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PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Alexandre Pastoris Muller 
* Título do projeto Correlações entre fatores gestacionais e alimentares de ciranças com 

deficiência intelectual 
* Processo nº FAPESC 502/2016 
* Instituição Executora Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC 
* Instituição co-executora  
* Instituição (ões) participante (s) do 

projeto 
 

* Vigência do projeto 28/08/2019 
* Data de liberação dos recursos 22/11/2016 
* Área do conhecimento Atenção básica 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital    

Custeio 104.572,90 104.572,90  

Saldo  0,00 0,00 

Data da situação  24/09/2019  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde x 

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva x Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
 



Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
x 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

Os processos que levam a deficiência intelectual ainda não estão completamente elucidados, entretanto 

se sabe que o período da gestação, infância e até a adolescência, são cruciais no desenvolvimento cerebral.  

Amostras sanguíneas de 34 indivíduos com/sem diagnóstico de deficiência intelectual, de ambos os sexos 

e com idade entre 6 a 16 anos de idade foram coletadas. Os testes realizados, com variáveis dependentes, 

foram WISC IV – Escala De Inteligência Weschsler Para Crianças, Colúmbia, DFH – Desenho da Figura 

Humana - escala de SISTO, TIG-NV – Teste de Inteligência Geral Não Verbal para diagnóstico da 

deficiência e compreensão dos aspectos mais ou menos afetados e as variáveis independentes foram sexo, 

idade, estes resultados foram processados para determinar possíveis correlações com marcadores 

bioquímicos. Os participantes foram divididos em 2 (dois) grupos, o grupo I: Grupo Controle (GC) é 

composto por crianças que não possuem diagnóstico ou suspeita de patologias para comparação do grupo 

experimental e o grupo II: Grupo Experimental (DI) e foi submetido à avaliação dos marcadores para 

identificação dos marcadores biomoleculares. O fator neurotrófico NGF-β apresentou diminuição de seu 

conteúdo nos pacientes com DI em relação ao grupo controle. Os níveis do marcador anti-inflamatório 

Fraquitalquina foi diminuído nos pacientes DI comparados ao controle. Já o DCFH e Carbonil 

aumentaram significativamente nos pacientes com DI, em comparação aos pacientes controles. A 

atividade de GSH, da SOD, os níveis de nitrito, IL-4, Enolase e S100 não demonstraram diferença 

significativa. Os níveis da Vitamina B12 foram diminuídos nos pacientes com deficiência intelectual 

comparados ao controle. Esses resultados demonstram que NGF-β e fraquiltalquina podem ser usados na 

triagem para diagnóstico de DI, devido a correlação entre esses faores e a DI, e também para controle do 

seu tratamento, e estrese oxidativo e deficiência de vitamina B12 também estão associados com o déficit 

cognitivo infantil e possíveis abordagens que possam normalizar esses marcadores podem ser efetivos 

em melhorar a função cognitiva das crianças com DI. Duas dissertações de mestrado foram geradas e o 

trabalho foi apresentado em eventos científicos, a elaboração dos artigos científicos está em andamento. 

 
2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

Os questionamentos foram mais relacionados ao andamento do projeto sem sugestões para 

modificações 

 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Adicionamos avalição de marcadores da atividade anti oxidante e  pro oxidante, devido a achados da 

literatura associarem o estresse oxidativo a diminuição da performance cognitiva tanto em modelos 

animais como em seres humanos. Além disso os dados informados pela família dos pacientes foram 

imprecisos e muitos incompletos, devido a isso o trabalho ficou mais focado em buscar marcadores 

séricos que poderiam ser usados para auxiliar no diagnóstico e tratamento do que em informações 

alimentares sobre a gestação e pós natal. 

 



 
4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

As etapas foram de acordo com o previsto no cronograma, entretanto o número de crianças analisadas 

previsto não foi atingido, devido à dificuldade de manter as crianças durante todo o período de análise 

para o correto diagnóstico de deficiência intelectual. Conseguimos propor marcadores específicos para 

auxiliar no diagnóstico e tratamento de crianças com DI. 

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

Não 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

Uma grande dificuldade encontrada foi no comparecimento das crianças em todo o processo avaliativo 

para caracterizar a deficiência intelectual, devido a uma grande séries de testes feitos são necessárias 

várias visitas das crianças as clinicas da Universidade, quase 40 dias ao todo para realização de toda a 

bateria de testes, isso faz com que alguns pacientes não terminem todo o processo de avaliação. Ainda 

as informações de sobre gestação, alimentação e outros dados sócio- econômicos foram incompletas, 

principalmente quando quem era o responsável pela criança não era a Mãe, isso fez a pesquisa ter um 

foco maior nos marcadores sanguíneos e menos com correlações sócio- econimicas e nutricionais. 
 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (  X   ) Médio prazo (     ) Longo prazo (   X  ) 

Comentários: 

Orientações nutricionais que podem ser dadas a curto prazo para auxiliar no aumento nos níveis de 

vitamina B12 e na capacidade antioxidante. 

A longo prazo incorporar as avalições dos marcadores específicos, NGF-β e fraquitalquina ao 

diagnóstico e tratamento de crianças com DI. 

 

 
8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

 

Vamos elaborar uma cartilha com cuidados e estratégias para ser enviados aos participantes da pesquisa 

bem como para a secretaria de saúde para ser enviada, se for adequado e desejado, as escolas para 

auxiliar no desenvolvimento de crianças com dificuldade de aprendizagem. 

 
 

 

 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

 

Foram geradas duas dissertações de mestrado dos alunos Vitor Hugo Comin e Isis Matias Custódio, 

defendidas no Programa de Pós Graduação em Saúde da UNESC, além de apresentações em 

congressos. Artigos científicos estão em fase de elaboração e serão submetidos a revista cientificas de 

grande impacto internacional.  
 

 

 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

___Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros ___Doutorado 

___Capitulos de livros 2 Mestrados 

4 Resumos em eventos ___TCC de Especialização 



4 Participação em eventos ___TCC de graduação 

___Patentes 2 Iniciação Científica 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

Vitor Hugo Comin e Isis Matias Custódio (mestrado) 

Natalia do Santos Tramontin e Kellen Ugioni Simon (iniciação cientifica) 

 

I Congresso Latinoamericano de Biomedicina e Ciências do Laboratório, juntamente com o XIII 

Congresso Sulbrasileiro de Biomedicina e IV Congresso Catarinense de Biomedicina, 2019. 

 

XV Simpósio de Pesquisa em Ciências da Saúde, UNESC 2019 

 
 

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- UNESC 2018 

 

2ª Semana da Pessoa Com Deficiência, que teve como temática “Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: 10 anos de luta para assegurar direitos- UNESC, 2018 

 
 

2 artigos científicos em preparação para submissão em revistas cientificas internacionais 
 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 

Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Andréia Isabel Giacomozzi 

* Título do projeto Conhecimento e comportamento como fatores para a 
violência no transito 

* Processo nº 2016TR2208 -  FAPESC 

* Instituição Executora UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

* Instituição co-executora Secretaria do Estado da Saúde de SC 

* Instituição (ões) participante 

(s) do projeto 
 

* Vigência do projeto Até final de 2019. 

* Data de liberação dos recursos 07/11/2016 

* Área do conhecimento Assistência Especializada - Avaliação de impacto e fatores 
de risco para acidentes de transportes terrestres  - 
Psicologia 

 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos 

Liberados 
Recursos Gastos Saldo 

Capital 25.100,00 25.100,00 0,00 

Custeio 10.930,25 10.930,25 0,00 

Saldo    

Data da situação    

 



 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         

 
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 
Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 
Marque “x” 

Básica  Gestão e planejamento em saúde x 

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva x Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários  

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública  

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia x Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura x Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde  

Outras ações de C & T  

 

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área geográfica, 

população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais resultados e conclusão (até 3000 

caracteres). 



 

 

O comportamento no trânsito é influenciado tanto por uma dimensão comportamental, quanto por um sistema de 
valores relacionado com a dimensão sociocultural. A partir disso, este estudo apresentou-se como tentativa de 
compreender os fatores psicossociais associados ao risco por acidente de transito, tanto fazendo uma análise 
quantitativa dos dados de notificações, quanto realizando uma análise mais aprofundada com entrevistas em 
profundidade. O objetivo Geral foi compreender a relação entre as representações sociais da violência de trânsito e 
as práticas e percepção de risco de pacientes internados vítimas de Acidentes de Transporte Terrestre. E como 
objetivos específicos: a) Realizar levantamento dos principais fatores de risco relacionados aos ATT na região de 
Florianópolis durante o período de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017; b) Identificar as representações sociais 
sobre violência de trânsito para pessoas internadas vitimas de ATT - acidente de transporte terrestre; c) Identificar 
situações, percepções e comportamentos de risco que envolveram os acidentes;  

A etapa quantitativa pretendeu traçar um perfil dos ATT em Florianópolis, relacionando com possíveis variáveis 
psicossociais de risco através do cruzamento de dados da AIH por acidente de transito no período e dados dos 
socorristas (bombeiros e policias federal e estadual) Enquanto a etapa qualitativa pretendeu estudar as 
representações sociais da violência de transito para pacientes internados vitimas de acidentes de transito, o que pode 
contribuir para o incremento de políticas publicas de prevenção aos ATT. 

Os principais resultados da etapa quantitativa mostraram que no período analisado foram registradas 1029 
notificações de ATT pelos Bombeiros, 895 pela Polícia Rodoviária Estadual e 1501 pela Polícia Rodoviária Estadual, 
totalizando 3425 notificações de ATT. Enquanto que as internações hospitalares decorrentes de ATT somaram 1286 
casos. Os dados das notificações e das internações hospitalares demonstraram que os jovens do sexo masculino, em 
idade produtiva e condutores de motocicletas compõem o perfil mais exposto aos riscos dos acidentes de trânsito. A 
grande maioria dos ATT ocorreram em ambientes com boas condições de trafegabilidade o que indica que tais 
acidentes decorrem de fatores humanos. Conclusão: o perfil composto pela tríade “homens, adultos jovens e 
condutores de motocicleta” constituem-se um público altamente exposto ATT e sobre o qual devem ser desenvolvidas 
ações de conscientização sobre os riscos inerentes ao transito. 

Quanto a etapa qualitativa realizou-se estudo de natureza exploratório-descritiva e de corte transversal. Com 50 
entrevistas semi-estruturadas com pacientes (45 homens e 5 mulheres) internados em decorrência de acidente de 
transporte terrestre. Na maioria dos casos o veículo era motocicleta e era o próprio entrevistado quem estava 
conduzindo-o. O principal motivo do deslocamento era a ida ou volta do trabalho. E em 40 casos o tempo estava seco. 
Outra característica dos acidentes é que ocorreram em pista seca, o que pode apontar para o cansaço e ou 
imprudência dos condutores através de uso de bebidas alcoólicas ou aparelhos eletrônicos, como levantado por eles 
mesmos. De forma geral eles atribuíram os acidentes à uma responsabilidade dos motoristas de automóvel, que de 
acordo com eles, não respeitam os motociclistas, agindo com descaso. Dentre os múltiplos fatores que têm sido 
relacionados com acidentes de trânsito pela literatura, muitos têm demonstrado o papel do comportamento aberrante 
dos motoristas. E neste caso mais especificamente observa-se uma atribuição de risco ao outro grupo, o dos 
motoristas de automóvel, o que será retomado e discutido mais adiante. 

Os acidentes que os participantes deste estudo sofreram ocorreram em locais sem fiscalização. Pesquisas 
destacaram o papel da presença de fiscalização no trânsito e suas interações com as diferenças individuais dos 
envolvidos. No quadro da teoria da dissuasão, a dissuasão geral postula que os indivíduos são motivados a evitar as 
conseqüências negativas de cometer crimes se forem advertidos de penalidades iminentes. Esta abordagem é 
relevante para a compreensão da eficácia da aplicação das penalidades de tráfego, como multas por alta velocidade 
por exemplo. No entanto outros estudos têm mostrado que pertencer a determinadas categorias sociais que valorizem 
comportamentos ofensivos podem modificar estes resultados. Sabe-se que por exemplo os homens são geralmente 
menos sensíveis à punição, sendo assim parece fazer sentido o fato de que eles são maioria quando se consideram 
os acidentes de trânsito. Sobre violência de trânsito os participantes a representam a partir de uma concepção de que 
a sociedade como um todo é violenta, e que o trânsito é mais uma das possibilidades de manifestação deste 
fenômeno, em uma sociedade onde falta educação e respeito para a vida. Tais aspectos principalmente se referem 
aos motoristas de automóvel, que de certa forma agiriam com "descaso" em relação aos motociclistas. Muitos 
participantes referiram a falta de educação, de ética e de respeito dos outros motoristas, principalmente dos 
condutores de automóvel, em relação ao grupo dos motociclistas, sendo que poucos admitiram terem bebido ou 
estarem utilizando eletrônicos no momento dos acidentes. 

 

2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? Justifique.  



 

 

No seminário de avaliação parcial todos os dados ja estavam coletados e em fase de análise. Foi questionado se a 

não utilização dos dados do SAMU fariam muita diferença nos resultados da pesquisa. Entende-se a importância de 

poder utilizar tais dados se eles estivessem disponíveis em um formato aproveitável para a pesquisa. Infelizmente o 

SAMU não registra nenhum campo de identificação do paciente o que inviabilizou utilizarmos seus dados. 

3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

 

Nao houve alterações  

4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

Sim, entende-se que apesar das dificuldades em integrar os dados dos diversos socorristas (Bombeiros, PRF e PRE) 

com as AIH por falta de uma padronização dos dados dos socorristas, atingimos os objetivos propostos para a 

presente pesquisa. 

 

5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso afirmativo, 

aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

 

Contamos com a participação da PRF - Policia rodoviária Federal, da PRE - policia rodoviária estadual, do corpo de 
bombeiros, que gentilmente nos forneceram os dados solicitados. Também houve a participação da SES - 
Secretaria do Estado da Saúde que nos forneceu primeiramente os dados das AIH do período estudado e 
posteriormente, após varias reuniões e negociações, finalmente nos forneceu os espelhos das AIH que continham 
os nomes dos pacientes para podermos cruzar com os dados dos socorristas. Ressalto ainda que obtive 
financiamento de bolsista de iniciação cientifica - IC da UFSC, universidade da qual sou professora, o que 
possibilitou o auxilio de uma aluna da graduação na realização da presente pesquisa. Também pude contar com a 
colaboração de 3 três alunos de Mestrado em Psicologia na digitação e na analise dos dados. Sem o auxilio destes 
alunos, teria sido impossível terminar a pesquisa. 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

Houve muita dificuldade em obter os dados da instituição parceira, a SES porque precisamos dos nomes dos 
pacientes para cruzar com os dados dos socorristas (Bombeiros e policia Rodoviária estadual e federal), mas após 
muita negociação a instituição acabou nos fornecendo todas as AIH do período para nosso banco de dados. 
Outra dificuldade é que os dados dos socorristas não são padronizados entre si, cada qual coleta dados referentes 
aos acidentes atendidos de forma diferente, o que dificulta sobremaneira o trabalho de cruzamento e analise dos 
mesmos.  
Infelizmente não conseguimos obter dados do SAMU para integrar a pesquisa, pois o SAMU não coleta nenhum 
dado de identificação da vitima, o que impede o cruzamento com os dados das internações hospitalares, motivo pelo 
qual trabalhamos com os dados dos bombeiros,  PRE e PRF. Ressalta-se que apesar de não termos obtido os 
dados do SAMU, conseguimos com êxito realizar os cruzamentos de dados com os principais socorristas da região 
estudada. 

 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (     ) Médio prazo ( x    ) Longo prazo (     ) 

Comentários: 

 

Acredito que um dos principais pontos que poderia ser realizado a médio prazo seria um sistema integrado de notificação de socorristas, 

ou ao menos uma ficha integrada - que coletasse os mesmos dados. Dentre as planilhas destacamos a profundidade da planilha de dados 

utilizada pela PRF. Acreditamos que se os bombeiros e a PRE ou até mesmo o SAMU utilizassem de uma ficha completa como a 

utilizada pela PRF seria um ótimo avanço para as pesquisas sobre ATT. 

Outros resultados poderiam ser utilizados como educação em saúde para motociclistas e motoristas de automóveis. Foi visível na parte 

qualitativa da pesquisa os riscos aos quais estão expostos os motociclistas e o conflito existente entre esses dois grupos, que necessitam 

de trabalhos educativos para nutrirem respeito uns pelos outros. 

 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 



 

 

Os artigos depois de publicados serão enviados para os membros do grupo Rede Vida no Transito, com os quais 
tenho contato, além de me disponibilizar a ir pessoalmente em uma das suas reuniões para apresentar e discutir os 
dados afim de encontrarmos juntos estratégias que possam auxiliar na diminuição do numero de ATT na grande 
Florianópolis. Além disso, os artigos e relatórios serão enviados a todos os parceiros que participaram e forneceram 
os dados para a pesquisa (SES, PRF, PRE, Bombeiros). 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

Um dos artigos já foi publicado e está em anexo - na Revista Saúde e Pesquisa Cesumar e também já foi enviado para os parceiros da 

Rede Vida no transito para divulgação dos resultados; Este derivou da etapa qualitativa. Sua referencia completa é:  

GIACOMOZZI, Andréia Isabel; FIOROTT, J. ; Bousfield, A.B. ; LEANDRO, M. ; SILVEIRA, A. ; SILVA, B. L. . 
SOCIAL REPRESENTATIONS OF TRAFFIC VIOLENCE AND RELATED PSYCHOSOCIAL ASPECTS. Revista Saúde e 
Pesquisa, v. 13, p. 193-204, 2020. 
O segundo artigo - da etapa quantitativa, já foi submetido para a revista … 

 

 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

_2__Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros ___Doutorado 

___Capitulos de livros _3__Mestrado 

___Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

___Participação em eventos ___TCC de graduação 

___Patentes 2 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 
___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

Foram produzidos 2 artigos científicos, e participaram do trabalho 3 mestrandos em Psicologia, e 2 alunas de graduaçao. 

 

 

 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

http://lattes.cnpq.br/8537561392453348


 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 



 

Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Antonio Fernando Boing 
* Título do projeto Pré-Natal e puerpério imediato na Atenção Básica: avaliação da gestão 

da Rede Cegonha em Santa Catarina 
* Processo nº FAPESC 371/2016 - 2017TR1364 
* Instituição Executora Universidade Federal de Santa Catarina 
* Instituição co-executora - 
* Instituição (ões) participante (s) do 
projeto 

- 

* Vigência do projeto Novembro/2017 a Dezembro/2019 
* Data de liberação dos recursos Novembro/2017 
* Área do conhecimento Saúde Coletiva 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 4.000,00 (5.500,00 

com rendimentos) 

5.186,79 (com 

rendimentos) 

313,21 (considerando-se o aprovado 

com rendimentos; valor devolvido à 

FAPESC) 

Custeio 177.250,00 155.914,35 26.243,05 (com rendimentos; valor 

devolvido à FAPESC) 

Saldo 181.250,00 (soma 

capital e custeio) 

161.101,14 (soma 

capital e custeio) 

26.556,26 (total devolvido à FAPESC) 

Data da situação Janeiro/2020 Janeiro/2020 Janeiro/2020 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde X 

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva X Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 



Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

Objetivos: realizar um diagnóstico da atenção ao pré-natal e puerpério em todo o estado catarinense, 

elaborar um instrumento de avaliação da gestão dos dois componentes da Rede Cegonha vinculados à 

atenção básica e identificar potencialidades e pontos vulneráveis da assistência a gestantes e a crianças 

nos primeiros dias de vida. A pesquisa se desdobrou em dois estudos complementares: o primeiro 

coletou dados junto a puérperas de Santa Catarina para identificar o recebimento de cuidados na 

atenção básica durante o pré-natal e a puericultura. O segundo construiu e aplicou matriz avaliativa da 

gestão da Rede Cegonha na atenção ao pré-natal e à puericultura. No total 15,6% das mulheres relatara 

ter participado de atividade educativa oferecida pelo SUS durante a gravidez. Quanto às orientações dos 

profissionais de saúde, 61,9% relataram que recebem instruções sobre a importância da amamentação 

exclusiva nos primeiros seis meses de vida, 46,6% receberam orientou quanto ao manejo da 

amamentação (posição do bebê para mamar) e 60,1% sobre a importância da atividade física. A sífilis 

foi relatada por 3,2% das gestantes, o diabetes por 9,4% e 15,8% referiram diagnóstico de hipertensão. 

82,5% tomaram ácido fólico, 13,4% vitamina D, 16,1% complexo vitamínico e 88,5% sulfato ferroso. 

Nas consultas, 83,3% das puérperas relataram que o profissional de saúde mediu a altura uterina em 

todas as consultas, 97,7% verificaram a pressão arterial em todas as consultas e 97,2% o peso materno. 

98,4% realizaram ao menos um ultrassom, 98,6% realizaram exame de urina, 98,1% realizaram um 

hemograma e 85,9% de hepatite B. Quanto à satisfação, 79,4% referiram que a estrutura física da UBS 

era boa ou muito boa, percentual que foi de 55,1%, 85,4% e 88,6% quando analisados o tempo de 

espera para ser atendido, a capacitação da equipe para tratamento e à experiência em geral com o 

cuidado pré-natal recebido no SUS. A dimensão Tático-Operacional obteve o maior percentual de 

municípios considerados adequados (73,0%), enquanto na dimensão Político-Organizacional a maioria 

(79,9%) classificada como parcialmente adequados. Na dimensão Político-Organizacional, é 

preocupante a subdimensão de Infraestrutura com 38,2% dos municípios classificados como 

inadequados e apenas 7,8% como adequados, em especial o resultado do I1 Disponibilidade de 

medicamentos e insumos para assistência à gestante e puérpera. Comportamento similar pode ser 

observado na análise da subdimensão Sistema de Apoio Logístico, onde o destaque é o indicador I10 

Adequação da oferta de exames laboratoriais e de imagem com 89,1% de municípios classificados 

como inadequados. Na subdimensão Governaça o destaque positivo é a subdimensão Pessoal com mais 

de 2/3 dos municípios classificados como adequados e apenas um como inadequado. Na dimensão 

Tático-Operacional, chama atenção o resultado dos municípios na subdimensão Organização da 



Assistência com 89,4% avaliados como adequados, onde cinco dos sete indicadores apresentam 

percentuais acima de 79,0 % de municípios adequados.  

2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

Não houve sugestões que implicassem em modificações na pesquisa. 

 

 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Não. 

 

 
4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

Sim, todas as etapas da pesquisa foram realizadas e os resultados esperados obtidos. 

