres). 

Os resultados da primeira fase do projeto (dados socioeconômicos, de saúde, diagnóstico 
nutricional e análise do consumo alimentar) demonstraram o perfil dos idosos da cidade de 
Navegantes cadastrado nas Estratégias Saúde da Família. Ressaltam-se como resultados mais 
relevantes o sobrepeso em 68,2% das mulheres, bem como, consumo de vitaminas e minerais 
inadequados. Estudos desta natureza que visem à análise do perfil de saúde no idoso são 
importantes instrumentos para orientação das políticas de saúde e devem nortear as ações de 
assistência no município.  
A partir dos resultados da primeira etapa foi desenvolvida a segunda fase, educação em saúde com 
foco na alimentação e nutrição, a qual possibilitou a apropriação de conhecimentos pelo grupo 
mensurado por meio da aplicação do teste do Guia Alimentar de Bolso antes e depois das 
atividades educativas. 
 A cartilha “10 Passos de Bem Estar e Saúde” elaborada a partir da análise dos dados quantitativos 
da pesquisa e da experiência pelo convívio com os idosos foi um produto técnico que permitirá às 
equipes de saúde e a população idosa a apropriação dos resultados sempre e quando se fizer 
necessário. Este material poderá ser usado em diferentes atividades para auxiliar os trabalhos, 
como: orientações individuais e reuniões em grupos.   
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Itajaí (SC), 26 de abril de 2018. 
 
 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA 07/2013 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2015TR41 FAPESC Nº.: EFAP 6166 

Título do Projeto: Câncer de mama: Busca de miRNAs que controlam expressão de HLA-G, uma 
molécula imunorreguladora, como biomarcador para diagnósticos e opções terapêuticas. 

Coordenador (a) /Beneficiário (a): Yara Costa Netto Muniz 

E-mail: yara.muniz@ufsc.br 

Município de Execução da Pesquisa: Florianópolis 

Instituição Executora: UFSC CNPJ: 83.899.526/0001-82 

 

Instituição Co-Executora: CNPJ: 

 

Instituição (ões) Participante(s):  CNPJ: 

Faculdade De Medicina De Ribeirao Preto / USP.  CNPJ: 63.0255.300/026-62 

Faculdade De Filosofia, Ciências E Letras De Ribeirão Preto / 
USP 

CNPJ: 63.025.530/0081-99 

Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho / Unesp 
– Campus Botucatu 

CNPJ: 48.031.918/0024-10 

Instituto de Ensino e Pesquisa Santa Casa de Belo Horizonte CNPJ: 04.863.968/0001-00 

Prazo de Vigência do Projeto: 15 de novembro de 2017 

Apoio Financeiro:  

FAPESC:  SES:  CNPq:  

Tema/Linha Temática: Atenção à saúde / Ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento 
para doenças crônicas não transmissíveis. 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A - Natureza da pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 

X Básica 

 Aplicada/Estratégia 

 Tecnológica 

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

 Pesquisa Clínica 

X Pesquisa de Laboratório 

 Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 

mailto:yara.muniz@ufsc.br
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C - Classificação do Resultado da Pesquisa (escolha apenas uma opção) 
 

X Processo saúde-doença 

 Gestão em planejamento em saúde 

 Regulação em saúde 

 Avaliação de políticas de saúde, programas e serviços 

 Trabalho em saúde 

 Controle e participação social 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 

 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

O objetivo (3) “Verificar a expressão de HLA-G de membrana no tecido tumoral e sua influência no 
comportamento tumoral, comprando os subgrupos de pacientes estratificados” foi alterado. O 
aumento do valor dos anticorpos necessários desde que o projeto foi escrito até sua execução, 
impossibilitou a realização do objetivo (os anticorpos são importados e têm seus preços fixados em 
dólar). A redução do número de pacientes com câncer de mama atendidos no HU e as dificuldades 
de acesso aos materiais coletados pelo setor de patologia do HU, necessários para a confecção das 
lâminas de imunohistoquímica, também foram fatores limitantes. Porém, a ausência dessa análise 
não afetará os resultados finais do projeto, pois será feita a análise da molécula solúvel, a qual tem 
sido utilizada com maior frequência em estudos em tumores. Em contrapartida, os dados genéticos 
serão ampliados através da análise de outros genes do sistema HLA que não estavam previstos no 
projeto inicial. 

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

(1) Avaliar a diversidade genética da região 3’ não traduzida do loco HLA-G em pacientes com 
histórico de câncer de mama e controle saudáveis. Comparando os polimorfismos e haplótipos desta 
região entre pacientes e controles, entre subgrupos de pacientes estratificados de acordo com o grau 
tumoral, estadiamento e fatores ambientais e entre pacientes e suas biópsias.  Alcançado com 
dados já publicados em duas dissertações de Mestrado (HAUSMANN, L. D. Polimorfismos da Região 3’ Não 

Traduzida do Gene HLA-G em Mulheres com Câncer de Mama de Santa Catarina. 2016. 139 f. Dissertação (Mestrado em 
Biologia Celular e do Desenvolvimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2016; STAFFEN, M. D. 
Identificação dos Polimorfismos da Região Promotora (5’URR) do Gene HLA-G em Pacientes com Câncer de Mama. 2017. 
263 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e do Desenvolvimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis. 2017).  

(2) Quantificar no plasma a forma solúvel da molécula HLA-G em pacientes com câncer de mama 
nos diferentes subgrupos de pacientes e controles saudáveis.  Alcançado com dados ainda não 
publicados em uma tese Doutorado (HAUSMANN, L. D. Polimorfismos do Gene HLA-G e expressão da proteína 
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solúvel em Mulheres com Câncer de Mama de Santa Catarina. Previsão de término 2020.).  

(3) Verificar a expressão de HLA-G de membrana no tecido tumoral e sua influência no 
comportamento tumoral, comparando os subgrupos de pacientes estratificados.  Não será 
realizado (justificativa apresentada no tópico anterior). 

(4) Avaliar a relação entre os polimorfismos da 3’UTR e a expressão de HLA-G solúvel e de 
membrana comparando os mesmos subgrupos de pacientes.  Alcançado com dados ainda não 
publicados em uma tese Doutorado (HAUSMANN, L. D. Polimorfismos do Gene HLA-G e expressão da proteína 

solúvel em Mulheres com Câncer de Mama de Santa Catarina. Previsão de término 2020.).  

(5) Verificar a influência de miRNAs na expressão da molécula HLA-G, considerando também as 
diferentes regiões 3’ não traduzidas e sua influência no nível de expressão nomeadamente pela 
associação diferencial de miRNAs específicos, possibilitando a identificação de miRNAs eficientes 
para o controle da expressão.  Não será alcançado (devolução do financiamento). 

(6) Identificar um biomarcador para diagnóstico e previsão de prognóstico e resposta a tratamentos. 
E (7) Gerar dados para futura utilização em terapia com miRNAs.  Não será alcançado (devolução 
do financiamento). 

(8) Organização e realização de cursos específicos na área de genética molecular para os 
participantes do projeto.  Finalizado 

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

Objetivos propostos finalizados  70/100. 
Objetivos propostos que não serão realizados  10/100. Em contrapartida, outros objetivos estão 
sendo incluídos e realizados, como a genotipagem de outros genes do sistema HLA, os quais trarão 
maiores informações do que os anteriormente propostos e auxiliarão a entender melhor as funções 
imunoreguladoras nos tumores de mama. 
Objetivos propostos em fase de finalização  20/100.  