 

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

Houve parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina na discussão do questionário 

aplicado, na organização do trabalho de campo e na construção da matriz avaliativa. A interação 

academia-serviço foi excelente e aproximou os resultados da pesquisa ao que gestores e profissionais 

precisavam para seu planejamento e avaliação. 

 

 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

As dificuldades operacionais do projeto foram aquelas esperadas e naturais em um estudo desse porte. 

Foram três as dificuldades de relevância: 

1) Houve atraso na liberação do recurso do projeto, o que levou à necessidade de reavaliação da 

viabilidade do mesmo. Quando da submissão da proposta já havíamos conseguido a autorização dos 

hospitais/maternidades. Como o atraso foi superior a um ano, muitos hospitais deixaram de reconhecer 

a autorização anterior, mudaram de direção, etc. Assim, foram necessárias novas conversas com os 

hospitais/maternidade para viabilizar o projeto. 

2) As autorizações para entrada de entrevistadores nos hospitais/maternidades e acesso às puérperas 

são, naturalmente, difíceis. Nesse sentido, contamos com o apoio da equipe técnica da Secretaria de 

Estado da Saúde de Santa Catarina, o que foi fundamental e muito atenciosa. 

3) A terceira dificuldade foi a adesão dos gestores municipais ao questionário de avaliação. Mas a 

equipe do projeto e a equipe da SES conseguiram viabilizar alta taxa de resposta. 

As dificuldades eram esperadas (a dois e a três) e são naturais. Adotamos estratégias eficazes que 

garantiram a excelência do estudo. A taxa de resposta de hospitais foi de 100%, de puérperas foi 97,7% 

e de gestores municipais de quase 70%. 
 

 

 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (     ) Médio prazo (  X   ) Longo prazo (     ) 



Comentários: Os resultados do estudo indicam pontos fortes e fragilidades do cuidado à gestante na 

atenção básica em Santa Catarina. Também apontam aspectos fortes e frágeis das gestões municipais na 

organização do SUS quanto à atenção à gestação de baixo risco. Os dados podem contribuir no 

planejamento do Estado e dos municípios para fortalecer o cuidado à mulher e à criança de modo a 

melhorar indicadores de saúde na área. As ações de planejamento e avaliação devem se basear em 

dados, e o estudo oferece um conjunto interessante e rico para os gestores. Além disso, oferece um 

baseline para no futuro nova avaliação verificar se progressos estão sendo obtidos no estado. 
 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

Os resultados têm impacto direto na organização do SUS em Santa Catarina. Construímos a 
pesquisa em parceria com a SES, o que aumenta sua chance de uso pelos gestores. Iremos 
apresentar os resultados à secretaria e disponibilizá-los à CIB e ao CONASEMS. 
Entendemos como essencial disponibilizar os resultados aos gestores estaduais e municipais 
do SUS em Santa Catarina. Para isso iremos procurar viabilizar nossa presença nos espaços 
políticos/organizacionais acima mencionados para pautar a discussão do cuidado à mulher e 
à criança no estado, agora, pela primeira vez, com dados empíricos para subsidiar a 
discussão. 
 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

Estão sendo produzidos, nesse momento, oito artigos, duas dissertações e três teses de 
doutorado com os resultados da pesquisa. Outras produções bibliográficas estão previstas. 
Um relatório está sendo preparado para a SES, que será apresentado em reunião com sua 
equipe técnica. 
 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

___Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros ___Doutorado 

___Capitulos de livros ___Mestrado 

___Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

___Participação em eventos ___TCC de graduação 

___Patentes ___Iniciação Científica 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: Os produtos estão em fase de elaboração, no quantitativo descrito no item 9. Com 

a pesquisa foi concluída em dezembro/2019, ainda não houve tempo para publicações. 

 

 

 

 

 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

 

 

 

 
 

 

 



 

Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 

Formulário do Coordenador 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Ariane Zamoner Pacheco de Souza 
* Título do projeto Impactos da exposição aos agrotóxicos glifosato e paraquat no sistema nervoso central 

de ratos: implicações no metabolismo celular e na saúde animal 
* Processo nº 367/2016 
* Instituição Executora Universidade Federal de Santa Catarina 
* Instituição co-executora  
* Instituição (ões) participante (s) do 

projeto 
 

* Vigência do projeto 20 de dezembro de 2019 
* Data de liberação dos recursos 30/10/2017 
* Área do conhecimento Ciências da Saúde: Farmácia 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital R$ 25.000,00 24.975,41 R$ 24,59 

Custeio R$ 70.935,00 70.395,92 R$ 539,08 

Saldo   R$ 563,67 

Data da situação 17/01/2020   

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica x Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva  Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu) x 
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  



Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: Pesquisa e 

desenvolvimento científico 

x 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T x 

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

O consumo anual de agrotóxicos no Brasil vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. A 

justificativa para o uso destas substâncias apoia-se na melhoria da produtividade agrícola, que coloca o 

país como um importante produtor mundial de alimentos e um dos principais consumidores de 

agrotóxicos do mundo. O Estado de Santa Catarina, apesar da pequena área territorial, contribui 

significativamente para a produção nacional de alimentos, sendo a região Oeste considerada o “celeiro” 

do Estado. Herbicidas a base de glifosato (HBG) lideram o mercado mundial de agrotóxicos. O plantio 

de soja transgênica tolerante ao glifosato-Roundup® (Glyphosate resistent soybeans, GRS) tem 

intensificado o consumo deste produto nas lavouras brasileiras. A exposição ocupacional a agrotóxicos 

por agricultores (devido ao manejo inadequado, falta de utilização de equipamentos de proteção 

individual) e/ou a exposição ambiental da população (pela presença de resíduos de agrotóxicos na água, 

solo e/ou alimentos) tem sido correlacionadas a diversas situações patológicas e agravos à saúde. Neste 

contexto, o objetivo deste estudo foi estudar as alterações bioquímicas e histopatológicas provocadas 

pela exposição ao HBG e ao paraquat sobre diferentes tipos celulares. A falta de conhecimento sobre o 

manejo adequado dos agroquímicos, o uso simultâneo de vários deles, geralmente em grandes 

quantidades, bem como as condições de vida do homem do campo, demonstram a urgência na 

implementação de ações que objetivem avaliar o impacto dessas substâncias sobre a saúde e o 

ambiente, em particular nas regiões com intensa atividade agrícola (Meyer et al., 2003). A pesquisa 

envolveu o estudo das consequências da exposição “in vivo” e “in vitro” dos herbicidas glifosato e 

paraquat, sobre diferentes tipos celulares.  

A autorização e registro agrotóxicos no país estão sendo reavaliadas pela ANVISA. Sendo assim, 

informações sobre os alvos celulares e moleculares desses compostos sobre diferentes tipos celulares 

poderão tornar-se importantes instrumentos para o planejamento, organização e desenvolvimento de 

ações que possam futuramente assegurar a segurança do uso dos pesticida, assim como a qualidade de 

vida do trabalhador rural e do ambiente.   

 

 
2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

Não foram feitas sugestões adicionais a pesquisa proposta. 

 

 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

 

Não 

 
4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

Os resultados foram alcançados.  

A exposição humana a pesticidas representa um problema de saúde pública, o qual muitas vezes deve ser 

enfrentado com a implementação de políticas públicas que visem a saúde da população (BRASIL, 2016). Nesse cenário, os 



herbicidas a base de glifosato [N-(fosfonometi)glicina] se destacam, visto que representam cerca de 60% do mercado 

mundial de agrotóxicos e figuram entre os 10 ingredientes ativos mais comercializados no Brasil. Pignati e colaboradores 

(2017) demonstram que o Estado brasileiro que mais consome agrotóxicos é o de Mato Grosso, seguido por Paraná e Rio 

Grande do Sul. Santa Catarina ocupa a 10º posição neste “ranking”. O glifosato consta na lista de ingredientes ativos de uso 

autorizado no Brasil (ANVISA, 2017a); porém, em 2019, a ANVISA abriu consulta pública que trata da reavaliação do 

agrotóxico glifosato, determinado pela RDC nº 10 de 22/02/2008 (ANVISA, 2017b).  

Nos últimos anos, a relação entre o consumo de glifosato e a prevalência/incidência de diferentes patologias vem 

sendo discutidas. Na Nota Técnica nº 23 de 2018, publicada pela ANVISA, o glifosato não apresenta características 

mutagênicas, teratogênicas e carcinogênicas, não é desregulador endócrino e não é tóxico para a reprodução. Nesta Nota 

descreve-se que foi determinado que a Ingestão Diária Aceitável de glifosato é de 0,5 mg/Kg pc/dia. Esta ainda aborda o 

parecer de outras agências reguladoras internacionais, como a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, do 

inglês International Agency for Research on Cancer), vinculada a Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera o 

glifosato um provavelmente carcinogênico para humanos, enquanto outras agências, como a Autoridade Europeia para a 

Segurança Alimentar (EFSA, do inglês European Food Safety Authority), o Instituto Federal Alemão de Avaliação de 

Riscos (BfR, German Federal Institute for Risk Assessment) e a A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(USEPA, do inglês United States Environmental Protection Agency), concluíram que é improvável que o glifosato seja 

carcinogênico para humanos (ANVISA, 2018). 

Considerando-se a problemática do consumo de agrotóxicos e os possíveis agravos associados a exposição a estes 

compostos, o grupo de pesquisa tem se empenhado a investigar os mecanismos subjacentes à toxicidade induzida pela 

exposição in vivo e in vitro a herbicida a base de glifosato (HBG) bem como ao paraquat em roedores. Desta forma, os 

resultados obtidos poderão contribuir para o conhecimento dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos nos 

processos de desenvolvimento de diversas neuropatologias, visando o controle e/ou monitoramento toxicológico mais eficaz 

causado por estas substâncias. Abaixo, uma descrição do delineamento experimental e dos resultados obtidos. 

 

Delineamento Experimental: 

Animais: Ratos Wistar foram expostos aos agrotóxicos:  

a) paraquat administrado por via ip na dose de 10 mg/kg durante 5 dias consecutivos em ratos jovens e adultos;  

b) herbicida a base de glifosato na água de beber ad libitum (CATTANI et al., 2014; 2017) a partir do 5º dia gestacional até 

os filhotes completarem 15 ou 60 dias de idade.  

Cintilografia Tomográfica da Microperfusão Cerebral- SPECT: o radiofármaco (ECD) foi administrado via endovenosa 

através da veia caudal 10 min após anestesia. Após 1, 5, 10, 15, 20, 30 e 60 minutos da administração do radiofármaco, 

foram adquiridas as imagens cintilográficas em Gama Câmara SPECT GE com formatação multiplanar. A presença do 

radiofármaco no cérebro reflete sua função, sendo útil no diagnóstico de doenças que acometem o sistema nervoso. 

Estresse oxidativo: Foram determinadas as atividades de enzimas que compoem o sistema de defesas antioxidantes, bem 

como marcadores de dano oxidativo em estruturas cerebrais de ratos expostos aoas agrotóxicos Paraquat ou HBG.  

Western blot: Amostras serão aplicadas em eletroforese em gel de poliacrilamida, transferidas para membranas de 

nitrocelulose, lavadas e bloqueadas com uma solução de bloqueio. Após, os anticorpos contra as proteínas de interesse 

foram incubados por 18 horas a 4 °C, as membranas serão lavadas e incubadas com anti-IgG e as bandas serão quantificadas 

por densitometria óptica.  

Testes comportamentais: campo aberto, teste do nado forçado, realocação de objetos e consumo de sacarose.  

 

Os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa foram subdivididos em 4 partes, descritas abaixo: 

 

 

Parte I: Avaliação da toxicidade do (HBG), do glifosato isolado e de seu metabólito, o ácido aminometilfosfônico 

(AMPA), sobre parâmetros bioquímicos e de estresse oxidativo em hipocampo de ratos imaturos após exposição in 

vitro (manuscrito em preparação). 

 

Neste estudo foram avalilados os efeitos neurotóxicos da exposição in vitro de fatias de hipocampo de ratos imaturos ao 

HBG, glifosato P.A. e AMPA. Com intuito de avaliar os efeitos no sistema nervoso em desenvolvimento foram utilizados 

ratos com 15 dias de idade. Para investigar o efeito do glifosato P.A. e do AMPA sobre o influxo de 45Ca2+, fatias 

hipocampais foram incubadas com 0,1 µCi 45Ca2+ durante 30 minutos com 36 ppm de glifosato P.A. ou de AMPA. 

Conforme demonstrado na Figura 1, os resultados mostraram que a exposição ao AMPA levou ao aumento no influxo de 

45Ca2+, sugerindo que este metabólito é capaz de induzir uma excitotoxicidade através do acúmulo intracelular de Ca2+. 

Nenhuma alteração foi observada no influxo deste íon após tratamento com o glifosato P.A. 

  



 
Figura 1 -  Efeito da exposição in vitro ao glifosato P.A. e ao AMPA sobre o influxo de 45Ca2+ em hipocampo de ratos 

imaturos. As fatias hipocampais foram incubadas na presença ou ausência de 36 ppm de glifosato ou 36 ppm de AMPA 

durante 30 min. Os experimentos foram realizados individualmente e cada tratamento foi comparado com o respectivo 

controle. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 08 animais em cada grupo. Análise estatística: teste t de 

Student. **p <0,01, comparado com o grupo controle.  

  

 

 O efeito da exposição aguda das fatias hipocampais de ratos imaturos ao glifosato P.A. e ao AMPA foi avaliado 

sobre a captação específica de 14C-glutamato dependente de Na+ (Figura 2), a qual representa a principal forma de retirada 

do glutamato da fenda sináptica. Esta captação é feita principalmente por transportadores específicos presentes na 

membrana plasmática dos astrócitos. Quanto aos resultados in vitro não foram observadas alterações significativas na 

captação de 14C-glutamato dependente de Na+  tanto após tratamento com o glifosato P.A. quanto com o AMPA.  

  

 
Figura 2 - Efeito da exposição in vitro ao glifosato P.A. e ao AMPA sobre a captação específica de 14C-glutamato no 

hipocampo de ratos imaturos. As fatias hipocampais foram incubadas na presença ou ausência de 36 ppm de glifosato P.A. 

ou 36 ppm de AMPA durante 30 min. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 08 animais em cada grupo. 

Análise estatística: teste t de Student.  

 

 

O glutamato extracelular captado pelos astrócitos através de transportadores presentes na membrana das células 

gliais irá reagir com a amônia para formar glutamina em uma reação mediada pela enzima glutamina sintetase (GS). Esta 

enzima faz parte do ciclo glutamato-glutamina e está envolvida no metabolismo do glutamato. Portanto, devido ao papel 

chave da GS no metabolismo do glutamato sua atividade também foi avaliada neste estudo. Os experimentos in vitro 

envolvendo tanto a exposição ao glifosato P.A. quanto ao AMPA (Figura 3) demonstraram uma diminuição na atividade da 

GS. 

  

 
Figura 3 - Efeito da exposição in vitro ao glifosato P.A. e ao AMPA sobre a atividade da enzima glutamina sintetase (GS) 

no hipocampo de ratos imaturos. Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. de 08 animais em cada grupo. 

Análise estatística: ANOVA de uma via seguida do teste de Bonferroni. *p<0,05, quando comparado ao grupo controle.   
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De acordo com sua estrutura química, o glifosato é classificado como um herbicida pertencente a classe dos 

organofosforados, conhecida por inibir a enzima acetilcolinesterase na junção neuromuscular. Apesar deste efeito ser 

comum entre os inseticidas e não entre os herbicidas organofosforados, diversos estudos envolvendo espécies não 

mamíferas demonstraram uma inibição da acetilcolinesterase pelo glifosato. Portanto, neste estudo foi avaliada a atividade 

desta enzima em fatias hipocampais de ratos expostas ao HBG, glifosato P.A. ou AMPA. Podemos verificar que tanto o 

HBG, quanto o glifosato P.A. e o AMPA foram capazes de diminuir a atividade da colinesterase no hipocampo dos animais 

após exposição in vitro a estes toxicantes  (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Efeito da exposição in vitro ao HBG, glifosato P.A. e AMPA sobre a atividade da enzima colinesterase no 

hipocampo de ratos imaturos. As fatias hipocampais foram incubadas na presença ou ausência de 0,01% HBG (36 ppm de 

glifosato), 36 ppm de glifosato P.A. ou 36 ppm de AMPA durante 30 min. Os resultados foram expressos como média ± 

E.P.M.. Análise estatística: ANOVA de uma via seguida do teste de Bonferroni. * p<0,05; ** p<0,01, quando comparado ao 

grupo controle. 

 

 

A barreira hematoencefálica impede a entrada do glutamato proveniente da circulação sanguínea, portanto, 

grande parte do glutamato sintetizado no cérebro é dependente da glicose plasmática. Neste contexto, foram investigadas 

possíveis alterações causadas pela exposição ao HBG, glifosato P.A. e AMPA na captação da 14C-2-desoxiglicose. A figura 

5 demonstra que tanto a formulação comercial HBG quanto o metabólito AMPA promoveram um aumento da captação de 

glicose. No entanto, o mesmo não foi observado após exposição ao glifosato P.A., o qual provocou uma diminuição da 

captação da 14C-2-desoxiglicose. 

 

 
Figura 5 - Efeito do tratamento in vitro com HBG, glifosato P.A. e AMPA sobre a captação de 14C-2-Desoxi-D-Glicose no 

hipocampo de ratos imaturos. As fatias hipocampais foram incubadas na presença ou ausência de 0,01% HBG (36 ppm de 

glifosato), 36 ppm de glifosato P.A. ou 36 ppm de AMPA durante 30 min. Os resultados foram expressos como média ± 

E.P.M. de 08 animais em cada grupo. Análise estatística: ANOVA de uma via seguida do teste de Bonferroni. * p<0,05; *** 

p<0,001, quando comparado ao grupo controle. 

 

 

Uma vez dentro dos astrócitos a glicose pode seguir várias rotas metabólicas, inclusive entrar no ciclo de Krebs 

como acetil-CoA via piruvato desidrogenase. O intermediário do ciclo de Krebs, o α-cetoglutarato, pode dar origem ao 

glutamato por ação da glutamato desidrogenase, ou atráves de reações de transaminação catalisadas pela aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT). Por este motivo, também foi investigado o efeito da exposição in 

vitro ao glifosato P.A. e ao AMPA sobre a atividade dessas aminotransferases. A figura 6 (A) mostra que após a exposição 

aguda das fatias hipocampais de ratos imaturos ao glifosato P.A. foi verificado uma diminuição na atividade da ALT sem 

alterar a atividade da AST; quanto a exposição ao AMPA (Figura 6B), não foram observadas alterações quanto a atividade 

dessas enzimas.  
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Figura 6 - Efeito do tratamento in vitro com glifosato P.A. (A) e AMPA (B) sobre a atividade das aminotransferases, alanina 

aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST), no hipocampo de ratos imaturos. As fatias hipocampais foram 

incubadas na presença ou ausência de 36 ppm de glifosato P.A. ou 36 ppm de AMPA durante 30 min. Os experimentos 

foram realizados individualmente e cada tratamento foi comparado com o respectivo controle. Os resultados foram 

expressos como a média ± E.P.M. de 08 animais em cada grupo. Análise estatística: Teste t de Student. *p<0,05, quando 

comparado ao grupo controle. 

 

 

Para avaliar uma possível indução de estresse oxidativo em fatias hipocampais de ratos imaturos expostas ao 

HBG, glifosato P.A. e AMPA, parâmetros como A oxidação de proteínas e formação de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) foram estudados. Também foram avaliados a atividade das enzimas antioxidantes e os níveis de GSH. Para avaliar a 

oxidação de proteínas, os níveis de proteína carbonilada foram mensurados após exposição aguda de fatias hipocampais de 

ratos imaturos ao HBG, glifosato P.A. e AMPA. Conforme pode ser observado na figura 7, somente após tratamento com a 

formulação comercial HBG foi observado um aumento significativo nos níveis de proteína carbonilada. 

 
Figura 7 - Efeito do tratamento in vitro com HBG, glifosato P.A. e AMPA nos níveis de carbonilação de proteínas no 

hipocampo de ratos imaturos. As fatias hipocampais foram incubadas na presença ou ausência de  HBG, glifosato P.A. ou 

AMPA durante 30 min. Os experimentos foram realizados individualmente e cada tratamento foi comparado com o 

respectivo controle. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 08 animais em cada grupo. Análise 

estatística: teste t de Student.* p<0,05, quando comparado ao grupo controle. 

  

A formação de EROs (figura 8) também foi investigada neste estudo. O aumento da fluorescência observado após 

tratamento in vitro com o glifosato P.A. indicou a presença de EROs nas fatias hipocampais tratadas com o princípio ativo. 

Entretanto, nenhuma diferença quanto ao grupo controle foi observada após tratamento com o HBG ou com o AMPA. 

 
Figura 8 - Efeito do tratamento in vitro com HBG, glifosato P.A. e AMPA na formação de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) no hipocampo de ratos imaturos. A formação de EROs foi avaliada utilizando a sonda diacetato de 2’,7’-

diclorodihidrofluoresceína (H2DCFDA). As fatias hipocampais foram incubadas na presença ou ausência de 0,01% HBG 

(36 ppm de glifosato), 36 ppm de glifosato P.A. ou 36 ppm de AMPA durante 30 min. Os resultados foram expressos como 

a média ± E.P.M. de 08 animais em cada grupo. Análise estatística: ANOVA de uma via seguida do teste de Bonferroni. * 

p<0,05, quando comparado com o grupo controle. 
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Ainda investigando o papel do estresse oxidativo no mecanismo de toxicidade destes compostos, foram avaliadas 

as defesas antioxidantes enzimáticas e a concentração de glutationa reduzida (GSH). Os resultados demonstraram que a 

formulação comercial HBG não alterou a atividade da superóxido dismutase - SOD, entretanto, tanto o glifosato P.A. quanto 

o AMPA aumentaram a atividade desta enzima (Figura 9A). Quanto à atividade da catalase (CAT) (Figura 9B), após 

tratamento com o glifosato P.A. foi verificado uma diminuição da atividade, enquanto após exposição ao HBG e ao AMPA 

foi observado um aumento da atividade. 

 
 Figura 9 - Efeito do tratamento in vitro com HBG, glifosato P.A. e AMPA sobre a atividade das enzimas, superóxido 

dismutase (SOD) (A) e catalase (CAT) (B), no hipocampo de ratos imaturos. Os experimentos foram realizados 

individualmente e cada tratamento foi comparado com o respectivo controle. Os resultados foram expressos como a média ± 

E.P.M. de 08 animais de cada grupo. Análise estatística: teste t de Student.* p<0,05; **p<0,01, quando comparado ao grupo 

controle. 