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

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

Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho / Unesp – Botucatu , Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto / USP, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto / USP e 
Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP / Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa da Santa Casa de Belo 
Horizonte devido a parceria com o Prof Dr Erick da Cruz Castelli, Prof Dr Celso Teixeira Mendes-
Junior, Prof Dr Eduardo Antônio Donadi e com a Profa Dra Renata Toscanos Simões, 
respectivamente, que contribuíram e contribuem desde o delineamento experimental, análise do 
resultados e discussão dos dados. E, portanto, estarão presentes nas publicações decorrentes dos 
dados obtidos neste projeto e nas apresentações realizadas em eventos científicos. 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM X NÃO Atraso na indicação de bolsistas 

X SIM  NÃO Necessidade de reestruturação de metas 

 SIM X NÃO Manutenção de equipamentos 

X SIM  NÃO Aquisição de material de consumo 
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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 adição das seguintes alunas: Emily Bruna Justino, doutoranda; Mari Dalva Staffen, 
mestranda; e Alessandra Caron, bolsista de iniciação científica, que foram integradas ao projeto 
depois da aprovação do mesmo. 

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 
Empregatício 

Yara Costa Netto Muniz Doutorado UFSC 

Ilíada Rainha de Souza Doutorado UFSC 

Renata Toscano Simões 
Doutorado IEP – Santa Casa de Belo 

Horizonte 

Eduardo Antônio Donadi Doutorado FMRP - USP 

Erick da Cruz Castelli Doutorado UNESP/Botucatu 

Celso Teixeira Mendes-Junior Doutorado FFCLRP - USP  

Leili Daiane Hausmann Doutoranda UFSC 

Emily Bruna Justino Doutoranda UFSC 

Bibiana Sgorla de Almeida Doutoranda UFSC 

Mari Dalva Staffen Mestranda UFSC 

Alessandra Caron Iniciação Científica UFSC 

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

 
 
 
 

 
4 -  EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Rubrica Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Total Capital R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 0 

Total Custeio R$ 51.795,45 R$ 16.621,76 R$ 44.830,30 

Saldo Total R$ 81.795,45 R$ 46.621,76 R$ 44.830,30 

Rendimento Poupança R$ 9.700,37   

Tarifas bancárias -R$43,76    

Depósito identificado   R$ 44.830,30 

Salto Total R$ 91.452,06 R$ 46.621,76 R$ 0,00 

Data da Informação Dezembro/2017 Dezembro/2017 Dezembro/2017 
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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 

COLDLAB Ultrafreezer 
Vertical, 374 
LTS- P/86oC.  

732.08.15  

 
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 
HAUSMANN, L. D. Polimorfismos da Região 3’ Não 
Traduzida do Gene HLA-G em Mulheres com Câncer 
de Mama de Santa Catarina. 2016. 139 f. Dissertação 
(Mestrado em Biologia Celular e do Desenvolvimento) 
– Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis. 2016 Polimorfismos da Região 3’ Não 
Traduzida do Gene HLA-G em 
Mulheres com Câncer de Mama 
de Santa Catarina. 

STAFFEN, M. D. Identificação dos Polimorfismos da 
Região Promotora (5’URR) do Gene HLA-G em 
Pacientes com Câncer de Mama. 2017. 263 f. 
Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e do 
Desenvolvimento) – Universidade Federal de Santa 

Catarina.  

Florianópolis. 2017 Identificação dos Polimorfismos 
da Região Promotora (5’URR) 
do Gene HLA-G em Pacientes 
com Câncer de Mama 

Obs: Os artigos que estão sendo finalizados estão descritos no item 7. 