 

Foram estudados os efeitos da exposição ao glifosato P.A. e ao AMPA nos níveis de GSH, bem como na atividade das 

enzimas glicose 6-P-desidrogenase (G6PD) e gama-glutamiltransferase (GGT), responsáveis pela disponibilidade de 

NADPH para a redução da glutationa e pela síntese de novo da GSH, respectivamente. Conforme demonstrado na figura 10, 

os níveis de GSH (Figura 10A) foram diminuídos apenas após exposição ao glifosato P.A., o qual também aumentou a 

atividade da G6PD (Figura 10B). Ambos, glifosato e AMPA não alteraram a atividade da GGT (Figura 10C). 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Efeito do tratamento in vitro com glifosato P.A. e AMPA sobre os níveis de GSH (A) e a atividade das enzimas 

glicose 6-fosfato desigrogenase (G6PD) (B) e gamma-glutamil transferase (GGT) (C), no hipocampo de ratos imaturos. As 

fatias hipocampais foram incubadas na presença ou ausência de 36 ppm de glifosato P.A. ou 36 ppm de AMPA durante 30 

min. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 08 animais de cada grupo. Análise estatística: teste t de 

Student. * p<0,05; ** p<0,01, quando comparado ao grupo controle. 

 

 

Considerando que eventos neurotóxicos são frequentemente associados com neuroinflamação foi investigado o 

envolvimento da via NF-kB após tratamento in vitro das fatias hipocampais de ratos PND15 com o HBG. Figura 11 

demonstra que o tratamento agudo das fatias com o HBG diminuiu a fosforilação da p65 da NF-  
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Figura 11 - Efeito do tratamento in vitro com HBG na ativação da via p65 NF-

níveis total e fosforilado da p65 NF-

presença ou ausência de 0,01% HBG (36 ppm de glifosato) durante 30 min. Os resultados foram expressos como a média ± 

E.P.M. de 08 animais por grupo e expressos como % do controle. Análise estatística: teste t de Student. ** p<0,05, quando 

comparado ao grupo controle. 

 

 

Em resumo, os resultados presentes neste indicam que a exposição das fatias hipocampais ao HBG, ao seu 

princípio ativo glifosato ou ao seu metabólito AMPA, mesmo por curto período de tempo, podem induzir danos ao 

hipocampo. Esses danos provavelmente são decorrentes da promoção de estresse oxidativo. Diferenças entre a formulação 

comercial e seu princípio ativo devem ser estudadas com o intuito de estabelecer o risco real que estes agrotóxicos podem 

oferecer à saúde.  

 

 

Parte II: Avaliação da toxicidade do HBG sobre parâmetros bioquímicos, de estresse oxidativo e comportamentais em 

hipocampo de ratos imaturos e adultos após tratamento in vivo 
 

Em trabalho anterior do nosso grupo de pesquisa, envolvendo a exposição materna ao glifosato, demonstramos 

que o tratamento in vivo com o HBG durante os períodos pré e pós-natal provocou estresse oxidativo no hipocampo de ratos 

imaturos. Este resultado foi provavelmente em consequência ao aumento no influxo de cálcio via receptor glutamatérgico 

NMDA observado no hipocampo dos animais. Portanto, o presente estudo foi realizado com o intuito de avaliar se esses 

efeitos da exposição materna ao HBG durante os períodos gestacional e lactacional irão persistir após exposição prolongada 

até a fase adulta. Os resultados desse estudo foram publicados no periódico internacional “Toxicology” em 2017 (Cattani et 

al., 2017). 

O protocolo experimental utilizado no presente estudo foi delineado para evitar ou minimizar a dor e o estresse 

intencional nos animais. Todos os animais foram monitorados diariamente durante o tratamento e não foram observados 

sinais de dor e/ou angústia, como ataxia, canibalismo ou abandono da prole, “licking” e arranhões excessivos, perda de 

apetite, bem como piloereção. Além disso, não foram observadas malformações corporais tanto no grupo tratado quanto no 

grupo controle. A exposição ao HBG também não provocou mortalidade entre os filhotes. No entanto, a análise estatística 

mostrou que o ganho de massa corporal dos filhotes do grupo tratado com HBG foi menor em relação ao ganho de peso dos 

filhotes do grupo controle (Figura 12). 

 

 
Figura 12 - Efeito da exposição subcrônica ao HBG no gan*ho de peso corporal dos filhotes machos. O peso corporal dos 

filhotes machos tanto do grupo controle quanto do grupo tratado foi monitorado diariamente entre o PND1 e o PND60. 

vias onde, p<0,0001 e F = 187,1 para tratamento. 
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Os resultados mostraram que a exposição subcrônica ao HBG provocou diminuição da captação glial de [14C]-

glutamato dependente de Na+ (Figura 13A) no hipocampo de ratos adulto. Esta diminuição pode levar a um acúmulo deste 

neurotransmissor na fenda sináptica e a uma continua excitação de seus receptores, como o NMDA, responsável por 

promover influxo de cálcio para o meio intracelular. A Figura 13B mostrou o aumento no influxo  de 45Ca2+ induzido pela 

exposição subcrônica ao HBG. Juntos esses dados sugerem a indução de excitotoxicidade glutamatérgica em decorrência da 

exposição ao HBG. 

Os receptores NMDA desempenham um importante papel na plasticidade sináptica, memória e aprendizagem. 

Por meio do uso de ferramentas farmacológicas nós já demonstramos que o mecanismo de influxo de cálcio induzido pelo 

glifosato no hipocampo de ratos ocorre devido ao excesso de estimulação dos receptores NMDA (CATTANI et al., 2014). 

Estes receptores são ativados quando o glutamato e a glicina se ligam a ele, permitindo que os íons carregados 

positivamente fluam para as células. Para testar a hipótese de ligação competitiva do glifosato ao receptor NMDA, foram 

analisadas as cavidades de ligação da glicina e do ácido glutâmico no receptor NMDA (PDB ID: 4NF8). As cavidades de 

ligação à glicina e ao glutamato do receptor NMDA foram selecionadas como pontos de partida para simulações de 

dinâmica molecular e as energias de ligação foram estimadas durante trajetórias de dinâmicas moleculares de 12 ns. A 

Figura 14A mostra a estrutura do glifosato ligado às cavidades de ligação do glutamato no receptor NMDA em simulações 

dinâmicas moleculares de 12 ns. Os principais aminoácidos envolvidos na ligação do glifosato na cavidade de ligação do 

glutamato (Figura 14A) foram SER173 e TYR245 (interações hidrofóbicas) e, ARG121 e THR116 (contatos polares com 

grupo carboxílico). Na cavidade de ligação à glicina do receptor NMDA (Figura 14B), o glifosato interage com PHE248 

(interação hidrofóbica), THR124 e SER178 (contato polar com grupo carboxílico) e, VAL179 e ASP222 estabelecendo 

contatos polares com grupo fosfato.  

 

 

(A) 

 
 (B) 

 
Figura 13 -  Efeito da exposição subcrônica ao HBG sobre a captação de [14C]-glutamato (A) e o influxo de 45Ca2+ (B) em 

hipocampo de ratos adultos. Os animais foram tratados com 1% HBG na água de beber desde o período gestacional até a 

fase adulta, PND60. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 08 animais de cada grupo. Análise estatística: 

teste t de Student. *p<0,05 e **p <0,01 quando comparado ao grupo controle.  
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Figura 14 - Ligação do glifosato ao receptor NMDA (PDB ID: 4NF8) na cavidade de ligação do glutamato (A) e na 

cavidade de ligação da glicina (B). Em (A), o glifosato na cavidade de ligação do glutamato mostrando menor energia de 

ligação (-120,3 kJ.mol
-1

) em comparação com a cavidade de ligação da glicina em (B) (-15,7 kJ.mol
-1

). Os resíduos 

mapeados envolvidos na ligação do glifosato estão mostrados como bastões. O glifosato está representado pela cor amarela. 

Linhas tracejadas representam contatos polares. 

 

 

Como pode ser observado na figura 15, o tratamento subcrônico com o HBG levou a uma diminuição da fosforilação da p65 

da via NF-kB no hipocampos dos animais PND15. 

 
Figura 15 - Efeito da exposição in vivo ao HBG na ativação da via p65 NF-kB em hipocampo de ratos imaturos, PND15. Os 

animais foram tratados com 1% HBG na água de beber desde o período gestacional até a fase imatura, PND15. Os níveis 

total e fosforilado da p65 NF-κB foram determinados por ELISA. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 

08 animais por grupo e expressos como % do controle. Análise estatística: teste t de Student. * p<0,05, quando comparado 

ao grupo controle. 

 

 

Para avaliar a oxidação de proteínas, os níveis de proteína carbonilada foram mensurados após exposição 

subcrônica à formulação comercial HBG. Conforme pode ser observado na figura 16A, ocorreu um aumento significativo 

nos níveis de proteína carbonilada no hipocampo dos ratos PND15. A presença de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

(Figura 16B) também foi investigada nesta mesma idade. Foi observado um aumento na detecção de EROs no hipocampo 

dos animais expostos ao HBG. 

(A) 

 
(B) 

 
Figura 16 - Efeito da exposição in vivo ao HBG nos níveis de carbonilação de proteínas e na formação de EROs em 

hipocampo de ratos imaturos, PND15. Os animais foram tratados com 1% HBG na água de beber desde a fase gestacional 

até a fase imatura, PND15. A formação de espécies reativas foi avaliada utilizando a sonda diacetato de 2’,7’-
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diclorodihidrofluoresceína (H2DCFDA). Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M de 08 animais por grupo. 

Análise estatística: teste t de Student. * p<0,05, quando comparado ao respectivo controle. 

 

 No presente estudo também foram avaliadas as conseqüências da exposição subcrônica ao HBG no sistema de 

defesa antioxidante enzimático e não enzimático no hipocampo de ratos PND15 e PND60. Quanto aos animais com 15 dias 

de idade, os resultados mostraram que a exposição ao HBG durante a fase gestacional e lactacional diminuiu a atividade das 

enzimas SOD e GST (Figura 17A e 17D, respectivamente) mas não alterou a atividade das enzimas CAT, GR e GPx (Figura 

17B, 17E e 17C, respectivamente) no hipocampo dos animais. 

  

 
Figura 17 - Efeito da exposição subcrônica ao HBG no sistema enzimático de defesa antioxidante no hipocampo de ratos 

imaturos, PND15. Os animais foram tratados com 1% HBG na água de beber desde a fase gestacional até a fase imatura, 

PND15. A atividade enzimática da superóxido dismutase (SOD) (A), catalase (CAT) (B), glutationa peroxidase (GPx) (C), 

glutationa-S-transferase (GST) (D) e glutationa redutase (GR) (E) foi avaliada no hipocampo dos ratos PND15. Os 

resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 10 animais em cada grupo. Análise estatística: teste t de Student: 

*p<0,05; **p<0,01, quando comparado ao respectivo grupo controle. 

 

A figura 18 mostra os efeitos da exposição subcrônica ao HBG nos parâmetros de estresse oxidativo no hipocampo de ratos 

PND60. Os resultados mostraram que a exposição ao HBG aumentou a atividade das enzimas SOD, CAT e GST no 

hipocampo dos ratos adultos. Nenhuma alteração foi observada quanto a atividade enzimática da GR e da GPx e quanto aos 

níveis de GSH.  

 



 
Figura 18 - Efeito da exposição subcrônica ao HBG nos sistemas enzimático e não enzimático de defesa antioxidante no 

hipocampo de ratos adultos, PND60. Os animais foram tratados com 1% HBG na água de beber desde o período gestacional 

até a fase adulta (PND60). A atividade enzimática da superóxido dismutase (SOD) (A), catalase (CAT) (B), glutationa 

redutase (GR) (C), glutationa peroxidase (GPx) (D) e glutationa-S-transferase (GST) (F) bem como os níveis de GSH (E) 

foram avaliados no hipocampo dos ratos PND60. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 10 animais em 

cada grupo. Análise estatística: teste t de Student: *p<0,05, quando comparado ao respectivo grupo controle. 

 

Em conjunto, nossos resultados demonstraram que a exposição ao HBG durante o desenvolvimento pode estar causando 

danos oxidativos nas células hipocampais. 

Neste estudo também foi investigada a associação entre a exposição pré e pós-natal ao HBG e efeitos 

neurocomportamentais. Para isso, foram avaliados os efeitos dessa exposição sobre funções locomotoras (campo aberto e 

rotarod) e emocionais (nado forçado e consumo de sacarose 0,8%) em ratos adultos com 60 dias de idade. Na figura 19 

podem ser observados os resultados obtidos quanto à função locomotora destes animais. Tanto os resultados do teste do 

campo aberto (Figura 19A) quanto do rotarod (Figura 19B) mostram a inexistência de alterações na atividade locomotora 

dos animais após exposição subcrônica ao HBG.  

O teste do nado forçado tem sido validado no mundo inteiro como modelo animal de depressão onde a imobilidade do 

animal na água pode ser considerada como análogo a um comportamento tipo depressivo. Resultados demonstraram que a 

exposição ao HBG durante o desenvolvimento aumentou o tempo de imobilidade no teste do nado forçado (Figura 20), o 

qual pode ser associado com o tempo de escalada diminuído, sugerindo assim uma indução do comportamento tipo 

depressivo nos ratos adultos. 

 



 
Figura 19 - Efeito da exposição subcrônica ao HBG sobre a atividade locomotora (teste do Campo Aberto (A)) e o 

desempenho motor (teste do Rotarod (B)) de ratos adultos, PND60. Os animais foram tratados com 1% HBG na água de 

beber desde o período gestacional até a fase adulta (PND60). (A) Teste do campo aberto: Distância total percorrida (m) e 

Tempo de permanência na região central (s); (B) Teste do Rotarod: Latência para queda (s). Os animais foram tratados com 

1% HBG na água de beber. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M de 10 animais em cada grupo. Análise 

estatística: teste t de Student. 

 

 

 

 
Figura 20 - Efeitos da exposição subcrônica ao HBG no teste do nado forçado em ratos adultos, PND60. Os animais foram 

tratados com 1% HBG na água de beber desde o período gestacional até a fase adulta (PND60). Os resultados foram 

expressos como a média ± E.P.M. de 10 animais em cada grupo. Análise estatística: teste t de Student. * p<0,05, quando 

comparado ao respectivo grupo controle. 

 

Neste estudo foi demonstrado que a exposição pré e pós-natal ao HBG leva ao fenômeno de excitotoxicidade 

glutamatérgica com aumento do influxo de 45Ca2+ tanto em animais imaturos quanto em adultos. Este aumento exacerbado 

nas concentrações de cálcio intracelular pode estar provocando uma elevada produção de EROs, promovendo assim um 

desequilíbrio na atividade do sistema antioxidante. Esses eventos, podem estar, de algum forma, associados ao 

desenvolvimento de comportamento tipo-depressivo na idade adulta. 

 

 

Parte III: Avaliação da toxicidade do HBG sobre o hipotálamo de ratos de 15 dias de idade após exposição materna 

durante a gestação e lactação 

 

Ratas prenhas receberam HBG na água de beber do 5º dia de prenhez até os filhotes completarem 15 dias de idade, 

quando foram realizadas as medidas zoométricas, e foram determinadas a massa corpórea, bem como a massa e o volume do 
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encéfalo. Além disso, foram realizadas análises bioquímicas em amostras de hipotálamo da prole. 

 

A Tabela1 mostra que a exposição materna ao HBG leva a diminuição da massa corporal sem afetar o comprimento 

corporal (comprimento naso-anal). com redução do diâmetro transumbilical e do comprimento naso-occipital.  

 

Tabela 1 . Consequências da exposição materna ao HBG sobre o desenvolvimento da prole de 15 dias de idade 

Parâmetro Controle Tratado 

Massa corporal (g)  21,0  0,4 18,05  0,2*** 

 Comprimento naso-anal (cm) 8,89  0,14 8,53  0,10 

Comprimento occipto-nasal (cm) 7,96  0,09 7,24  0,14*** 

***Estatisticamente significativo para p<0.001, de acordo com teste ¨t¨de Student (N=10 animais por grupo experimental) 

 

O hipotálamo é a região do encéfalo que conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino e está envolvido em diversas 

funções, incluindo o controle do apetite e saciedade, o controle da temperatura corporal, entre outros. Considerando que a 

exposição ao HBG compromete metabolicamente a prole, investigar os efeitos desse herbicida sobre o hipotálamo se torna 

relevante. Os resultados mostraram que o  HBG foi capaz de aumentar a geração de EROs no hipotálamo da prole quando 

comparado ao grupo controle (Figura 21). 

 

 
Figura 21-  Efeitos da exposição materna ao HBG na formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) em hipotálamo de 

ratos imaturos. A formação de EROs foi determinada pela oxidação do H2DCF a DCF. Os resultados foram expressos como 

a média ± E.P.M. de 07 animais em cada grupo. Os resultados são expressos como média ± SEM. Análise estatística: Teste 

“t” de Student. *p<0,05, comparado com o controle. 

 

No entanto, as concentrações de ERNs não apresentaram diferenças estatísticas significativas entre o grupo tratado com 

HBG e o grupo controle (Figura 22). 

 

 

 
Figura 22. Efeitos da exposição materna ao HBG na formação de espécies reativas de nitrogênio (ERNs) em hipotálamo de 

ratos imaturos. A formação de ERNs foi determinada pelo protocolo de determinação de diidrorrodamida-5 (DHR-5). Os 

resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 07 animais em cada grupo. Os resultados são expressos como média 

± SEM. Análise estatística: Teste “t” de Student. *p<0,05, comparado com o controle. 

 

Considerando que os resultados mostraram aumento na formação de EROs, também foram estudados os efeitos da 

exposição ao HBG nos níveis de GSH, bem como na atividade da enzima gama-glutamiltransferase (GGT), responsável 

pelo “turnuver” da glutationa e passo-limitante para síntese de novo da GSH, respectivamente. Conforme demonstrado na 

Figura 23, os níveis de GSH foram aumentados pela exposição materna ao HBG, enquanto a atividade da GGT apresentou-

se diminuida (Figura 24) em relação ao controle. Em conjunto, os dados sugerem desbalanço redox e estresse oxidativo. No 

cérebro em desenvolvimento, um aumento na geração de EROs pode comprometer o estado redox celular, causando 

aumento na peroxidação lipídica ou na geração de produtos proteicos carbonílicos, bem como mutações no DNA.  

 



 
Figura 23. Efeitos da exposição materna ao HBG no conteúdo de GSH em hipotálamo de ratos imaturos. Diferença 

estatisticamente significativa determinadas através do teste “t” de Student: *p< 0,05, quando comparado ao grupo controle. 
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Figura 24. Efeitos da exposição materna ao HBG na atividade da GGT em hipotálamo de ratos imaturos. Diferença 

estatisticamente significativa a partir do controle, determinada através do teste “t” de Student: *p< 0,05. 

 

 

O estresse oxidativo tem sido demonstrado em diversas patologias. Nesse sentido, a inflamação, desencadeada por 

estresse oxidativo tem sido implicada como a causa de doenças crônicas. A inflamação crônica está envolvida na patogênese 

de várias doenças, como resistência à insulina, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. Os dados mostram que o 

tratamento dessas doenças diminui a peroxidação lipídica e a fragmentação do DNA, mostrando a relação entre o estresse 

oxidativo, a inflamação e as doenças crônicas (Hussain et al., 2016). Além disso, estudos têm demonstrado que o ATP 

extracelular também desempenha um importante papel em processos inflamatórios e está associado a estresse oxidativo. 

Sendo assim, investigou-se o efeito da exposição materna ao HBG na hidrólise de ATP e ADP, que reflete a atividade das 

NTPDases, bem como na atividade da 5’nucleotidase, por meio da hidrólise do AMP em hipotálamo da prole.  

Os resultados mostraram que a exposição ao HBG durante a prenhez e o aleitamento não foi capaz de alterar a 

hidrólise do ATP e do ADP extracelulares no hiptálamo da prole (Figura 25). Por outro lado, os filhotes expostos ao HBG 

apresentaram diminuição na atividade da ecto-5’nucleotidase hipotalâmica, quando comparados ao grupo controle (Figura 

26), como demonstrado pela diminuição na hidrólise de AMP. Esses dados sugerem aumento na relação ATP/Adenosina. 

 

 
Figura 25. Efeitos da exposição materna ao HBG na hidrólise de ATP e ADP em hipotálamo de ratos imaturos. Os 

resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 08 animais em cada grupo. Os resultados são expressos como média 

± SEM. Análise estatística: Teste “t” de Student. *p<0,05, comparado com o controle. 

 



 
Figura 26. Efeitos da exposição materna ao HBG na atividade da ecto-5’nucleotidase pelo AMP em hipotálamo de ratos 

imaturos. Os resultados foram expressos como a média ± E.P.M. de 08 animais em cada grupo. Os resultados são expressos 

como média ± SEM. Análise estatística: Teste “t” de Student. *p<0,05, comparado com o controle. 

 

 

A presença de purinorreceptores na membrana plasmática cerebral e em células do sistema imune do sistema nervoso 

central torna a sinalização purinérgica de extrema importância na região em respostas inflamatórias e imunes, como também 

no hipotálamo (STREIT; MRAK; GRIFFIN, 2004).  Como observado, a significativa diminuição da enzima 5′-nucleotidase 

cerebral pode ser interpretada como mecanismo pró-inflamatório, uma vez que reduz a hidrólise do AMP para formar Ado, 

uma molécula com propriedades antinflamatórias e imunomoduladoras (MIHM, 2018). Estudos que relacionam uso de 

organofosforados com outros modelos animais sugerem que o fenômeno de downregulation da 5′-nucleotidase leva a uma 

menor formação de Ado, uma molécula com efeitos anti-inflamatórios que contribui para o dano celular e tecidual 

subsequente para diminuir os níveis de Ado, como observado no presente (LINDEN; CEKIC, 2012; BALDISSERA et al., 

2018). Considerando isto, a atividade 5'-nucleotidásica cerebral pode ser considerado um alvo potencial da neurotoxicidade 

causada por substâncias organofosforadas como o glifosato, através da diminuição dos níveis de Ado, uma molécula anti-

inflamatória e protetora (BALDISSERA et al., 2018). 