 

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 câncer de mama é o tipo mais frequente no mundo e entre as mulheres, depois do de pele não 
melanoma. No Brasil corresponde a 28% dos diagnósticos de câncer e as estimativas para o ano de 
2016 apontam para ocorrência de 57.960 casos novos de câncer de mama (79/100.000 mulheres). 
Em Santa Catarina, são esperados 2.030 casos (80/100.000 mulheres). As taxas de mortalidade 
continuam elevadas no país, provavelmente devido ao diagnóstico tardio. Genes cujos produtos 
exercem função crítica na regulação da resposta imune têm um papel essencial nos mecanismos de 
defesa contra a carcinogênese. O HLA-G, um HLA não clássico, é um deles, conhecido por modular 
negativamente a resposta imune, capaz de afetar os resultados clínicos em vários tipos de tumores, 
sendo um fator importante na predição dos resultados dos pacientes com câncer de mama. Os 
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polimorfismos da região 3’ não traduzida (3’UTR) deste gene podem alterar a estabilidade do mRNA, 
principalmente relacionada a associação com miRNAs. Um número crescente de estudos destaca a 
relevância clínica da expressão desta molécula em condições relacionadas à oncologia, incluindo 
carcinoma de mama. 
Em decorrência deste projeto, 4 artigos foram escritos e estão em fase de envio/publicação: (1) 
Caracterização populacional do gene HLA-G; (2) Metanálise para avaliação da relação de um dos 
polimorfismos da 3’UTR do gene (14pb) com diferentes situações clínicas/patológicas; (3) Estudo 
caso-controle de psoríase que utilizou os dados das genotipagens dos indivíduos controles deste 
projeto para as comparações entre os grupo; (4) Estudo de associação de diferentes estágios 
tumorais do câncer de mama com os polimorfismos da 3’UTR HLA-G. Somado a isso foram 
finalizados: 1 TCC, 2 relatórios de IC e 2 dissertações de Mestrado. Estando em andamento 2 teses 
de doutorado. 
Os resultados obtidos mostram que os polimorfismos das regiões regulatórias do HLA-G, 3’UTR, e 
promotora, estão associados com o desenvolvimento do câncer de mama, assim como com outras 
doenças (autoimunes, tumorais e virais). Os dados publicados na literatura demostraram, durante o 
andamento do projeto, que a 3’UTR, alvo de miRNAs é bem mais complexa do que se esperava e 
que testes de miRNAs in vivo ainda não foram suficientes para identificar sua relação com a 
expressão da molécula. Por fim, mesmo não sendo possível finalizar o projeto, devido a necessidade 
de readequação que culminou em remanejamento orçamentário, e na não possibilidade do gasto do 
dinheiro no prazo necessário, boa parte dos objetivos propostos foram alcançados. 
 

 
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 HLA-G é caracterizado por ser um gene imunorregulador negativo da resposta imune. Nesse 
contexto, a molécula foi detectada como sendo expressa preferencialmente nos tecidos tumorais, 
sugerindo papel importante no crescimento e progressão tumoral. Assim, os resultados dessa 
pesquisa podem auxiliar no diagnóstico pré-operatório, no monitoramento do tratamento e 
direcionamento para terapias futuras. Considerando isso, o principal enfoque deste projeto foi a 
análise molecular do gene, a avaliação da expressão da molécula e as correlações entre a presença 
da molécula e os diferentes polimorfismos do gene, incluindo miRNAs específicos que atuam tanto 
em regiões conservadas, como em regiões polimórficas do gene. A partir deste estudo, esperamos 
ajudar no desenvolvimento de um novo marcador molecular que poderá auxiliar em melhoras de 
diagnóstico e prognóstico, assim como, na escolha de propostas de novas de terapias em pacientes 
com câncer de mama no Estado de Santa Catarina. Esses aspectos são de extrema relevância, 
especialmente na população catarinense, que apresenta uma das maiores incidências de câncer de 
mama. Dessa forma, este trabalho traz perspectivas para subsidiar políticas públicas, para o 
tratamento do câncer de mama, direcionadas à nossa população, através do delineamento de 
condutas terapêuticas mais eficazes, buscando um aumento da sobrevida e cura de pacientes com 
câncer de mama em Santa Catarina atendidas pelo SUS. 

 
Florianópolis/SC, 15 de dezembro de 2017. 
 

 
___________________________________ 
Beneficiário (a) da Pesquisa 
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