Em conjunto, os resultados sugerem que o HBG induz desbalanço redox e pode afetar a sinalização purinérgica  

provavelmente ao levar um cenário de diminuição dos níveis de adenosina pela diminuição da atividade da enzima ecto-

5'nucleotidase. Esse evento pode estar envolvido em processos inflamatórios que geram um desbalanço do estado redox 

como um mecanismo compensatório. Os resultados aqui apresentados reforção o papel neurotóxico do glifosato, bem como 

sua potencial atividade desreguladora endócrina considerando as alterções bioquímicas no hipotálamo, região envolvida na 

comunicação com o sistema endócrino e o encéfalo. 

 

 

Parte IV: Impactos da exposição ao agrotóxico paraquat no sistema nervoso central de ratos adultos: implicações no 

metabolismo celular e na saúde animal 

 

Os resultados obtidos até o presente momento, demonstraram que a exposição in vivo ao paraquat (PQ) ocasionou 

aumento na massa corpórea dos animais, conforme demonstrado na Figura 26. 

 
Figura 26. Massa corpórea (em gramas) dos animais 24 horas após a última injeção de PQ. (CONTROLE) Grupo tratado com 

salina (veículo) (n=6); (PARAQUAT) Grupo tratado com paraquat (n=6); Valores expressos em Média±DP. Analíse 

estatística: teste “t” de Student; (*) representa a diferença estatística com p<0,05. 

O estresse oxidativo tem sido relacionado com uma série de estados fisiopatológicos, assim como no processo de 

envelhecimento. Para proteger-se do efeito letal da formação excessiva de espécies reativas, as células possuem sistemas de 

defesas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos.   

A provável indução de estresse oxidativo desencadeada pelo paraquat no córtex cerebral e hipocampo de ratos 

adultos foi avaliada através da atividade das enzimas antioxidantes catalase (CAT), supeóxido dismutase (SOD) e 

glutationa-S-transferase (GST). Na Figura 27, pode ser observado que o paraquat não alterou significativamentede nenhuma 

das enzimas estudadas. Por outro lado, os resultados representados na Figura 28 demonstraram que a exposição ao PQ induz 



a modificação covalente de proteínas e lipídeos em córtex cerebral de ratos de 60 dias de idade, conforme indicado pelo 

aumento na peroxidação lipídica e na carbonilação de proteínas. Além disso, em hipocampo de ratos de 60 dias de idade, o 

PQ afetou apenas a carbonilação de proteínas. Considerando o que foi exposto, podemos concluir que o modelo 

experimental utilizado no presente estudo está associado à indução de estresse oxidativo em córtex cerebral e hipocampo de 

ratos. Mais estudos são necessários para esclarecer os mecanismos envolvidos nesses processos, possivelmente associados 

ao ciclo Redox do PQ.  

 

 

 
Figura 27. Atividade das enzimas CAT, SOD e GST em córtex e hipocampo de ratos expostos ou não ao paraquat. Os 

animais foram expostos ao paraquat por 5 dias consecutivos. O córtex cerebral e o hipocampo foram removidos e a 

atividade das enzimas foi determinada nos homogeneizados teciduais. Os resultados foram expressos como a média ± DP. 

Análise estatística: teste “t” de Student. 

 

 

 



 
Figura 28. Peroxidação lipídica (TBARS), carbonilação de proteínas (PC) e glutationa reduzida (GSH) em córtex e 

hipocampo de ratos maduros. Os resultados foram expressos como a média ± DP. Análise estatística: teste “t” de Student; 

*p<0,05, **p<0,05 em relação ao grupo controle. 

 

 

Para avaliar o efeito da exposição ao PQ na perfusão cerebral de ratos, foi realizada a técnica de cintilografia de 

perfusão cerebral nos animais controles e expostos ao herbicida utilizando o radiofármaco ECD marcado com tecnécio 

metaestável. Este radiotraçador distribui-se no córtex cerebral proporcionalmente ao fluxo sanguíneo e atravessa livremente 

a barreira hematoencefálica. A presença do radiofármaco no encéfalo reflete sua função, sendo útil no diagnóstico de 

doenças que acometem o sistema nervoso.    

Salienta-se que os protocolos de cintilografia cerebral são utilizados na prática clínica e não causam dor ou 

desconforto em seres humanos. Portanto, sugere-se que não causam dor ou desconforto aos animais estudados.  O protocolo 

foi realizado em dois experimentos independentes e não foi detectada a presença do radiofármaco no encéfalo tanto de 

animais controles quanto expostos ao paraquat. A imagem apresentada na Figura 29 mostra claramente que o radiofármaco 

distribuiu-se em todo o animal e ficou mais retido no abdomem, com maior intensidade no intestino. Nesse contexto, apesar 

do ECD apresentar benefícios no diagnóstico de doenças que acometem o sistema nervoso central de humanos, não se 

mostrou um bom radiofármaco para estudos em modelos com ratos. Novos experimentos serão necessários para melhor 

padronização de técnicas de análise de perfusão cerebral em modelos de roedores. Pretende-se no futuro realizar 

experimentos utilizando-se o radiofármaco HMPAO. 

 

 

Figura 29. Figura representativa da cintilografia de perfusão cerebral utilizando o radiofármaco ECD marcado com tecnécio 

metaestável (99m-Tc) em ratos expostos ao Paraquat. O radiofármaco foi administrado em cada animal na dose 1mCi de 

atividade via veia caudal,  os animais foram posicionados em decúbito ventral sobre o colimador da gama Câmara SPECT 

GE com formatação multiplanar, e foram adquiridas as imagens cintilográficas em Gama Câmara SPECT GE com 

formatação multiplanar. 

 
A partir dos resultados obtidos até o presente momento sugerimos que o mecanismo Redox do Paraquat está 
relacionado com o estresse oxidativo causado em córtex cerebral e hipocampo de ratos adultos, demonstrado pelo 
aumento de produtos da peroxidação lipídica e da carbonilação de proteínas nos tecidos dos animais expostos ao 
herbicida. Para maiores esclarecimentos sobre os mecanismos de toxicidade do PQ são necessários mais estudos.  



Parte V: Impactos da exposição ao agrotóxico paraquat no sistema nervoso central de ratos em desenvolvimento: 

implicações no metabolismo celular e na saúde animal 

 

 Ratos machos Wistar de 22 dias de idade (após desmame) foram tratados com Paraquat 10mg/Kg massa corpórea por 5 dias 

consecutivos. A exposição sbcrônica ao Paraquat induziu diminuição na viabilidade de células do hipocampo de ratos 

jovens em desenvolvimento (Figura 30).  

0

50

100

Controle

Paraquat

*

110

V
ia

b
ili

d
a
d
e
 C

e
lu

la
r

(%
 d

o
 c

o
n
tr

o
le

)

 
Figura 30. Efeito do paraquat  na viabilidade celular em fatias de hipocampo de ratos jovens. Os resultados são expressos como média ± EPM de 6 animais 
em cada grupo. Diferenças estatisticamente significantes dos controles, conforme determinado pelo teste t de Student, são indicadas: * p <0,05.  

A diminuição na viabilidade celular foi acompanhada pelo aumento no influxo de 
45

Ca
2+

 e diminuição da captação de 
14C

-

2desoxi-D-glicose em fatias de hipocampo de ratos tratados com Paraquat (Figura 31), eventos associados o transporte de 

membrana plasmática. Excesso de cálcio no meio intracelular e défici energético (baixa captação de glicose) pode estar 

associado a comprometimento da neurotransmissão, estresse oxidativo e excitotoxicidade.  
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Figura 31. Efeito do paraquat  no influxo de cálcio e na captação de glicose em fatias de hipocampo de ratos jovens. Os resultados são expressos como 
média ± EPM de 6 animais em cada grupo. Diferenças estatisticamente significantes dos controles, conforme determinado pelo teste t de Student, são 

indicadas: * p <0,05.  

No intuito de verificar o efeito do paraquat no estado redox da célula, foram determinados a peroxidação lipídica, bem como 

a atividade da superoxido dismutase (SOD) e da catalase (CAT) em hipocampo de ratos jovens. Os resultados mostraram 

que o paraquat induz peroxidação lipídica (Figura 32), bem como aumenta a atividade da SOD e da CAT (figura 33), 

corroborando o desequilíbrio oxidativo induzido pelo agrotóxico. 
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Figura 32. Efeito do paraquat  na peroxidação lipídica em fatias de hipocampo de ratos jovens. Os resultados são expressos como média ± EPM de 6 
animais em cada grupo. Diferenças estatisticamente significantes dos controles, conforme determinado pelo teste t de Student, são indicadas: *** p <0,001.  

 



0

5

10

15

20
Controle

Paraquat

***

S
O

D

(U
/m

L
)/

u
L
 p

ro
te

in

0

1

2

3

4
Controle

Paraquat

**

C
A

T

(m
m

o
l/
g
/m

in
.)

  
Figura 32. Efeito do paraquat  na atividade da SOD e da CAT em fatias de hipocampo de ratos jovens. Os resultados são expressos como média ± EPM de 
6 animais em cada grupo. Diferenças estatisticamente significantes dos controles, conforme determinado pelo teste t de Student, são indicadas: ** p <0,01; 

***p<0.0001  

Os resultados demonstram que a exposição subcrônica ao PQ induz neurotoxicidade resultando influxo de Ca2+, defidit 

energético e estresse oxidativo. Esses dados corroboram os estudos que demonstram o paraquat como uma neurotoxina. Os 

resultados demonstraram maior vulnerabilidade do hipocampo de ratos imaturos em comparação com o de adultos 

(mostrados na Parte IV), demonstrando que a exposição precoce ao Paraquat pode ser mais danosa ao sistema nervoso 

central que a exposição em idade adulta. Embora deva-se ter cautela ao estender os achados laboratoriais em roedores de 

laboratório para humanos, o presente estudo sugere que a exposição ao paraquat durante a infância e a puberdade pode 

atingir o hipocampo, comprometendo a função mitocondrial e o metabolismo energético. Isso pode estar associado a 

prejuízos duradouros na aprendizagem e na memória. 
 

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

 

Não. 

 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

O principal fator dificultador foi a demora na liberação dos recursos, o que dificultou o andamento e início de algumas 

etapas. Além disso, houve certa dificuldade para compra de alguns insumos, devido especialmente ao aumento no valor da 

cotação do dólar em relação ao período em que a proposta foi submetida. 

O grupo também enfrentou dificuldades na padronização dos protocolos experimentais de cintilografia de perfusão cerebral 

em roedores e na técnica de eletrofisiologia por patch clamp em tecido cerebral. 

Nos protocolos de cintilografia de perfusão cerebral foram realizados experimentos independentes com ratos adultos 

expostos ou não a agrotóxicos e não foi possível detectar o raditraçador no encéfalo dos animais, o que atrasou a 

padronização de outras técnicas e dificultou o andamento do projeto da forma como se pretendia. 

O protocolo de patch clamp foi realizado em células do trato reprodutivo de ratos, com protocolo padronizado e validado na 

instituição. Entretanto, não foi possível a padronização desta técnica em tecido cerebral, apesar das tentativas, levando a 

uma reestruturação de metas. 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (     ) Médio prazo (     ) Longo prazo ( x  ) 

Comentários: 

A longo prazo, sabendo-se dos riscos da exposição ocupacional a agrotóxicos ao sistema nervoso central, talvez no âmbito 

do SUS possam ser elaborados protocolos para investigação dos riscos e danos potencialmente causados por agrotóxicos em 

pacientes com transtornos psiquiátricos ou doenças neurodegenerativas.  

 

 

 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

Conhecer os impactos do uso intenso de agrotóxicos sobre a saúde humana permanece um grande desafio para a saúde 

pública. Estudos epidemiológicos sugerem correlações importantes entre volume de venda de agrotóxicos e diversos 

agravos a saúde, bem como diversas associações entre exposição ocupacional a pesticidas edesenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas (como Doença de Parkinson e Alzheimer), transtornos psiquiátricos (depressão, ansiedade), bem como 

elevadas taxas de tentativas de suicídio. Entretanto, nenhum desses estudos foi capaz de demonstrar qual o agente químico 

potencialmente envolvido nestes agravos, visto que são utilizados diversos agentes agroquímicos em associação ou em 

intervalos de tempo muito curtos durante a atividade agrícola, expondo os indivíduos a uma mistura de compostos. Nesse 



sentido, os estudos têm sugerido a atividade agrícola como fator de risco aos agravos neurológicos. Considerando-se as 

dificuldades inerentes aos estudos em humanos, com esta proposta pretende-e elucidar os efeitos de pesticidas a base de 

glifosato e paraquat sobre células neurais, buscando o entendimento dos mecanismox de toxicidade destes pesticidas e as 

possíveis consequências a saúde, extrapolando os resultados obtidos em ratos para os humanos. Salienta-se ainda que, este 

projeto está em sintonia com a preocupação mundial em alimentação segura, produção de alimentos orgânicos e agricultura 

sustentável. 

Neste sentido, este estudo pode ter aplicabilidade para estratégias de promoção a saúde, considerando-se que os resultados 

obtidos em modelos animais poderão auxiliar no melhor entendimento dos mecanismos celulares e moleculares de 

toxicidade dos pesticidas glifosato e paraquat sobre o SNC durante o desenvolvimento e fornecer possíveis alvos para 

intervenções terapêuticas, diagnósticas ou de marcadores precoces de alterações às células neurais. Espera-¬se fornecer um 

suporte científico fundamental para a compreensão dos danos causados por estas substâncias ao cérebro, principalmente 

durante o período de desenvolvimento neural. A partir destes conhecimentos, teremos meios de desenvolver estratégias 

farmacológicas de proteção e reversão das disfunções cognitivas, motoras e comportamentais associadas aos agrotóxicos. 

 

 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

Palestras proferidas 

1 - Segundo Seminário de Agroecologia da Serra Catarinense, em Lages, promovido pelo IFSC e CIDASC:   

Título: IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO À AGROTÓXINOS NA SAÚDE HUMANA E DE ANIMAIS 

 

2 - III Simpósio em Saúde e Alimentação da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Chapecó, 

de  28 e 29 de agosto de 2019.   

Título: “IMPACTOS DO HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO EM ORGANISMOS NÃO ALVO: 

ÊNFASE PARA EFEITOS EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS”.  

 

3- Lecture nno instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, em Portugal. 

Título: "Impactos do herbicida à base de glifosato em células de mamíferos: ensaios in vivo e in vitro" 

 
 

prêmio PIBIC – na área CIÊNCIAS DA VIDA Aluna Carolinne Sayury Wajim apresentando o trabalho. IMPACTOS 

DA EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS GLIFOSATO E PARAQUAT NO SISTEMA NERVOSO 

CENTRAL DE RATOS: IMPLICAÇÕES NO METABOLISMO CELULAR E NA SAÚDE 

ANIMAL. 
-  

 

 

 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

2    Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros __1 Doutorado  

___Capitulos de livros ___Mestrado 

6    Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

2    Participação em eventos ___TCC de graduação 

___Patentes 2    Iniciação Científica 

3  Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

2017 

- Tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Farmácia: 

Daiane Cattani;  

Orientadora: Ariane Zamoner Pacheco de Souza 

Título: ENVOLVIMENTO DO SISTEMA GLUTAMATÉRGICO E DE ESTRESSE OXIDATIVO NO 

MECANISMO DE NEUROTOXICIDADE INDUZIDA POR HERBICIDA À BASE DE GLIFOSATO EM 

CÉLULAS NEURAIS 

 



 

- artigo científico publicado no periódico internacional “Toxicology”:  

Cattani, D.; CESCONETTO, P. A.; TAVARES, M. K.; Parisoto, EB; OLIVEIRA, P.A.; Rieg, C.E.H; LEITE, M.C.; 

PREDIGER, R.D.S.; WENDT, N.C.; RAZZERA, G.; WILHELM-FILHO, D.; ZAMONER, A. Developmental exposure to 

glyphosate-based herbicide and depressive-like behavior in adult offspring: implication of glutamate excitotoxicity and 

oxidative stress. Toxicology, 387: 67-80, 2017. 

 

- Apresentação de resultados no salão de iniciação científica:  SIC/UFSC 2017: Barbara Rahn e Ariane Zamoner. 

IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO AO AGROTÓXICO PARAQUAT NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL DE RATOS: 

IMPLICAÇÕES NO METABOLISMO CELULAR E NA SAÚDE ANIMAL 

- Palestra proferida e participação em mesa redonda no Segundo Seminário de Agroecologia da Serra Catarinense, em 

Lages, promovido pelo IFSC e CIDASC:   

Título: IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO À AGROTÓXINOS NA SAÚDE HUMANA E DE ANIMAIS 

  

2018 

Resumo publicado em periódico internacional: A. Stepanova et al. /Free Radical Biology and Medicine 120 (2018) S45–

S166P-146. Effects of paraquat in the reproductive function and on redox state of adult male rats. Autores: Eduardo 

Benedetti Parisotto, Nícolas Gabriel Martins Silva, Carolinne Sayury Wajima, Barbara Rahn, Juliana Tonietto Domingues, 

Vitória Hayduck Cenci, Patrícia Acordi Cesconetto, Daiane Cattani, Carla Elise Heinz Rieg, Alessandra Hellbrugge, Karina 

Bettega Felipe, Rozangela Curi Pedrosa, Ariane Zamoner 

 

Apresentação de resultados no salão de iniciação científica: SIC/UFSC/2018: Aluna Carolinne Sayury Wajima. 

IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS GLIFOSATO E PARAQUAT NO SISTEMA 

NERVOSO CENTRAL DE RATOS: IMPLICAÇÕES NO METABOLISMO CELULAR E NA 

SAÚDE ANIMAL. 
 

2019 

- Trabalho apresentado e resumo publicado publicado na XLII Reunião Anual da SBNEC, realizada de 01 a 04/10/2019 em 

Campos do Jordão. Marins, Katiuska; Wajima, Carolinne Sayury; Cesconetto, Patricia Acordi; Bonadiman, Beatriz da Silva 

Rosa; Marafon, Filomena; Garcia, Sandra Joseane Fernandes; Bagatini, Margarete Dulce; Zamoner, Ariane. Maternal 

exposure to glyphosate-based herbicide compromises the purinergic system and induces redox imbalance in the offspring 

hypothalamus. 

- Trabalho apresentado no IUTOX 15th International Congress of Toxicology em julho de 2019, no Havaii, 

EUA. P370-0143 Developmental Exposure to Glyphosate-Based Herbicide Causes Dysregulation of 

Dynorphins in the Brain of Adult Rats. Daiane Cattani
1,2

, Vivien Steffensen
1
, Nona Struyf

1
, Ariane 

Zamoner Pacheco de Souza
2
, Malin Andersson

1
, Eva Brittebo

1
. 

1
Uppsala University, Department of 

Pharmaceutical Biosciences, Uppsala, Sweden. 
2
Federal University of Santa Catarina, Department of 

Biochemistry, Florianopolis, Brazil. 
 

Apresentação de resultados no salão de iniciação científica: SIC/UFSC/2018: Aluna Carolinne Sayury Wajima. 

IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS GLIFOSATO E PARAQUAT NO SISTEMA 

NERVOSO CENTRAL DE RATOS: IMPLICAÇÕES NO METABOLISMO CELULAR E NA 

SAÚDE ANIMAL. 
- Trabalho com maior nota na avaliação de membros internos e externos da UFSC e contemplado com prêmio 

PIBIC – na área CIÊNCIAS DA VIDA 

 

- Palestras proferidas 

- Palestra intitulada “IMPACTOS DO HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO EM ORGANISMOS 

NÃO ALVO: ÊNFASE PARA EFEITOS EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS”. III Simpósio em Saúde 

e Alimentação da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Chapecó, de  28 e 29 de agosto de 

2019.   

- Lecture nno instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, em Portugal. 
 

11 – Anexar fotos do Projeto 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

              

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARCIAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Carine Vendruscolo 

* Título do projeto Núcleos de Apoio a Saúde da Família: movimentos de Educação Permanente para a Promoção da Saúde 
mediante realidade social do território 

* Processo nº 451/2016 – Termo de Outorga 2016TR220 

* Instituição Executora Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

* Instituição co-executora  

* Instituição (ões) participante (s) do 
projeto 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Chapecó 
UNESC Crisciúma 
UFSC Florianópolis 
Unochapecó Chapecó 
UNIVALI Itajaí 

* Vigência do projeto 28/08/2019 

* Data de liberação dos recursos 12/12/2016 

* Área do conhecimento Saúde – Atenção Básica 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 26.883,00 26.859,13 23,87 

Custeio* 24.105,50 7.299,72 16.805,78 

Saldo 50.988,50 34.158,85 16.829,65 

Data da situação   13/08/2018 

  *para valores de custeio desconsiderar bolsas 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 
 

Setor de aplicação dos resultados da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva x Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos médico-
sanitários 

 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de saúde 
pública 

x 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro.Especifique: 

 
Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 
políticas, programas e serviços de saúde 

x 



 

Outras ações de C & T  

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área geográfica, 
população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados) e resultados parciais (até 3000 caracteres). 

Pesquisa multicêntrica, em cuja produção e análise das informações foram utilizados métodos mistos e as abordagens quantitativa e 

qualitativa. O estudo foi desenvolvido por cinco universidades de SC, com participação da Secretaria de Estado da Saúde.  

Os dados foram obtidos em duas etapas: para a primeira etapa, quantitativa, foram convidados a participar do estudo os profissionais 

dos NASF de SC que atendessem ao seguinte critério de inclusão: estar formalmente atuando no NASF, em um dos municípios de SC. Foram 

excluídos do estudo profissionais afastados das atividades de trabalho por qualquer motivo. Mediante assessoria estatística a população foi 

composta por 1.312 nasfianos, com amostra de 359. Nesta etapa, foi aplicada uma Survey, Tipo Likert com cinco pontos, elaborado por parte da 

equipe de pesquisadores, com questões sobre o perfil sócio-laboral dos profissionais, ferramentas de trabalho e demandas da atuação cotidiana 

do contexto de trabalho. O questionário passou por um teste de instrumento com uma equipe de nasfianos do Estado do Paraná para avaliação de 

sua consistência e linguagem. O instrumento obteve elevado coeficiente alfa de Cronbach (α= 0.819). A coleta de informações foi realizada 

mediante apresentação do estudo, envio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido e do instrumento para todos os 1312 profissionais do NASF 

do Estado, por meio eletrônico e com auxílio da Secretaria Estadual de Saúde. Na etapa qualitativa, são realizadas entrevistas coletivas com 

equipes de NASF representativas das Macrorregiões do Estado em que as universidades envolvidas no estudo tivessem maior acessibilidade e com 

os gestores destas equipes. Esta etapa contou, até o presente, com a participação de 43 nasfianos e cinco gestores, de cinco municípios 

pertencentes à quatro das oito Macrorregiões de Saúde do Estado. A coleta de dados iniciou em maio de 2017, sendo a etapa quantitativa 

encerrada em junho, e a etapa qualitativa iniciada em junho de 2017 e encontra-se em andamento. 

O procedimento analítico das informações quantitativas foi realizado mediante codificação e tabulação dos dados no programa e Excell e 

com auxílio do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0. As variáveis de natureza quantitativa foram descritas por 

meio de medidas de tendência central e dispersão: média, desvio padrão, mediana, valor mínimo e máximo observado, estimativa por intervalo de 

confiança para a média populacional com base no número de respostas válidas, considerando nível de significância igual ou menor que 5%, 

enquanto o intervalo de confiança foi igual ou maior que 95%. As variáveis categóricas foram descritas por meio de frequências absolutas e 

proporções. Utilizou-se o Teste t de Student para analisar as variáveis contínuas e coeficiente de correlação de Pearson para identificar o grau da 

correlação linear entre variáveis. 

 As informações qualitativas serão analisadas a partir da proposta operativa para análise de dados qualitativos e parte delas serão 

inseridas no Atlas.ti, Qualitative Data Analysis & Research Software, versão 8.0 como primary documents, criando uma hermeutic unit com todos os 

dados qualitativos obtidos.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de Santa Catarina com Seres Humanos sob parecer 

n. 1.812.835/2016.  

No momento estão sendo discutidos os achados e produzidos artigos científico para sua publicização, bem como sendo debatidos os 

achados com a equipe de pesquisa e, sempre que possível com a população do estudo, emergindo a magnitude de continuidade da pesquisa. 

2 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique 

 
Não houve 
 
 
 
3 – As etapas previstas no cronograma de atividades foram cumpridas adequadamente até o momento? Caso negativo, registre 
as ocorrências que interferiram no desenvolvimento da pesquisa: 

 
 
 
 
 
4 – Relacione os fatores que facilitaram ou dificultaram a execução da pesquisa até o momento. 



 

 
Considera-se como fator facilitador da pesquisa o apoio e participação da Secretaria de Estado para a coleta de dados quantitativos, via survey, 
pelo seu acesso aos profissionais das equipes do Nasf-AB. O principal desafio até o presente foi referente à coleta dos dados qualitativos, pela 
dificuldade de alinhar disponibilidade das equipes (participantes) à dos pesquisadores, necessitando, por vezes, deslocar pesquisadores da 
instituição proponente ao local da coleta, havendo despesa maior do que a previsão. A dificuldade de remanejar as rubricas dificulta a otimização 
do recurso, que poderia permitir aquisição de outros materiais permanentes que se mostraram importantes ao longo do desenvolvimento do 
projeto. 

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso afirmativo, 
aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

Não houve. 
 
 
 
 

6 – Explicite os resultados alcançados, até o momento, em relação aos objetivos da pesquisa: 

 
1) Em relação à análise do estado da arte e comparação dos resultados da pesquisa com o material científico publicado sobre o tema – foi 

elaborada uma proposição teórica sobre o trabalho do NASF, a qual já foi apresentada a profissionais do NASF e da Atenção Básica, em 

locais pontuais do Estado de SC.  

 

2) Organização do banco de dados sobre o processo de trabalho dos NASF em SC – A partir do resultado estatístico de consistência interna 

do questionário encaminhado aos profissionais, avaliada pelo coeficiente alfa de Cronbach (α), organizou-se um banco de dados 

quantitativos com os resultados obtidos, o qual está sendo trabalhado pelos pesquisadores na construção de outros produtos. 

 

3) Mapeamento das ações do NASF em SC – o banco de dados sobre o processo de trabalho e mapeamento das ações foi elaborado e está 

sendo organizado pela equipe de pesquisadores. Parte desse material será publicado em periódico científico em breve, já tendo aceite 

formal. 

 

7 – Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 
 

1) 1) Produção de cinco artigos científicos para periódicos de circulação nacional e internacional, para divulgação dos resultados parciais da 
investigação – foram encaminhados três artigos até o momento, com aceite de um em periódico de circulação internacional. 
 

2) 2) Participação de 50% dos participantes em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais, para divulgação dos resultados preliminares.  
 

3) 3) Elaboração de quatro TCCs de graduação (três finalizados e um em andamento) e uma dissertação de Mestrado Profissional (em andamento). 
 

4) 4) Palestras e Conferências em Seminários Regionais e Instituições de Ensino serviços de saúde de municípios do Estado de Santa Catarina. 
 

5) 5) Está sendo providenciada a gravação uma webconferência para o Telessaúde, a fim de reproduzir para todo o Estado de SC. 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 
 

 
1) Estratégias de Educação Permanente, formalizada pela Secretaria de Estado da Saúde, mediante Telessaúde. 
2) Convites para palestras e cnferências em Seminários Regionais e Instituições de Ensino serviços de saúde de municípios do Estado de 

Santa Catarina. 

3) Publicação de manuscritos com proposições de mudanças nas diretrizes de atuação do Nasf-AB. 
 
 
 
 
 

 

 
9 – Anexar fotos do andamento do projeto. 
 



 

  

 

 

  

 

 



 

Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador  
* Título do projeto  
* Processo nº  
* Instituição Executora  
* Instituição co-executora  
* Instituição (ões) participante (s) do 
projeto 

 

* Vigência do projeto  
* Data de liberação dos recursos  
* Área do conhecimento  

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 16.700,00 16.700,00 0,00 

Custeio 127.590,00 95.486,13 32.103,87 

Saldo 144.200,00 112.186,13 32.103,87 

Data da situação 21/11/2016 20/12/2019 20/12/2019 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva x Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional x Informação em saúde  

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
x 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  



Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área geográfica, 

população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais resultados e conclusão (até 

3000 caracteres). 

 

O presente projeto teve como objetivo avaliar indicadores biológicos de exposição, de efeito, de genotoxicidade, 

o perfil imunológico e a hipótese de associações à alterações endocrinológicas, hematológicas, neurológicas e 

fonoaudiológicas na população exposta ocupacionalmente a agrotóxicos de Santo Amaro da Imperatriz - SC. 

Trata-se de um município localizado na região metropolitana de Florianópolis, Santa Catarina. O último censo 

realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), descreve uma população de 19.823 

habitantes, com população predominantemente urbana, totalizando 14.970 pessoas (75,52 %) versus 4.853 

(24,48%) pessoas vivendo em área rural. A produção agrícola municipal é de lavoura temporária, com culturas 

como tomate, mandioca, milho, cana de açúcar, arroz e feijão. A economia do município gira em torno da 

agricultura e desta forma vem associada a utilização de agrotóxicos. Assim foram selecionados e incluídos no 

estudo agricultores com histórico de exposição a agrotóxicos e indivíduos sem histórico de exposição ocupacional 

a agrotóxicos, total de 85 indivíduos (43 que aplicam agrotóxicos e 42 que não aplicam). A população de estudo 

contou com 49 homens e 36 mulheres, sendo a média de idade de 52,35 ± 12, 08 anos e a média de tempo de 

trabalho de 40,64 ± 14,36 anos. Os indivíduos foram recrutados com o auxílio das Agentes de Saúde da Família 

e receberam a visita da equipe da pesquisa em seus domicílios. Aceitando participar do estudo, os mesmos 

responderam a um questionário, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foram agendados 

deslocamentos até o Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago HU/UFSC Neste primeiro 

deslocamento foram realizadas coletas de amostras de sangue para avaliação de parâmetros bioquímicos gerais e 

relacionados a função endocrinológica e hematológica e dos indicadores biológicos, em jejum, para um total de 

17 análises laboratoriais por indivíduo. Após o desjejum foi realizada anamnese e avaliação clínica, triagem 

fonoaudiológica e aplicação de questionário para avaliação de aspectos neurológicos, Os indivíduos em outra data 

foram trazidos novamente à Florianópolis para realizar exames de diagnóstico por imagem, em clinica contratada 

(ultrassom de abdômen e tireoide). Para os indivíduos que necessitaram avaliação fonoaudiológica completa, um 

outro deslocamento foi necessário pois os exames são mais complexos e foram realizados na Clínica de 

Fonoaudiologia da UFSC. Os resultados foram tabulados e avaliados por uma profissional médica e retornado aos 

indivíduos com encaminhamentos de controle. Casos com suspeita de diagnóstico por exemplo de câncer de 

tireoide (9 suspeitas, foram encaminhados para realização de Punção aspirativa com agulha fina (PAAF) com 

confirmação de 5 casos os quais foram imediatamente encaminhados para tratamento e acompanhamento. 

 
2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? Justifique.  

 

No seminário de avaliação parcial a preocupação foi quanto ao número de inidivuos avaliados (47) que 

representava um pouco mais da metade esperada (80). No entanto com esforço da equipe e em função das 

prorrogações foi possível incluir e avaliar no presente estudo com praticamente todas as etapas concluídas para 

85 indivíduos, residentes e sob os cuidados de 2 Unidades de Saúde do município de Santo Amaro da Imperatriz. 

 

 



3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

O Objetivo geral foi mantido: 

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

alterações endocrinológicas, hematológicas, neurológicas e fonoaudiológicas na população exposta 

ocupacionalmente a agrotóxicos do município de Santo Amaro da Imperatriz.” 

 

Ressalta-se que alguns objetivos específicos foram alterados e incluídos. A descrição dos objetivos efetivamente 

realizados é apresentada a seguir. 

 

Avaliar os níveis de pelo menos três inibidores da colinesterase (paration, clorpirifós e fenitrotion) em amostras 

de sangue. ALTERADO por: “Identificar inicialmente a presença de agrotóxicos por método cromatográfico (CG-

MS) e caso observada a presença realizar a quantificação.” Esta alteração foi realizada por observar que a ampla 

variedade de ingredientes ativos citados pelos agricultores entrevistados (64 ingredientes ativos até o momento). 

 

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

e plasmática. – MANTIDO 

 

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

linfócitos. MANTIDO 

 

Estimar a prevalência de alterações no perfil imunológico através de exames de fenotipagem. – INCLUÍDO, em 

função da ampliação dos membros da equipe e a possibilidade de também realizar esta avaliação. 

 

Descrever as alterações endocrinológicas, hematológicas, neurológicas e fonoaudiológicas na população de 

estudo. ALTERADO – Neste objetivo estavam previstos exames de imagem de abdômen, tireoide e bolsa escrotal 

em homens e transvaginal nas mulheres. Optou-se por excluir os dois últimos, uma vez que para estes dois exames 

não foram considerados essenciais para avaliação de alterações endocrinológica. Desta forma as alterações 

continuarão sendo avaliadas, porém os exames de ultrassom que estão sendo realizados são US de abdômen e 

tireoide. 

 

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

população de estudo. – MANTIDO. 

 
4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

 

No presente estudo foram realizados 1275 exames laboratoriais, 170 exames de imagem, 85 triagens 

fonoaudiológicas e 45 avaliações complementares. Para os exames de imagem que necessitaram de punção, os 

mesmos foram encaminhados tendo sido realizadas 9 punções de tireóide e 5 diagnósticos de câncer de tireóide, 

sendo 4 já retirados por cirurgia e em acompanhamento e 1 aguardando cirurgia agendada pelo SISREG. Ressalta-

se que a etapa fonoaudiológica não foi totalmente concluída em função da dificuldade de acertar agenda dos 

indivíduos, e dos profissionais que realizam esta etapa.  

Todas as avaliações clínicas foram realizadas por uma única profissional médica de modo a padronizar as 

avaliações. Além da realização da avaliação clínica a mesma também avaliou os resultados dos exames 

laboratoriais e de imagem (ultrassons) e quando necessário elaborou encaminhamentos.  



Para os parâmetros laboratoriais que apresentaram alterações a indicação é reavaliar os mesmos, de modo a 

confirmar o achado clínico. Com frequência observou-se esta necessidade para os parâmetros relacionados ao 

diagnóstico de pré-diabetes e hipogonadismo. Em menor frequência alterações hepáticas e reumatológicas, mas 

que também se fizeram presentes. Sempre que possível os exames foram repetidos, no próprio HU/UFSC, no 

entanto ainda não foi possível repetir para todos os indivíduos. Para as colinesterases o ideal seria conseguir fazer 

a avaliação basal (ou seja, com o indivíduo afastado da exposição ao agrotóxico por pelo menos 120 dias) e 

comparar com a medida após a exposição para avaliar o percentual de inibição. Esta é uma condição difícil de se 

aplicar em um estudo como este, uma vez que não se pretende alterar a rotina de trabalho do indivíduo incluído 

no estudo. Assim, realizou-se uma única medida. Todos os resultados foram dentro dos valores de referência para 

ambas as colinesterases, evidenciando não existir nenhum individuo com intoxicação aguda. No entanto uma 

análise preliminar mostrou que o grupo que aplica os agrotóxicos (ou seja, que estão em contato direto) 

apresentam nesta única medida atividade menor de atividade das colinesterases em relação ao grupo que não 

aplica.  

 Os resultados aqui apresentados ainda são preliminares, uma vez que a análise estatística está sendo realizada. 

No entanto que os resultados esperados foram alcançados no que diz respeito ao número de indivíduos avaliados 

e do número de análises realizadas.  

 

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso afirmativo, 

aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

 

Instituição Resultado da Parceria 

Centro de Informação e Assistência 

Toxicológica de Santa Catarina – CIATox/SC 

Apoio logístico na realização de trabalho de campo e 

acompanhamento nas consultas e exames de imagem, bem como 

na infraestrutura para realização das avaliações clínicas. 

EPAGRI do município de Santo Amaro da 

Imperatriz  

Indicação dos locais onde a agricultura é mais intensa e 

divulgação do projeto em Jornal Local (Jornal VIP) 

FUNDACENTRO/SC - Fundação Jorge 

Duprat e Figueiredo – Centro Estadual de 

Santa Catarina 

Auxílio no deslocamento da equipe para recrutamento dos 

indivíduos e na aplicação de questionários (Trabalho de Campo) 

Secretaria Municipal de Saúde de Santo 

Amaro da Imperatriz 

Apoio no recrutamento dos indivíduos e acompanhamento da 

equipe na aplicação de questionários. Auxílio na organização dos 

grupos e busca presencial nos respectivos domicílios para vinda 



à Florianópolis para coleta de sangue, avaliação clínica e 

fonoaudiológica e exames de imagem. 

 

 

 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

 

A definição da estratégia a ser adotada se prolongou, pois, a equipe que atua diretamente com os indivíduos é 

formada por um número considerável de pesquisadores (incluindo professores, médicos e acadêmicos), que 

possuem outras atividades além desta. Uma vez definidos detalhes como dias para trabalhos de campos 

(recrutamento), deslocamentos à Florianópolis (contratação de transporte e disponibilidade de médico, 

fonoaudióloga, inclusive da Clínica de Fonoaudiologia e exames de imagem), as atividades passaram a fluir de 

forma tranquila. Outra aspecto que vale ressaltar foi a dificuldade para chegar aos locais aonde os indivíduos 

foram selecionados e entrevistados, por vezes os locais eram distantes e de difícil acesso, como por exemplo no 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, no entanto esta é uma dificuldade enfrentada pela Agentes de Saúde da 

Família, bem como pela população local.  

 

 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (     ) Médio prazo (  X ) Longo prazo (     ) 

 

Comentários: Considera-se de médio prazo a proposta de propor e implantar um protocolo de vigilância à saúde 

do agricultor, não considerando apenas a exposição a agrotóxicos, ou seja, a avaliação de indicadores biológicos 

seja de exposição ou de efeito. A Vigilância à saúde desejada é levantar questões por exemplo de ordem 

endocrinológico que podem ser alvo das equipes de saúde no acompanhamento destes indivíduos. Assim, é 

necessário concluir as avaliações, propor os exames fundamentais de serem realizados e enfim conscientizar as 

equipes de saúde dos munícipios com predomínio de agricultores a adotarem tais de medidas de acompanhamento. 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

 

O projeto foi desenvolvido em contato direto com as Unidades de Saúde do município de Santo Amaro da 

Imperatriz. A experiência foi considerada muito positiva por parte da equipe de pesquisadores envolvidos, bem 

como pelas Agentes de Saúde da Família da Unidade de Saúde envolvidas no estudo. A princípio observou-se 

certa resistência da equipe de saúde local por não acreditar na adesão à proposta, por parte dos agricultores, mas 

não é o que foi observado. Percebe-se que se trata de uma população que carece de atenção mais direta, seja por 

residirem longe da Unidade de Saúde, ou mesmo por não poderem discutir e expor suas opiniões sobre o uso dos 



agrotóxicos e a própria saúde. Uma ação educacional relacionada ao uso racional de agrotóxicos e cuidados com 

a saúde é necessária como forma de ação coletiva. É nítido que o envolvimento dos profissionais de saúde do 

município, sensibilizou os mesmos para a atenção a este grupo que por vezes tem dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde. Por fim, espera-se que com as avaliações que foram realizadas, seja possível propor as Unidades 

de Saúde exames específicos para monitorar a saúde de agricultores e oferecer aos mesmos o acesso a atenção à 

saúde, considerando a exposição a agrotóxicos em função de suas atividades profissionais. De toda forma, no 

mínimo se considera importante a sensibilização tanto desta população quanto dos profissionais que os atendem, 

isso muito em função da possibilidade da condução deste projeto. 

 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

 

Reuniões com gestores e Agentes de saúde da família 

Reportagens de jornais de circulação pública, municipal e estadual 

Participação em eventos 

Resumos em eventos 

Trabalhos de conclusão de curso em nível de graduação 

Tese de Doutorado 

 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

1 Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros 1    Doutorado 

___Capitulos de livros ___Mestrado 

5   Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

3   Participação em eventos 3   TCC de graduação 

___Patentes ___Iniciação Científica 

3   Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

4   Outros – Reportagens de jornais de circulação pública, 

municipal e estadual. 

Liste os produtos quantificados acima: 

 

1 Reunião com a Coordenadora das Unidades de Saúde e Representante da Epagri do município. 

1 Reunião com as Agentes de Saúde da Unidade de Saúde de Luiz Gonzaga Ramlow em Caldas da Imperatriz 

para apresentação do projeto e definição de estratégia de atuação. 

1 Reunião com as Agentes de Saúde da Unidade de Saúde Nicolau Turnes em Sul do Rio para apresentação do 

projeto e definição de estratégia de atuação 

1 Divulgação do projeto no Jornal Diário Catarinense – Caderno Nós de 15/07/2018 – Matéria intitulada: “Brasil 

está entre os países que consomem mais agrotóxicos no mundo”. Disponível em: 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/nos/noticia/2018/07/brasil-esta-entre-os-paises-que-consomem-mais-agrotoxicos-no-

mundo-10497517.html 



1 Divulgação do projeto no Jornal VIP de Santo Amaro da Imperatriz – 27/07/2018 - Matérias intituladas: “UFSC 

realiza estudo sobre impactos do uso de agrotóxicos na saúde de agricultor santoamarense”. e 31/08/2018 – 

Matéria intitulada: “Pesquisa avalia saúde dos agricultores de Santo Amaro”. 

1 Divulgação na Homepage da FUNDACENTRO 0 21/09/2018 – Matéria intitulada  Disponível em 

http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/9/agrotoxico-fundacentro-de-santa-catarina-

participa-do-projeto-da-ufsc  

1 Divulgação do projeto na Revista DC – 03/11/2019 – Matéria intitulada: “Não existe dose segura de agrotóxico 

diz médico sobre o uso de defensivos em SC”. Disponível em: 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/nao-existe-dose-segura-de-agrotoxico-diz-medico-sobre-o-uso-de-

defensivos-em-sc 

 

Durante a vigência foram desenvolvidos e concluídos e 3 Trabalhos de Conclusão de Curso  

Géssica Zanatta de Oliveira da Silva. ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE POPULAÇÃO 

OCUPACIONALMENTE EXPOSTA À AGROTÓXICOS EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC. 

2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Farmácia) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

Orientador: Claudia Regina dos Santos. 

 

Bianca de Souza. ESTUDO SOBRE O SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO EM INDIVÍDUOS EXPOSTOS A 

AGROTÓXICOS. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Universidade 

Federal de Santa Catarina. Orientador: Simone M Roggia 

 

Julia Urias Souza. ESTUDO SOBRE O SISTEMA AUDITIVO CENTRAL EM INDIVÍDUOS EXPOSTOS A 

AGROTÓXICOS. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Universidade 

Federal de Santa Catarina. Orientador: Simone M Roggia 

 

1 Tese de doutorado encontra-se em andamento: 

Vinculado ao Programa de Pós de Pós-Graduação em Farmácia da UFSC. 

Carolina Hilgert Jacobsen-Pereira. Determinação do perfil imunológico em agricultores expostos a agrotóxicos 

em um município de Santa Catarina. Início: 2017. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Farmácia) - 

Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

(Coorientador). 

 



Foram apresentados 2 trabalhos em congressos, outros dois foram aceitos e serão apresentados em março de 2020. 

Até o momento 3 artigos estão em fase de elaboração para submissão em revistas científicas. 

Trabalhos apresentados em congressos: 

SILVA, G.Z.O., GEHLEN, T.C., MAEDA, A.R., NEVES, M.B.R.; PINTO, V.R.S.; HIGIOKA, A.S.; SOUZA, 

R.C.; CORDIOLI, M.I.C.V.; ZANNIN, M.; SANTOS, C.R. Evaluation of health conditions of farmers attended 

by a health unit from Santo Amaro da Imperatriz – SC and profile of pesticides use. Abstract book of XXI 

Congresso Brasileiro de Toxicologia (CBTOX) e XV Encontro Regional Latino-Americano de Toxicologia 

Forense (TIAFT). pg. 265. Disponível em http://www.cbtox-tiaft.org/book/file/AbstractBook_CBTOX.pdf, 2019 

BATISTA, D.D.C.; SOUZA, B.; SOUSA, J. U.; LUMERTZ, M.; DOS SANTOS, C.R.; ROGGIA, S.M.. Perfil 

audiológico de agricultores expostos a agrotóxicos. I Congresso Internacional de Eletrofisiologia para 

Audiologia. 13 a 15 novembro, 2019. Maceió – AL. 

 2 Trabalhos foram submetidos e aceitos e que aguardam o evento para serem apresentados: 

SOUSA, J.U.; SOUZA, B.; DOS SANTOS, C.R.; ROGGIA, S.M.  Triagem do sistema nervoso auditivo central 

em indivíduos expostos a agrotóxicos. 35º Encontro Internacional em Audiologia. São Paulo, SP – 19 a 21 de 

março de 2020. 

SOUZA, B.; SOUSA, J.U.; DOS SANTOS, C.R.; ROGGIA, S.M.  Estudo sobre o sistema auditivo periférico em 

indivíduos expostos a agrotóxicos. 35º Encontro Internacional em Audiologia. São Paulo, SP – 19 a 21 de março 

de 2020. 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reunião de apresentação 

do projeto na Unidade de 

Saúde Nicolau Turnes 

para a equipe de saúde 

local 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Trabalho de campo na 

região da Vargem do 

Braço – Unidade de Saúde 

Luiz Gonzaga Bamlow 

em Caldas da Imperatriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte dos indivíduos 

participantes do estudo de 

Santo Amaro da 

Imperatriz para 

Florianópolis 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Recepção aos 

participantes da pesquisa 

em frente a Divisão de 

Análises Clínicas do 

Hospital Universitário – 

HU-UFSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Crachá de identificação 

para acesso às 

dependências do HU-

UFSC 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

 

 

 

 

Avaliação 

fonoaudiológica 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Avaliação Clínica 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

Término das avaliações 

com almoço e retorno ao 

município 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Local onde foram sendo 

realizados os exames de 

imagem 

 

 

   

 

 

 

 

Divulgação do projeto no 

Jornal VIP (Jornal local de 

Santo Amaro da 

Imperatriz) 

 

 

 



 



 

Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 

Formulário do Coordenador 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo 

* Título do projeto Sistematização do Modelo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a Modalidade 

de Dermatologia em Santa Catarina 

* Processo nº FAPESC 510/2016 

* Instituição Executora 2017TR1362 

* Instituição co-executora Universidade Federal de Santa Catarina 

* Instituição (ões) 

participante (s) do projeto 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Instituto Federal Catarinense (IFCatarinense) 

* Vigência do projeto 25/09/2017 até 20/12/2019 

* Data de liberação dos 

recursos 

Parcela 1: 29/11/2017 

Parcela 2: 21/11/2017 

* Área do conhecimento Ciências da Saúde > Saúde Coletiva > Saúde Pública 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital R$ 13.300,00 R$ 12.050,10 R$ 1.249,90 

Custeio R$ 85.000,00 R$ 81.700,00 R$ 3.300,00 

Saldo R$ 98.300,00 R$ 93.750,10 R$ 4.549,90 (+ R$ 3.221,71 de juros) 

Data da situação 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 
Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde x 

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica x Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva  Economia da saúde  



Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico x Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de políticas, 

programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área geográfica, 

população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais resultados e conclusão 

(até 3000 caracteres). 

 

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo a sistematização do modelo de Tratamento Fora de Domicílio 

(TFD) online para a especialidade de dermatologia em Santa Catarina, integrado ao Sistema Catarinense de 

Telemedicina e Telessaúde (STT) A estrutura operacional das RAS (Rede de Atenção à Saúde) compõem-se de 

cinco componentes: o centro de comunicação, a atenção básica; os pontos secundários e terciários de atenção à 

saúde; os sistemas de apoio (sistema de apoio a diagnóstico e terapêutico, sistema de assistência farmacêutica e 

sistema de informação em saúde); os sistemas logísticos (cartão nacional do SUS, prontuário eletrônico do cidadão, 

sistema de regulação e sistema de transporte) e o sistema de governança.  

 

Dentro da estrutura operacional das RAS, apresentou-se a problemática enfrentada pela Secretaria de Estado da 

Saúde (SES-SC) de Santa Catarina, que utiliza um sistema de informação para apoio ao diagnóstico 

(Teledermatologia) para qualificação do encaminhamento utilizando o Sistema de Telessaúde e Telemedicina (STT) 

de forma não integrada ao Sistema Nacional de Regulação (SISREG) para efetivar o acesso regulado à atenção 

secundária e terciária e, em casos de necessidade de deslocamento do paciente, o processo físico de TFD para 

garantir a assistência integral, quando esgotado todos os meios de tratamento, realização de exames diagnósticos no 

local de residência do usuário e/ou necessidade de acesso em serviços de referência secundária ou terciária.  

 

A fragmentação das informações e morosidade dos processos, entre outras problemáticas, tem impactos negativos 
sobre a saúde do paciente, comprometendo princípios e diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta 

forma, a implantação do TFD online proporcionou o monitoramento, formação de relações horizontais e 

solidificação dos fluxos de informação entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na atenção básica 
e a partir da qual se realiza a coordenação de cuidado dos usuários do SUS, na especialidade dermatologia. 

 

Algumas das questões que nos guiaram: 

 

• Como saber quanto tempo leva o encaminhamento de um paciente do primeiro atendimento na UBS até o 

atendimento em uma consulta especializada em dermatologia? 

• Em quantas etapas consistem esse processo? Qual o tempo máximo e o tempo mínimo? Qual o tempo médio 

de cada etapa? Qual a média do tempo total? 

• Porque alguns encaminhamentos tem um tempo maior que a média mesmo tendo classificação de risco 

“amarela”? 

• Qual o percentual de encaminhamentos para o Estado do número total de pacientes atendidos pela 

Teledermatologia nos municípios catarinenses? 



• Como dar garantia ao paciente que seu processo está sendo conduzido em conformidade ao que preconiza 

o SUS, no que tange ao atendimento conforme a classificação de risco?  

 

Métodos Utilizados: 

 

• Abrangência do Estudo/Área Geográfica: o Estado de Santa Catarina; 

• População-alvo: pacientes da Teledermatologia no STT; 

• Técnicas de Coleta ou Produção de Dados: este é um estudo de natureza aplicada, onde a produção dos 

dados foi feita no decorrer do processo de telediagnóstico. Logo, a coleta de dados, para posterior análise 

foi feita diretamente nos bancos de dados do STT; 

• Plano de Análise de Dados: os dados gerados no novo fluxo de telediagnóstico e TFD on line, serão 

analisados com a finalidade de monitorar e controlar a linha de cuidado do paciente. 

 

A proposta teve os seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral:  

 

Propor a sistematização do modelo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) online para a modalidade de 

dermatologia em Santa Catarina integrado ao Sistema Catarinense de Telemedicina e Telessaúde (STT). 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Definir uma metodologia que gerencie todas as etapas do processo de encaminhamento de pacientes para 

atenção secundária e terciária e seu retorno para a Atenção Básica, tendo a mesma como coordenadora do 

processo;  

2. Definir metodologia e ferramentas de gerenciamento do deslocamento do paciente para outros municípios 

com o processo de TFD online; 

3. Apresentar dados relativos ao processo de encaminhamentos de pacientes em dermatologia no estado 

catarinense; 

4. Otimizar o fluxo de trabalho dos médicos da Atenção Básica e da Regulação Estadual no encaminhamento 

de pacientes para atenção secundária e terciária; 

5. Criar mecanismos para monitoramento, controle e transparência da fila de espera dos pacientes; 

6. Identificar os principais problemas dos atrasos nos encaminhamentos desta modalidade.  

 

 
2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

 
O seminário de avaliação parcial ocorreu sem problemas e os avaliadores apenas discutiram os objetivos do projeto, 

sem sugerir direções diferentes das que já estavam designadas. 

 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

 

Importante salientar que não houveram alterações dos objetivos do projeto de pesquisa, nem nas entregas.  

Entretanto, houveram duas alterações quanto a execução de detalhes do projeto de pesquisa. São elas: 

 

1. Quanto a rubrica de serviço de terceiros pessoa jurídica, estava proposto o desenvolvimento de um 

aplicativo mobile. Ao invés disto, foi feito um aplicativo responsivo, o que em termos práticos tem o mesmo 

efeito, com menos impacto para o usuário, pois este não precisa instalar nenhum app. Esta mudança faz 

referência ao modelo de desenvolvimento do STT atualmente. Para otimizar recursos e minimizar custos, 

tem-se optado por desenvolver aplicativos responsivos para acesso via celular ou tablet. Isto reduz 

drasticamente os custos de projeto, além de ser de melhor manutenção. 



2. Na metodologia, havia uma proposição inicial de elaborarmos estudos de “Avaliação ergonômica e de 

Usabilidade”, após o desenvolvimento das aplicações. Isto foi eliminado do projeto, devido ao corte de 

recursos no momento da aprovação (de R$ 189.672,00 para R$ 98.300,00).   

 

 
4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

 

Os resultados pretendidos no projeto foram alcançados.  

 

Abaixo estão listadas às 8 etapas propostas para o projeto de pesquisa, com suas respectivas situações e resultados 

resumidos. 

 

1. Mapear o modelo funcional de integração entre o telediagnóstico e o sistema de TFD on line.  

      Situação: concluída. 

 
O modelo funcional e operacional de integração entre o telediagnóstico e o sistema de TFD on line foi finalizado. 

O fluxo foi dividido em quatro quadrantes, sendo eles: Atenção Básica (Referência), Apoio ao Telediagnóstico 

(Teledermatologia – STT), Sistema de Regulação (SISREG) e Atenção Secundária (Contra Referência). Importante 

salientar que o modelo funcional é agnóstico a ferramentas, logo os sistemas podem mudar, mas o processo 

detalhado é o mesmo. Isto é um requisito chave para o sucesso do modelo, pois com isto ganha-se força e 

longevidade na manutenção da metodologia. Vide figura (3) Fluxo Operacional e Funcional da Proposta de 

Sistematização nos anexos deste relatório. 

 

2. Desenvolvimento de software de automatização de processos para TFD, na modalidade de dermatologia. 

      Situação: concluída. 

 

A partir do mapeamento dos fluxos de informação assistencial, itinerário terapêutico e ações de cada um dos atores 

envolvidos, assim como dos processos envolvidos, foi proposta a criação de um software, chamado: TFD On Line, 

que foi integrado ao STT. Este software faz alusão ao processo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), no sentido 

de proporcionar após a indicação o acesso regulado à atenção secundária de um paciente com indicação para 

consulta especializada de dermatologia, a automatização dos processos para TFD.  

 

Vide figura nos anexos deste relatório.  

 

3. Elaboração de uma metodologia buscando às métricas de monitoramento das etapas do processo 

regulatório.   

      Situação: concluída. 

 

Foram realizadas pesquisas para se identificar, quais os principais dados que devem ser monitorados dentro de um 

processo regulatório. Isto no sentido de se estruturar uma metodologia que usa métricas para monitoramento do 

processo. A partir disto, foram levantados requisitos funcionais e não-funcionais para que uma ferramenta 

computacional de monitoramento fosse desenvolvida (etapas 4 e 5).  

 

4. Implementação computacional das ferramentas para monitoramento. 

      Situação: concluída. 

 

Foi implementada uma ferramenta para monitoramento das atividades do TFD on line. Isto foi realizado a partir de 

um painel de visualização, chamado no projeto de dashboard (vide figura em anexo), e a partir disto foi possível ter 

um ponto único de acesso e visualização dos dados relativos ao processo de encaminhamento de pacientes na 

Teledermatologia do STT.  

 

5. Modelar e desenvolver uma interface gráfica de monitoramento e controle do processo de TFD. 

      Situação: concluída. 

 



A partir de um painel de visualização, chamado no projeto de dashboard (vide figura em anexo), foi possível ter 

um ponto único de acesso e visualização dos dados relativos ao processo de encaminhamento de pacientes na 

Teledermatologia do STT.  

 

6. Mapear os resultados obtidos e elaborar mecanismos de avaliação do processo de TFD.  

      Situação: concluída. 

 

A partir da metodologia, do TFD on line e da ferramenta para monitoramento das métricas do processo de TFD, é 

possível agora avaliar cada uma das etapas do fluxo, isoladamente. Isto permiti um olhar que não era possível antes, 

pois agora, os dados estão consolidados em um fluxo de informação monitorado e controlado, sendo possível a 

captura de dados temporais sobre o processo. Isto se apresenta como uma importante ferramenta estratégica para a 

gestão do SUS.  

 

7. Implantação do modelo em um cenário controlado (projeto piloto). 

      Situação: concluída. 

 

Um projeto piloto foi realizado, dentro da modalidade de Teledermatologia no STT. Foram selecionadas 3 cidades 

e sujeitos solicitantes destas cidades. A partir disto, foi feito o TFD on line e utilizado o sistema de monitoramento 

para avaliar o fluxo das informações, no contexto da metodologia e ferramentas criadas. Por fim, o projeto se 

mostrou funcional, prático e coerente com as expectativas iniciais.  

 

8. Divulgar os resultados obtidos.  

      Situação: concluída. 

 

Este projeto de pesquisa foi proposto com um objetivo geral e seis (6) objetivos específicos. O objetivo geral desta 

proposta foi: “Propor a sistematização do modelo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) online para a 

especialidade de dermatologia em Santa Catarina integrado ao Sistema Catarinense de Telemedicina e Telessaúde 

(STT)”. A partir dos critérios metodológicos propostos e das etapas inseridas no cronograma, estes objetivos foram 

executados.  

 

Desta forma, quando aos Objetivos Específicos, abaixo os mesmos são listados, com sua respectiva situação.  

 

1. Definir uma metodologia que gerencie todas as etapas do processo de encaminhamento de pacientes para 

atenção secundária e terciária e seu retorno para a Atenção Básica, tendo a mesma como coordenadora do 

processo;  

      Situação: concluído.  

 

O modelo operacional e funcional de integração entre o sistema de telediagnóstico, na ferramenta de 

Teledermatologia, o sistema de acesso regulado à atenção (SISREG) e sistema de transporte, três dos componentes 

da estrutura operacional da RAS já foi identificado. São estruturas operacionais que intermediam uma oferta 

determinada e uma demanda por serviços de saúde, para qualificar o acesso de acordo com a classificação de risco 
e critérios definidos em protocolos de atenção em saúde e em fluxos assistenciais. Isto propiciou o mapeamento 

sistemático do fluxo de informação assistencial (linha de cuidado) do acesso regulado e os percursos percorridos 

pelo usuário da atenção básica para atenção secundária (itinerário terapêutico), ações de cada um dos atores 

envolvidos e sua contra referência para o médico assistente, de modo que auxiliará diretamente no cumprimento 

dos outros objetivos.  

 

2. Definir metodologia e ferramentas de gerenciamento do deslocamento do paciente para outros municípios 

com o processo de TFD online; 

      Situação: concluído. 

 

A partir do mapeamento dos fluxos de informação assistencial, itinerário terapêutico e ações de cada um dos atores 

envolvidos, assim como dos processos envolvidos, foi proposta a criação de um software, chamado: TFD On Line, 

que foi integrado ao STT. Este software faz alusão ao processo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), no sentido 

de proporcionar após a indicação o acesso regulado à atenção secundária de um paciente com indicação para 



consulta especializada de dermatologia, a automatização dos processos para TFD. Como ilustração, foram inseridas 

cópias de tela (screenshots) do TFD On Line na seção 8 deste relatório de projeto de pesquisa. 

 

3. Apresentar dados relativos ao processo de encaminhamentos de pacientes em dermatologia no estado 

catarinense;  

      Situação: concluído. 

 

A partir de um painel de visualização, chamado no projeto de dashboard (vide figura em anexo), foi possível ter 

um ponto único de acesso e visualização dos dados relativos ao processo de encaminhamento de pacientes na 

Teledermatologia do STT.  

 

4. Otimizar o fluxo de trabalho dos médicos da Atenção Básica e da Regulação Estadual no encaminhamento 

de pacientes para atenção secundária e terciária;  

      Situação: concluído.   

 

O objetivo por trás deste item acontece quando o paciente foi classificado para encaminhamento (para o Estado), o 

sistema preencherá automaticamente o processo de TFD on line. Isto minimiza fortemente os processos que tem 

que ser executados na AB e na Regulação, desta forma, otimizando a rotina de trabalho dos setores. Como 

desdobramento deste projeto de pesquisa, agora este fluxo pode ser otimizado, impactando positivamente o sistema. 

 

5. Criar mecanismos para monitoramento, controle e transparência da fila de espera dos pacientes; 

      Situação: concluído. 

 

Os mecanismos acima relatados são materializados na prática através de rotinas de software que verificarão algumas 

ações dos usuários sobre os dados do sistema. Sobre este item, foram mapeados alguns destes mecanismos, são eles: 

(1) Quem abriu o exame do paciente (Médico Solicitante / Técnico/paciente)? Quando foi aberto o exame (Médico 

Solicitante / Técnico/ Médico Regular)? Quantas vezes o exame foi aberto (Médico Solicitante / Técnico/ Médico 

Regulador)? Quanto tempo levou para abrir o exame? (número de dias), quantos exames já foram realizados por 

paciente? Quanto tempo levou para incluir o encaminhamento no sistema de acesso regulado à atenção? Estes 

mecanismos serão desenvolvidos dentro do sistema para que os gestores e profissionais de saúde tenham um melhor 

monitoramento e avaliação do que está acontecendo no sistema logístico da RAS (regulação e transporte). No fim, 

a ideia foi construir um dashboard (painel de indicadores) sobre o processo de regulação e TFD, de modo a termos 

monitoramento e avaliação de dois componentes da estrutura operacional da RAS, em especial a especialidade de 

dermatologia.  

 

6. Identificar os principais problemas dos atrasos nos encaminhamentos desta especialidade.  

      Situação: concluído.  

 

Após a sistematização de todo o processo, construção da metodologia e das métricas de monitoramento, somadas a 

construção de ferramentas de software (TFD on line, aplicativo e dashboard), agora é possível identificar os 

principais gargalos (pontos de atraso) nos encaminhamentos da Teledermatologia no STT. Importante salientar que 
isto pode ser estendido para outras modalidades, claro, guardadas as devidas especificidades.  

 

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

 

Houveram algumas colaborações técnico-científicas com instituições nacionais. Foram elas: 

 

1. SES-SC: a relação com a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina é muito sólida e próspera. Eles já 

utilizam o STT para diversas modalidades, logo a proposição deste projeto de pesquisa os beneficia diretamente.  

 

2. Núcleo de Telessaúde de SC: o núcleo serviu como local de apoio na área de atendimento do telediagnóstico 

da Teledermatologia, desta forma, eles têm nos ajudado bastante quanto a especificação das questões relativas à 

contra-referência, controle, transparência, etc. Além disto, o núcleo alocou uma pós-doutoranda para se dedicar 



aos objetivos científicos deste projeto. Por fim, os produtos gerados por este projeto de pesquisa serão usados 

diretamente no núcleo. 

  

3. INCoD: o Instituto Nacional para Convergência Digital colaborou bastante, através do Laboratório de 

Telemedicina (LABTelemed), que é vinculado a ele. No LABTelemed são desenvolvidos todos os softwares que 

compõe o STT, logo temos tido muitas interações para fazer uma integração mais sólida entre o que estamos 

propondo, com o STT.  
 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

 

Fatores que dificultaram: 

 

• A alta complexidade dos processos que envolvem o TFD se mostrou um desafio no processo de se construir 

uma proposta viável e prática. Depois de muito trabalho e pesquisa, foi possível apresentar uma proposta 

que se apresenta como um impacto positivo para o SUS.  

• A latência entre a data de aprovação do projeto e a data do repasse dos recursos inviabilizou algumas 

parcerias. 
 

Fatores que facilitaram: 

 

• Evolução da arquitetura do STT e suas ferramentas: o software do STT atualmente está ainda mais maduro 

e estável, desta forma, isto está facilitando bastante a integração com o TFD on line.  

• A proposta fomentou um projeto de pos-doutoramento (PPGSC/UFSC). 
 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (X) Médio prazo (     ) Longo prazo (     ) 

Comentários: A proposta de Sistematização do Modelo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a Modalidade 

de Dermatologia em Santa Catarina foi concluída com êxito e através desta, foram criados um conjunto de 

metodologias e ferramentas para que está seja viabilizada. Tudo isto foi implementado dentro do Sistema de 

Telemedicina e Telessaúde (STT), e este sistema é usado no dia a dia do SUS no Estado de Santa Catarina. Todo 

exame de teledermatologia já é executado no contexto deste sistema, logo toda a sistematização proposta no projeto 

já está preparada para ser usada. 
 

Alguns exemplos de como os resultados poderão ser incorporados pelo SUS: 

 

• Estabelecimento de fluxos de acesso aos serviços de média e alta complexidade, garantindo a resolubilidade 

dentro da Redes de Atenção à Saúde (RAS); 

• Agilidade no processo de regulação, com integração entre o SISREG e o STT; 

• Utilização dentro da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Santa Catarina e de pontos de atenção 

primária, secundária e terciária, promovendo integração.  

• Todos estes no âmbito do SUS, visto que todas fazem parte da Rede de Atenção a Saúde (RAS) na 

modalidade de dermatologia, já implantada no estado.  
• Fornecimento de dados importantes sobre as condições de saúde da população na modalidade dermatologia, 

permitindo alocação de recursos e esforços de forma mais adequada e eficaz.  

• Fomentar a transparência com foco na identificação dos problemas, para a melhoria da gestão do processo. 

Desta forma, teremos um melhor acompanhamento da coordenação do cuidado do paciente. 
 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

 

Os produtos e serviços obtidos com o desenvolvimento deste projeto de pesquisa serão utilizados no dentro da 

Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Santa Catarina, das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pontos de 

atenção secundária e terciária. Todos estes no âmbito do SUS, visto que todas fazem parte da Rede de Atenção a 

Saúde (RAS), dando ênfase a especialidade de dermatologia, já implantada no Estado. Com a finalização deste 

projeto, os gestores e profissionais terão dados importantes sobre três componente da estrutura operacional da RAS 



(apoio ao diagnóstico dermatológico - teledermatologia, sistema de acesso regulado e sistema de transporte), bem 

como o perfil sóciodemográfico e epidemiológico das dermatoses identificadas e classificadas pelos médicos 

laudadores do teledermatologia, podendo assim, tornar transparente e alocar os recursos de saúde disponíveis de 

forma regionalizada e hierarquizada, acompanhar dinamicamente o fluxo de informação e monitorar e avaliar as 

atividades quanto sua efetividade.  

 

Ainda, a classificação de risco permite avaliar a gravidade dos problemas de saúde e agilizar os encaminhamentos 

dos usuários para atenção especializada de acordo com a real necessidade e de forma equânime em conformidade 

com os fluxos de atenção devidamente definidos. Por fim, isto irá facilitar o estabelecimento da longitudinalidade 

(o vínculo), a coordenação do cuidado e atenção integral das equipes de saúde com o paciente, uma vez que este irá 

retornar a UBS, após a conclusão o atendimento especializado na atenção secundária e/ou terciária, para que haja 

um acompanhamento das orientações, adesão e efeito ou interações do tratamento, implantando um mecanismo de 

contra-referência até então inexistente nesta modalidade. Isso permitirá, entre outras coisas, mapear os motivos de 

encaminhamentos tardios e fortalecer a Atenção Básica como ordenadora e coordenadora do cuidado, utilizando 

ferramentas online que permitem inclusive acesso remoto, fortalecendo o sistema de apoio ao diagnóstico e logístico 

(regulação e transporte) da estrutura operacional da RAS, e consequentemente garantindo o mecanismo de 

referencia e contra referencia atualmente fragmentado.  
 

As estratégias de incorporação ao SUS está no item anterior a este (7).  
 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 
 

O projeto e seus resultados foram divulgados diversas vezes em eventos e reuniões, em todas as ocasiões fizemos 

questão de relatar que era um fomento da FAPESC, via edital PPSUS. Também ocorreram divulgações internas na 

secretaria, sobre o desenvolvimento do trabalho. Há dois artigos em desenvolvimento no momento, com previsão 

de submissão em 2020. Em ambos os artigos irá constar o agradecimento a FAPESC pelo apoio. 
 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

___Artigos submetidos, aceitos e publicados 1 Pós-doc 

___Livros ___Doutorado 

___Capítulos de livros 1_Mestrado 

___Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

___Participação em eventos ___TCC de graduação 

___Patentes ___Iniciação Científica 

2 Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

 

Produção e Divulgação: 

 

- Há um artigo sendo trabalhado, com os resultados do projeto. (Situação: em desenvolvimento) 
- Diversas reuniões com gestores da SES-SC foram realizadas, tratando o desenvolvimento do projeto.  

- A metodologia desenvolvida se mostrou bem madura e pretendemos continuar o desenvolvimento da mesma.  

 

Formação:  

 

- Pós-doutorado em Saúde Pública. Aluna: Gisele Damian Antonio Gouveia 

 (Situação: em andamento).  

- Mestrado em Ciência da Informação. Aluna: Carolina Martins Cechinel (Situação: trancado).  
 

11 – Anexar fotos do Projeto 

 

No caso do projeto em questão, não há fotos de ações práticas para serem expostas, pois o objeto do projeto é propor 

uma sistematização metodológica, em conjunto com um software. Isto posto, foram inseridas abaixo imagens do 



processo de (1) telas da Teledermatologia no STT, (2) telas do TFD On Line no STT, (3) a proposta de fluxo 

funcional e operacional para o processo de TFD, (4) Aplicativo e (5) Dashboard (Painel de Visualização). 

Importante salientar que o ponto 1 não é objeto deste projeto, pois ele já está em funcionamento. Por outro lado, 

todos os outros pontos são frutos diretos do projeto em questão. 

 

1) STT - Teledermatologia 

 

1.1) Solicitação de Teledermatologia 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

1.2) Envio do Exame 

 

 
 



 

1.3) Tela de Laudo 

 

 
 

 

 

 

 

1.4) Classificação de Risco 

 

 



 

 

2) TFD On Line 

 

2.1) Painel de Processos 

 

 
 

2.2) Iniciando Novo Processo de TFD 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

3) Fluxo Operacional e Funcional da Proposta de Sistematização 

 

 



 

4) Aplicativo 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Dashboard (Painel de Visualização) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 – Considerações Finais 

 

Como considerações finais, o projeto Sistematização do Modelo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a 

Modalidade de Dermatologia em Santa Catarina, almejou em seu objetivo geral propor a sistematização do modelo 

de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) online para a modalidade de dermatologia em Santa Catarina integrado ao 

Sistema Catarinense de Telemedicina e Telessaúde (STT). Após mais de dois anos de muita pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, consideramos o objetivo proposto cumprido. Uma forte metodologia foi criada, no 

formato de modelo, buscando identificar o fluxo de informações e processos no contexto da Teledermatologia e do 

Tratamento Fora de Domicílio. Foram identificados mecanismos e desenvolvidas ferramentas computacionais que 

propiciam o monitoramento e a avaliação das atividades de uma rede informatizada e necessária para 

operacionalização do acesso regulado à atenção que intermedia a oferta de consultas especializadas de dermatologia 

de acordo com a classificação de risco e critérios definidos em protocolos da teledermatologia e em fluxos 

assistenciais desta especialidade.  

 

Agora é possível obter dados estatísticos sobre os checkpoints que detectamos com os mecanismos acima. Exemplo: 

qual o tempo médio de encaminhamento pra determinada cidade? Quanto tempo tem levado em médica para 

marcação da consulta? O encaminhamento foi realizado de acordo com fluxo e pactuações estaduais ou regionais?  

Para aonde foi feito o encaminhamento (SISREG/Sistema regional/Sistema municipal)? Se não. Por que? Houve 

mudança de conduta? Qual o exame foi consultado? Ocorreu agendamento em tempo hábil para o especialista 

(Sim/Não)? O fluxo de informação foi resolutivo (Sim/Não)? Quais informações são necessárias para contra 

referência? Quando o médico especialista consultou o exame? O médico especialista consultou exames anteriores? 

Quais as informações de contra referência são necessárias e pertinentes para o médico AB coordenar o cuidado da 

atenção básica para atenção especializada? Entre outras diversas perguntas que atualmente não têm respostas. É 

importante frisar que nenhum dado relativo aos pacientes será publicitados, pois isto infringiria a legislação vigente.  

 

Por fim a equipe do projeto gostaria de agradecer a FAPESC, ao CNPq e ao Governo do Estado de Santa Catarina, 

através da Secretaria de Estado da Saúde, pelo apoio financeiro e técnico para o desenvolvimento deste projeto de 

pesquisa. Ações de fomento como esta, se apresentam como uma agenda positiva no contexto de inovação para o 

SUS, de modo que devem ser fortalecidas para que possamos ter produtos cada vez mais otimizados para a 

população brasileira.  
 

 
 

 

 



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

 
         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Secretaria de 

Estado da 
Saúde/SC 

                                                                
   

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

RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO - FINAL 
 

CHAMADA PÚBLICA 10/2015 – MS/CNPq/FAPESC/SES 
PESQUISA PARA O SUS 

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Termo de Outorga Nº.: 2017TR1366 FAPESC Nº.: 446/2016 

Título do Projeto: Distúrbios neuropsiquiátricos em indivíduos obesos: papel da indoleamina 2,3-
dioxigenase (IDO) 

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 

Prazo de Vigência do Projeto: 11/2017 a 12/2019 

Apoio Financeiro: MS-DECIT/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 

 Recursos humanos em saúde pública 

 Insumos 

 Políticas públicas e saúde 
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 Sistemas de pesquisa em saúde 

 Informação e comunicação em saúde 

 Bioética 

 Avaliação de tecnologia em saúde 

 Biossegurança 

 Biotecnologia 

 Economia em saúde 

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

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

B – Abrangencia do estudo 
 

O L-Triptofano (Trp), um aminoácido essencial, além de fazer parte de proteínas, é um 
precursor de compostos bioativos. Estes compostos são formados em duas vias metabólicas 
específicas: via serotonérgica e via das quinureninas. A via serotonérgica, ativa em plaquetas e 
neurônios, converte o L-TRP no neurotransmissor serotonina, numa rota intermediada pelo 5-
hidroxitriptofano. Alguns tecidos são capazes de utilizar serotonina para a síntese do hormônio 
melatonina, numa rota intermediada por N-acetilserotonina. Na via das quinureninas, o triptofano é 
oxidado a N-formil-quinurenina que subsequentemente é deformilada e transforma-se em L-
quinurenina (L-KYN). A partir deste último, uma série de compostos com potencial atividade biológica, 
especialmente neurotóxica, é formada.  

Enquanto a via serotonérgica e os efeitos biológicos de seus intermediários foram 
extensivamente estudados, a via das quinureninas tem sido pouco elucidada. Entretanto, 
recentemente, o metabolismo do triptofano nesta via tem recebido atenção no âmbito da inflamação. 
O metabolismo do triptofano é mediado por duas enzimas diferentes: a triptofano 2,3-dioxigenase 
(TDO) e a indolamina 2,3-dioxigenase (IDO). Apesar de ambas catalisarem a formação dos produtos 
de abertura do anel indólico a partir do L-TRP, elas apresentam diferenças no peso molecular, 
possuem diferentes indutores e especificidade. A TDO está localizada principalmente no fígado, é 
induzida pelo L-TRP e por hormônios glicocorticóides. A IDO está distribuída em diversos tecidos tais 
como pulmão, intestino, placenta e no SNC, e em celulas, e expressa em macrófagos, células 
dendríticas e fibroblastos. 

Embora o papel fisiológico da IDO seja ainda pouco conhecido, sabe-se que a síntese desta 
enzima é fortemente induzida pela citocina pró-inflamatória IFN-γ in vitro e também in vivo. 
Recentemente, sua ativacao tambem foi associada a presenca de proteinas de fase aguda como 
proteina C reativa (PCR), alfa 1 gligoproteina acida (AAG) e alfa-1 antitripsina (AAT), alem de outras 
proteinas pro-inflamatorias, ou chamadas proteinas de fase aguda. O decréscimo da atividade da 
TDO ocorre concomitantemente à indução da IDO, resultando em uma mudança coordenada do sítio 
de degradação do L-TRP do fígado para outros tecidos. O significado fisiológico desta dicotomia 
TDO/IDO no metabolismo do L-TRP não está bem esclarecido, mas possivelmente este processo 
seja controlado de maneira diferente na homeostasia e durante a doença.  

O tecido adiposo visceral pode produzir mediadores inflamatórios, que induzem a 
produção de proteínas de fase aguda em hepatócitos e células endoteliais. Estas proteínas são 
sintetizadas no fígado e sua produção é regulada por citocinas, incluindo IL-6 e TNF-α. Proteínas de 
fase aguda, como a AAG)  e a AAT apresentam-se em altas concentracoes sericas na obesidade. 



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 
 

A AAT humana, também denominada inibidor de α1 proteinase e SERPINA1 (inibidor de 
serina protease, grupo A, membro 1) é uma glicoproteína circulante, com um peso molecular de 52 
kDa. Sendo uma proteína de fase aguda, sua concentração aumenta rapidamente em resposta ao 
estresse metabólico/oxidativo causado pela infecção e inflamação. Mesmo que sua produção seja 
principalmente hepática, algumas células do sistema imunológico (neutrófilos, monócitos, 
macrófagos) também a expressam em resposta a uma variedade de mediadores inflamatórios. A AAT 
possui múltiplas propriedades anti-inflamatórias, reduz a expressão de leucotrieno B4 (um potente 
quimioatraente neutrófilo),  do fator de necrose tumoral de citocinas pró-inflamatórias TNF -α, 
interleucina IL-1β, IL-6, e proteína quimioatraente de monócitos – 1 (MCP-1), sem interferir com a 
liberação de citocinas antiinflamatórias IL- 10. 

A alfa-1 glicoproteína ácida (AAG; também chamada orosomucóide) é um membro da 
família de proteínas reagentes da fase aguda. AAG é sintetizada principalmente no fígado, sendo um 
indicador alterado na presença de processos que causam agressão tecidual (inflamação ou infecção), 
e sua síntese é regulada por citocinas, como IL-6 e TNF-α. É provável que a AAG seja um fator 
secretório especializado com uma atividade anti-inflamatória para equilibrar a homeostase 
metabólica, controlando as respostas imunes contra as flutuações diárias dos níveis de nutrientes 
circulantes nas células metabólicas e imunológicas. 

Indivíduos obesos, com inflamacao cronica persistente, apresentam uma maior 
prevalência de depressão quando comparados à população geral, mesmo após ajustar por idade, 
educação, estado civil e abuso de substâncias. Esta diferença se torna ainda mais evidente em 
indivíduos com obesidade mórbida. 

A IDO, apesar de amplamente estudada em diversos tecidos e modelos celulares, foi 
explorada quanto a sua expressao e atividade no tecido adiposo ou em modelos celulares, visando o 
entendimento do papel dessa enzima em um ambiente inflamatorio e passivel de alteracoes na via 
das quinureninas ou serotonergica, lencando a depressao. Portanto, o presente estudo busca 
estabelecer uma relação entre a atividade da IDO e dados clínicos relacionados à depressão em 
pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica no Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani 
de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC).   

 
 

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

Objetivos gerais 
Pelo fato de que as metas de perda de peso corporal e a melhora nos marcadores clínicos e 
laboratoriais apos a cirurgia bariatrica nem sempre são alcançadas devido a complexidade da 
situação fisiopatológica do pós-operatório, este trabalho teve como objetivo: 
 
(1) monitorar as comorbidades nos pacientes obesos no período pré-operatório levando em 
consideração o novo rol de comorbidades sugerido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM);  
 
(2) determinar as concentrações de serotonina, melatonina e a atividade da IDO tecidual no soro dos 
pacientes, a fim de associar esses marcadores com o desfecho clínico no pós-operatório;  
 
(3) estabelecer conexões in vitro entre o catabolismo do Triptofano (Trp) e a funcionalidade do tecido 
adiposo.  
 
Objetivos gerais atingidos parcialmente 
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(1) Foram recrutados 81 pacientes selecionados pela equipe multidisciplinar do HU/UFSC para a 
realizacao da cirurgia bariatrica no periodo de agosto de 2017 a maio de 2019. Todas as 
comorbidades dos pacientes obesos nos periodos pre e pos-operatorio foram monitorados, bem 
como outros dados clinicos relevantes, uso de medicamentos e suplementos, dados antropometricos 
e dados socio-demograficos. 
 
(2) As concentracoes sericas de triptofano e quinurenina para a determinacao da atividade da IDO 
(Quin/Trp) foram determinadas em todos os pacientes, nos periodos pre e pos-operatorios. 
Entretanto, nossa metodologia para a avaliacao da melatonina e serotonina nao nao teve exito. 
Devido a complexa condicao cromatografica para a determinacao destes analitos, nao foi possivel 
estimar a eficiencia das corridas e a validacao do metodo. Houve a tentativa, entretanto, da 
aquisicao de kit diagnostico por imunoensaio, entretanto, os valores apresentados pelos diversos 
fornecedores mostraram-se inviaveis financeiramente, devido ao fato de serem reagentes 
importados e a instabilidade cambial no ano de 2019. Por fim, decidiu-se por avaliar a relacao do 
estado pro-inflamatorio brando e constante em individuos obesos com a ativacao da IDO e diversas 
proteinas pro-inflamatorias foram determinadas (Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), 
proteina C reativa (PCR), alfa 1 gligoproteina  acida (AAG) e alfa-1 antitripsina (AAT)) e estas 
corroboraram o estado metabolico em todos os periodos analisados. Alem disso, a citocina pro-
inflamatocia Interferon-gama (INF-γ), classicamente conhecida por ativar a IDO tecidual em 
diferentes tecidos tambem foi determinada. 
 
(3) A IDO do tecido adiposo foi pouco explorada na literatura ate o momento e o conhecimento de 
sua expressao e atividade no tecido adiposo foi fundamental para a elucidacao de sua atividade. 
Foram realizados experimentos de elucidacao mecanistica em celulas do SNC, no tecido adiposo e 
em cultura primaria de camundongos e o metabolismo do triptofano foi determinado em todos os 
sistemas celulares, bem como a expressao genica da IDO. 
 

 
D - 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. 

 
E - 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): 
 

A doutoranda Louise Rubia Probst Purnhagen solicitou bolsa para a realização de doutorado-
sanduíche na Alemanha, no laboratório do Prof. Dr. Hajo Haase em Berlin, Alemanha (Institute of 
Food Technology and Food Chemistry Technische Universität Berlin/Berlin Institute of Technology). A 
parceria se iniciou em contato pessoal entre a Proponente e o Dr. Haase em congresso europeu em 
2016. O grupo do Dr. Haase tem investigado soluções nas determinações de zinco em diversas 
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amostras biológicas e suas implicações na inflamação local e sistêmica. A solicitação de bolsa para 
doutorado sanduíche foi autorizada pela proponente e está sob o número 6432016738974183 
(DAAD/CNPq). Os dados gerados estao relacionados ao metabolismo do triptofano e deficiencia de 
zinco, mas foram realizados com recursos do DAAD/CNPq e que nao faziam parte dos objetivos 
iniciais deste estudo. A interacao entre a UFSC e a TUB se deu a fim de complementar os dados 
obtidos neste estudo com estudos em animais. 

Ainda, diante dos resultados promissores com este estudo, a coordenadora iniciou um projeto em 
parceria com a University of Cambridge no laboratorio da Professora Sadaf Farroqi 
(https://www.mrl.ims.cam.ac.uk/research/principal-investigators/i-sadaf-farooqi/) para o estudo do 
zinco e da deficiência proteica na depressao em pacientes obesos atendidos no Hospital 
Universitario deste instituição (https://www.cuh.nhs.uk/addenbrookes-hospital) no período de janeiro 
de 2020 a setembro de 2020. 

 
E - Indique as dificuldades observadas na execução do projeto:  

X SIM  NÃO Atraso na contratação do Projeto 

 SIM  NÃO Atraso na indicação de bolsistas - NA 

 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  NÃO Atraso na importação dos equipamentos - NA 

X SIM  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 aquisicao de equipamentos para cultura 
de celulas. Entretanto, não houve troca de rubrica, tampouco alteração dos valores 
originalmente aprovados. A necessidade de aquisicao de tais equipamentos se deu devido a 
falta de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos ja existentes no Grupo de 
Pesquisa (aquisicao com projetos CNPq e FINEP) e que foram descontinuados devido a 
inviabilidade financeira de conserto. Todos os equipamentos aquiridos estao listados no item 
5.  

 
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 diversos participantes. 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. Em 
2018 e 2019 houve dimiuicao significativa do interesse nos Programas de Pos-graducao em 
Farmacia, o que gerou a necessidade de incluir alunos ja existentes de outros projetos, alem de 
professores especializados para suprir a falta de alunos e tecnicos de laboratorio. 

 
Equipe Participante da Pesquisa 

Nome Titulação Instituição de Vínculo 

https://www.mrl.ims.cam.ac.uk/research/principal-investigators/i-sadaf-farooqi/
https://www.cuh.nhs.uk/addenbrookes-hospital
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Empregatício 

Icaro Andrade Rodrigues do 
Carmo 

Mestre em Farmácia Não. Bolsista Capes DS 

Tamara Dal Mora Mestre em Farmácia Não. Bolsista Capes DS 

Louise Rubia Probst Purnhagen 
Doutoranda em Farmácia Não. Bolsista Capes DS e 

DAAD/Capes 

Carolina DumKe de Siqueira 
Mestre e atual Doutoranda em 
Farmácia 

Não. Bolsista Capes DS 

Liliete Canes Souza 
Doutor em Farmácia - Doutor 
em Farmácia – Professora 
Adjunto UFSC 

Sim. UFSC 

Adny Henrique Silva 
Pos-doutoranda do PPG 
Bioquimica UFSC 

Não. Bolsista Capes PNPD 

Beatriz Garcia Mendes Borba 
Doutor em Farmácia – 
Professora Adjunto UFSC 

Sim. ACL/UFSC 

Iara Fabricia Kretzer 
Doutor em Farmácia – 
Professora Adjunto UFSC 

Sim. ACL/UFSC 

Ana Carolina Rabello de 
Moraes 

Doutor em Farmácia – 
Professora Adjunto UFSC 

Sim. ACL/UFSC  

Letícia de Oliveira Souza Bratti 
Doutoranda em Farmácia e 
tecnica de laboratorio no 
ACL/UFSC 

Sim. ACL/UFSC 

Bruna Neves Sigal Graduacao em Farmacia Nao. Bolsista PIBIC/CNPq 

Emerita Quintina de Andrade 
Moura  

Mestranda em Farmácia e 
tecnica de laboratorio no 
HU/UFSC 

Sim. HU-UFSC 

Fabiola Branco Filippin 
Monteiro - Coordenadora 

Doutor em Farmácia – 
Professora Adjunto UFSC 

Sim. ACL/UFSC 

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

 
4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos 
Liberados 

Recursos Gastos Saldo 

Capital 62.500,00 62.499,80 0,20 

Custeio* 105.850,00 102.923,91 2.926,09 

Saldo 168.350,00 165.423,71 2.926,29 

Data da situação 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 

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

permanentes adquiridos com especificação completa: marca, modelo, série, acessórios, etc.): 
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Equipamento Fornecedor Especificações 
Número 
de série 

Valor (R$) 
Tombamento 

UFSC 
Local 
UFSC 

Notebook 

Avell Portatil 
Equipament

os de 
Informatica 

Ltda 

AVELL A62 
MUV 

D91LM512 GTX 
1660TI 6GB 
60HZ - 15.6" 

20200023
55 

6.571,80 393104 
Bloco H, 3º 
andar, sala 
H305., CCS 

Incubadora 

Lobov Cient. 
Imp. Exp. 
Com. Eq. 

p/Lab. Ltda 

COM-18-ACL - 
Incubadora de 

CO2, TC, 170 L 
19010007 23.800,00 393105 

LAITA, 
Subsolo I 

HU 

Temociclador 
DNALab 

Suprimentos   
Termociclador 

simpli AMP 
22800178

9 
25.000,00 393106 

LAITA, 
Subsolo I 

HU 

Cillindro CO2 

Nandis 
Comercio de 

Gses 
Atmosféricos 

Cilindro de CO2 
- ONU 1013 - 

CIL 25 Kg 
1013 1.500,00 393107 

LAITA, 
Subsolo I 

HU 

Manometro 

Gastec 
Comercio e 
Transporte 
de gases 

Ltda 

Regulador 
Pressão RFG 

55C CO2 
Gentec P/N 

RFG55C 650,00 393108 
LAITA, 

Subsolo I 
HU 

Centrifuga 

Quimis 
Aparelhos 
Cientificos 

LDTA 

Centrifuga não 
refrigerada 
microtubos 

8241 4.978,00 393109 
LAITA, 

Subsolo I 
HU 

 
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 – CIENTÍFICO NA 1 2 3 4 5 

Geração de Novos conhecimentos     X 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.  
Como mostrado em estudo anterior (PPSUS 2013), houve melhora significativa nos marcadores de 
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adiposidade adiponectina e leptina, que contribuem 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. 
Neste estudo, houve 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. 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, como a depressao decorrente 
da deficiencia de zinco e da diminuicao do aporte proteico.  
Observou-se deficiência 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. 
A maioria dos pacientes que se submetem aos procedimentos cirúrgicos disabsortivos desenvolve 
alguma deficiência nutricional como vitaminas (vit B12) e minerais (zinco e ferro) e aporte proteico. 
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, ma-
digestao, azia e comprometimento gastrico) e da tolerância à ingestão nutricional diária foram 
contempladas nesse projeto.  
Pontos a considerar neste estudo: 
 
(1) Observou-se diminuição do uso de anti-hipertensivos, de hipoglicemiantes orais e de 
hipocolesterolêmicos e nos períodos pré e pós-operatórios, o que demostra melhora clínica do 
estado metabolico geral. Alguns exemplos. 
*losartana (58,5 versus 26%); 
*atenolol (24 versus 18%); 
*hidroclorotiazida (46 versus 20%);  
*sinvastatina (57 versus 12%); 
*metformina (40 versus 15%). 
 
(2) Observou-se aumento do uso de inibidores da bomba de prótons 
*omeprazol (20 versus 30,5%). 
A utilização de inibidores da bomba de prótons, entre estes o omeprazol e o pantoprazol aumentou 
com a intervenção bariátrica no período de análise deste estudo. Estes inibidores da bomba de 
prótons causam alterações na absorção de ferro. Devido as deficiências nutricionais que ocorrem 
com cirurgia bariátrica é necessário manter a suplementação de nutrientes, realizar o 
acompanhamento profissional do paciente durante o período perioperatório, bem como os exames 
laboratoriais para detectar deficiências nutricionais. 
 
(3) Observou-se que ao realizar a análise dos pacientes que realizaram cirurgia bariátrica e o 
período de acompanhamento destes indivíduos, houve uma redução significativa em analitos do 
perfil de ferro e no hemograma, mesmo com a suplementação estando dentro dos parâmetros 
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recomendados por Diretrizes Nacionais e Internacionais. A suplementação, apesar de não ser 
indicada exclusivamente para indivíduos que realizaram cirurgia bariátrica, apresenta-se com a 
quantidade de ferro e vitamina B12 de acordo com o indicado pela Associação Americana de 
Endocrinologia.  
 
(4) Quanto ao uso de medicamentos relacionados a transtorno neuropsiquiátricos: 
Os inibidores de recaptação de monoaminas foram os medicamentos utilizados com maior 
frequência, representando aproximadamente 52% dos medicamentos para transtornos 
neuropsiquiátricos utilizados. O medicamento mais utilizado foi a fluoxetina, representando cerca de 
36% dos medicamentos psicotrópicos usados tanto no período pré quanto no pós-operatório. 
 
(5) No momento das análises de triptofano, quinurenina e estimativa da IDO do soro dos pacientes, 
percebeu-se a necessidade da inclusão de um grupo controle (indivíduos declaradamente 
saudáveis, com IMC entre 25 e 24,9 Kg/ m2). Foram recrutados 40 indivíduos controle, pareados 
por sexo e idade com o grupo obesos e que não faziam uso de medicamentos de forma contínua 
ou que se declaravam hígidos. 
 
(6) As concentrações de triptofano e quinurenina nas amostras de soro dos pacientes foram 
medidos por HPLC de fase reversa de acordo com métodos previamente descritos. De certa forma, 
as metodologias descritas na literatura foram fundamentais para a definição dos pontos básicos da 
determinação, entretanto, serviram somente de base para a in house validation das características 
das análises. 
Inicialmente o desafio foi a preparação da amostra, visto que para a determinação de quinurenina e 
triptofano, as amostras devem estar livres proteínas de alto peso molecular. Foram realizadas 4 
tentativas de desproteinização utilizando como precipitante o ácido perclórico em duas 
concentrações distintas (5% e 10%) com diferentes tempos de centrifugação. A melhor condição de 
análise foi a desproteinização com ácido perclórico 10% e após homogeneização, centrifugadas por 
20 minutos a 4200 g. 
Para a construção da curva de calibração, verificou-se a necessidade de calibração com os 
padrões altamente puros (99%) e a assim foram realizadas duas tentativas de construção, para a 
determinação da equação da reta para o cálculo das amostras, da qualidade da curva e do limite de 
detecção. Foram realizadas curvas de calibração com os padrões quinurenina e triptofano na 
presença e ausência de soro humano desproteinizado. As melhores condições foram àquelas 
associadas ao soro humano (pool de indivíduos controle), equações de reta adequadas, com r 
quadrado acima de 0,999. 
Com relação a corrida cromatográfica, foi possível a padronização e a determinação dos dois 
analitos em uma corrida única de 20 minutos com o menor uso possível de solventes orgânicos, 
para melhorar os custos e diminuir o impacto dos rejeitos. A corrida foi definida da seguinte forma: 
 
- Foi utilizada coluna C18 (150 x 4.60 mm, 4 µm, 80A) com fase móvel de acetonitrila:água (5:95).  
O tempo de corrida foi de 20 minutos com um fluxo de fase móvel de 1mL/min e os compostos 
foram medidos por detectores de arranjo de diodo SPDM 10A VP com comprimento de onda 280 
nm para triptofano e 365 nm para quinurenina. 
 
Pelo fato de a IDO não ser detectável no soro dos pacientes (enzima tecidual), mas sim o substrato 
(triptofano) e o produto (quinurenina), a atividade da enzima tecidual IDO é estimada pela razão 
quinurenina por triptofano. Assim, a determinação das 3 condições foi utilizada para análise dos 
pacientes nos períodos pré e pós-operatório.  
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Quanto as concentrações de TRIPTOFANO: 
 
(1) Houve uma redução significativa (32%) nas concentrações de triptofano entre os períodos pré e 
pós-operatório. Quando os valores são comparados aos dos indivíduos controle, percebeu-se que 
os pacientes obesos antes da cirurgia já apresentavam valores reduzidos de triptofano, se 
comparados aos dos indivíduos controle. Ainda, quando os valores de triptofano no pós-operatório 
foram comparados com valores de indivíduos saudáveis, a redução foi ainda maior, cerca de 50%.  
 
Quanto as concentrações de QUINURENINA: 
 
(1) As concentrações séricas de quinurenina se mostraram diminuídas no período pós-operatório 
(p<0,05). As concentrações nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica foram similares aos 
pacientes controle, sem apresentar diferenças significativas. 
 
(2) Quanto a atividade da IDO, por conta da diminuição significativa de TRIPTOFANO nas amostras 
entre o período pré e pós, não foram observadas alterações significativas. Portanto, as 
concentrações séricas de Triptofano diminuem bruscamente no período pós-operatório, o que leva 
a dificuldades na interpretação da atividade da IDO com seu substrato reduzido. Entretanto, cabe 
ressaltar a importância da avaliação do TRIPTOFANO no pós-operatório, visto que este 
aminoáciodo está menos disponível para a enzima IDO, quanto para a enzima triptofano 
hidroxilase, enzima envolvida na síntese do neurotransmissor serotonina. 
 
Pontos a serem considerados quanto aos ensaios mecanisiticos 
 
(1) A literatura é vasta em relação a dados de expressão da IDO em diferentes tecidos, mas não há 
dados sobre o tecido adiposo. Este objetivo foi idealizado na tentativa de elucidação da influência 
do Tecido adiposo na expressão e ativação da IDO e a produção de quinurenina e consequente 
depleção de neurotransmissores da via serotonérgica.  
 
(2) Observou-se que em pré-adipócitos, ou seja, adipócitos que não acumulam gordura, não 
expressavam o gene IDO1 (gene que codifica a enzima IDO). Entretanto, quando o processo de 
diferenciação acontece, há o acúmulo gradativo de gordura intracelular, a expressão do gene IDO1 
aumenta (cerca de 20x, determinado por PCR Real time, expressão relativa pelo gene endógeno 
GAPDH).  
 
(3) Neste sentido, realizamos os testes de indução da IDO em tecido adiposo maduro, com 
tratamento com Interferon gamma (principal citocina ativadora da IDO). Na presença de altas 
concentrações de triptofano, o tecido adiposo maduro foi capaz de metabolizar este aminoácido 
com mais eficiencia na presença de interferon, aumentando as concentrações de quinurenina, 
aumentando a atividade da IDO (ambos determinados por HPLC) e aumentando a expressão 
gênica de IDO (por PCR real time). A ativação da IDO foi dependente da concentração de gordura 
intracelular (determinado pela quantidade de triacilgliceróis). 

 

PUBLICAÇÕES 
DATA/LOCAL DA 

PUBLICAÇÃO 
TÍTULO 

RESUMOS EM CONGRESSOS 
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Rodrigues, I. A.; Borba, B. G. M.; Filippin-
Monteiro, F.B. Weight loss after bariatric 
surgery promotes tryptophan depletion but 
maintains IDO activity: clinical outcomes 
regarding depression. In: IV Congress of the 
Brazilian Association of Pharmaceutical 
Sciences, 2018, São Paulo. Brazilian Journal 
of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: 
Scielo, 2018. v. 54. p. 32. 

IV Congress of the Brazilian 
Association of 
Pharmaceutical Sciences, 
2018. 

Weight loss after 
bariatric surgery 
promotes tryptophan 
depletion but maintains 
IDO activity: clinical 
outcomes regarding 
depression 

Manuel, l. C. T.; Saleh, N. A. ; Sierra, J. A. ; 
Siqueira, C. D.; Kretzer, I. F.; Filippin-
Monteiro, F.B. Zinc deficiency impairs 3T3-
L1 adipogenesis but promotes visceral 
adipose tissue inflammation and expansion 
after a 3-month high carbohydrate-diet in 
mice. In: IV Congress of The Brazilian 
Association of Pharmaceutical Sciences, 
2018, São Paulo. Brazilian Journal of 
Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Scielo, 
2018. v. 54. p. 30. 

Brazilian Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2018 

Zinc deficiency impairs 
3T3-L1 adipogenesis 
but promotes visceral 
adipose tissue 
inflammation and 
expansion after a 3-
month high 
carbohydrate-diet in 
mice. 

Purnhagen, L. R. P.; Saleh, N. A.; Siqueira, 
C. D.; Rocha, B. T.; Marin, M. G.; Assuncao, 
L. S.; Kretzer, I. F.; Filippin-Monteiro, F.B. 
Zinc deficiency promotes adipose tissue 
expansion. In: 11th International Congress of 
Pharmaceutical Sciences, 2017, Ribeirão 
Preto. 11th International Congress of 
Pharmaceutical Sciences, 2017. 

11th International Congress 
of Pharmaceutical Sciences, 
2017. 

Zinc deficiency 
promotes adipose 
tissue expansion. 

Purnhagen, L. R. P. ; Maares, M. ; Keil, C. ; 
Silva, A.H. ; Filippin-Monteiro, F.B.; 
Haase, H. Role of zinc in tryptophan-
kynurenine pathways activation during 
obesity. In: 7th International Symposium 
Federation of European Societies on Trace 
Elements and Minerals (FESTEM) together 
with 35th Annual GMS Meeting, 2019, 
Potsdam. 7th International Symposium 
Federation of European Societies on Trace 
Elements and Minerals (FESTEM), 2019. 

International Symposium 
Federation of European 
Societies on Trace Elements 
and Minerals (FESTEM), 
2019. 

Role of zinc in 
tryptophan-kynurenine 
pathways activation 
during obesity. 

Purnhagen, l. R. P.; Maares, M.; Keil, C.; 
Silva, A.H.; Siqueira, C. D.; Assuncao, l. S.; 
Pasa, T. B. C.; Filippin-Monteiro, F.B.; 
Haase, H. Effect of zinc deficiency on 
adipose tissue development and behavior in 
high-fat fed mice. In: 26th European 
Congress on Obesity, 2019, Gasglow. 
Obesity facts, 2019. v. 12. p. 104-104. 

26th European Congress on 
Obesity, 2019, Gasglow. 

Effect of zinc 
deficiency on adipose 
tissue development 
and behavior in high-
fat fed mice. 
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ARTIGOS SUBMETIDOS (ENCONTRAM-SE EM REVISAO) 

Zinc deficiency promotes depression-like 
behavior in obese mice reversed by 
fluoxetine: the role of adipose tissue 
hypertrophy. 

The European Journal of 
Pharmacology. 

Major revision. 

Weight loss after bariatric surgery promotes 
tryptophan depletion but maintains 
indoleamine 2,3 dioxygenase activity: clinical 
outcomes regarding depression 

Neuroimmunomodulation. Major revision 

DISSERTACOES EM ANDAMENTO E DEFENDIDAS 

Ícaro Andrade Rodrigues do Carmo. 
Metabólitos da via das quinureninas no 
tecido adiposo: estudos em modelos 
organoides. Início: 2018. Dissertação 
(Mestrado em Farmácia) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. 

Defesa em Março de 2020. Mestrado em Farmácia 

Emerita Quintina de Andrade Moura. Papel 
da melatonia e seus receptors na obesidade. 
Início: 2019. Dissertação (Mestrado 
profissional em Programa de Pós-graduação 
em Farmácia) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. 

Defesa em Março de 2021. Mestrado em Farmácia 

Louise Rubia Probst Purnhagen. 
Participação do zinco nos distúrbios 
neurocomportamentais em camundongos 
obesos. Início: 2016. Tese (Doutorado em 
Programa de Pós-graduação em Farmácia) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. (Orientador). 

Defesa em junho de 2020 
Doutorado em 
Farmácia 

Bruna Neves Sigal. Distúrbios 
neuropsiquiátricos em indivíduos obesos. 
2018. Iniciação Científica. (Graduando em 
Farmácia) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

IC/PIBIC 2018-2019 
Graduação em 
Farmácia 

Ícaro Andrade Rodrigues do Carmo. 
Indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) em soro 
de pacientes obesos submetidos à cirurgia 
bariátrica. 2016. Iniciação Científica. 
(Graduando em Farmácia) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 

IC/PIBIC 2017-2018 
Graduação em 
Farmácia 
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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): 
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. 
 
Quanto à formação de recursos humanos, a coordenadora do projeto avalia como satisfatória. A 
lista de trabalhos de conclusao de curso realizados na vigencia do projeto encontra-se no item 6A.  
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 Análises Clínicas e do Programa de Pós-
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graduação em Farmácia e de alunos de mestrado, doutorado e graduação. 
 
A coordenadora manteve um projeto de extensão no HU-UFSC intitulado “Acompanhamento de 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica: aspectos laboratoriais nos períodos pré e pós-
operatório”. Este projeto de extensão teve início em 04/2014 e finalizou em 12/2020 e contou com 3 
bolsistas de extensão, além dos pesquisadores e do coordenador. Este acompanhamento seguiu 
até o período de 1 ano após a intervenção cirúrgica e destinou-se a cumprir as metas do plano 
estabelecido pelo Ministério da Saúde. Os servidores do HU-UFSC, responsáveis pelo 
acompanhamento dos pacientes, relatam as dificuldades em dar seguimento longitudinal aos 
pacientes, pois muitos deles abandonam o acompanhamento pós-cirúrgico após 2 meses. Após o 
início da atuação da equipe do projeto junto ao quadro de servidores do HU e aos pacientes, houve 
um aumento de aproximadamente 40% dos retornos em médio prazo no seguimento de até 3 
meses. Além do agendamento junto aos pacientes para o retorno médico, a equipe atua ainda na 
conscientização da importância do acompanhamento em longo prazo, a fim de que a recuperação, 
a perda de peso e a eliminação das comorbidades existentes sejam refletidas na qualidade de vida 
do paciente. Esta conscientização é baseada nos preceitos multidisciplinares, na tentativa de 
mostrar ao paciente, mediante a melhora de marcadores laboratoriais, clínicos e nutricionais, que o 
acompanhamento é fundamental para atingir a meta de perda de peso e alta qualidade de vida. 
Entretanto, foram observados distúrbios neuropsiquiátricos relacionados a depressão em cerca de 
40% dos pacientes atendidos no período pós-operatório, o que favorece o abandono/desistência do 
seguimento pós-cirúrgico. Ainda, a deficiência de oligoelementos como o zinco e a diminuição do 
aporte proteico traz consequências graves relacionadas ao desfecho clínico.  

Algumas questões foram levantadas ao longo dos últimos anos, a partir dos projetos de 
acompanhamento dos pacientes atendidos no HU-UFSC. São elas: 

i) as deficiências de zinco estão presentes em cerca de 60% dos pacientes e devem ser 

relatadas a equipe multidisciplinar a fim de prevenir possíveis quadros associados a 

depressão. 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 justificam o 

objetivo deste projeto; 

ii) a suplementação proteica contendo triptofano pode ser uma alternativa à depleção grave no 

pós-cirúrgico. A necessidade de suplementação proteica visa a preservação da massa 

muscular e a restauração das concentrações de triptofano no período pós-cirúrgico 

imediato. Ainda, a estreita relação entre baixas concentrações de triptofano e zinco no 

período pós-operatório e distúrbios psiquiátricos são um desafio no seguimento 

longitudinal desses pacientes. 

 

 

D - INDUSTRIAL/COMERCIAL NA 1 2 3 4 5 

Criação de novas empresas no setor X      

Sustentabilidade das empresas do setor X      
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Lançamento de novos produtos X      

Redução dos custos de produção do setor X      

Melhoria da qualidade dos produtos X      

Criação de novos mercados X      

Redução de barreiras técnicas X      

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

 

E – AMBIENTAL NA 1 2 3 4 5 

Racionalização do uso de matérias primas X      

Redução do consumo energético X      

Redução da geração de resíduos X      

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

 

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

Subsídio ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Saúde      X 

Contribuição para avaliação de Modelo de Atenção      X 

Apropriação/incorporação dos resultados pelos serviços      X 

Melhoria da gestão, organização e qualidade dos serviços     X  

Redução da morbi-mortalidade relacionada ao agravo 
estudado 

    X  

Redução dos custos de atendimento      X 

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): 
 
Pontos a serem discutidos no acompanhamento do paciente no pós-operatório: 
 
(1) O uso de fármacos deve ser altamente controlado e a necessidade de controle de reações 
adversas e que resultam em fragilidades no pós-operatório se faz necessário. O uso de inibidores 
da bomba de prótons como omeprazol e análogos devem ser evitados ao máximo visto a 
diminuição do pH gástrico e intestinal levando a redução da absorção de minerais ( principalmente 
zinco, selênio e ferro) e de proteínas; 
 
(2) Em estudo anterior (PPSUS 2013) foi ressaltado a importância do uso racional de inibidores da 
bomba de próton, visto que cerca de 55% dos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica 
apresentavam deficiência de zinco. Sabe-se que a deficiência de zinco a médio prazo leva a 
transtornos neuropsiquiátricos importantes como a depressão (estamos finalizando Tese de 
doutorado cotutela (doutoranda Louise Probst) com este tema em 2020, com financiamento 
CAPES/ DAAD, em colaboração com a Technischen Universität Berlin, Profº Hajo Haase); 
 
(3) Atualmente as Diretrizes do SUS não contemplam a suplementação proteica nos primeiros 
meses após a cirurgia bariátrica. Nenhum dos pacientes recrutados faziam uso de quantidades 
adicionais de proteína, o que foi confirmado pelas baixas concentrações de triptofano em todos os 
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períodos observados, mesmo antes da cirurgia bariátrica. A determinação sérica de triptofano deve 
ser incorporada à lista de exames laboratoriais no pré-operatório e pós-operatório e suplementação 
adequada de aminoácidos deve ser idealizada para o SUS. Entretanto, devido as altas variações 
das concentrações de triptofano, não pela composição corporal, mas pelo menor aporte proteico 
após a cirurgia bariátrica, a estimativa da IDO dever ser utilizada com cautela; 
 
(4) Com os dados de experimentos in vitro, o entendimento o papel do tecido adiposo na ativação 
da IDO mostra que a composição corporal, ou seja, o percentual de gordura corporal e o perfil 
inflamatório do tecido adiposo pode estimar melhor a ativação da IDO por este tecido. Por isso, a 
determinação da composição corporal deve ser utilizada em associação com os marcadores 
inflamatórios derivados do tecido adiposo hipertrofiado como as proteínas de fase aguda 
determinadas nestes estudos; 
 
(5) A necessidade de inclusão da obrigatoriedade do profissional farmacêutico na equipe 
multidisciplinar no acompanhamento pré e pós-operatório se faz necessário visto a complexidade 
de exames laboratoriais e as reações adversas e efeitos colaterais dos medicamentos utilizados. 
 
(6) Quanto aos custos de análise de Triptofano e quinurenina, estes são baseados na preparação 
da amostra e na corrida cromatográfica. Excluindo-se os custos de aquisição de equipamentos e 
manutenções preventivas, as análises foram estimadas em aproximadamente R$15,00 por 
amostra. Os equipamentos necessários são HPLC e centrífuga e estes equipamentos são comuns 
em Hospitais de alta complexidade como o HU-UFSC. 
 
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. 

 
 
 

Florianópolis/SC, janeiro de 2020. 
 
 

 
_______________________________ 

Fabíola Branco Filippin Monteiro 
Beneficiária da Pesquisa 
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PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Eduardo Carasek da Rocha 
* Título do projeto Desenvolvimento e validação de procedimentos analíticos modernos para a 

análise de resíduos de agrotóxicos em água de consumo humano: Elaboração 

de protocolos de análise e a avaliação de novos parâmetros 
* Processo nº FAPESC 455/2016 
* Instituição Executora Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
* Instituição co-executora  
* Instituição (ões) participante (s) do 
projeto 

 

* Vigência do projeto 28/08/2019 
* Data de liberação dos recursos Outubro 2016 
* Área do conhecimento Vigilância em Saúde 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 2.000,00 2.000,00 0,00 
Custeio 95.900,00 95.900,00 0,00 
Saldo 97.900,00  0,00 

Data da situação 27/02/2020   

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica x Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica x Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica x Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva x Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  



Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública x 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico x Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

         O objetivo principal desta pesquisa foi o desenvolvimento de metodologias analíticas modernas que atendam aos 

níveis de concentração de agrotóxicos em águas de consumo humano de acordo com a portaria 2914 de 12/12/2011 e sua 

aplicação em amostras de água potável de diversas regiões de Santa Catarina. Diversas metodologias analíticas foram 

desenvolvidas e validadas para atender as exigências dos órgãos reguladores. O desenvolvimento de metodologia analítica 

baseada na técnica de extração em ponteira descartável (DPX) com separação por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) e detecção por arranjo de diodos (DAD) para a determinação de 12 agrotóxicos foi concluído. Metodologias 

baseadas na microextração em fase sólida (SPME) foram desenvolvidas para a determinação de 9 pesticidas organoclorados 

com separação por cromatografia gasosa (GC) e detecção por captura de elétrons (ECD), bem como outros 14 pesticidas 

com separação por cromatografia gasosa (GC) e detecção por espectrometria de massas (MS) também foi concluída. Estes 

métodos analíticos foram aplicados em amostras de água potável coletadas nas cidades de Antônio Carlos (3 amostras), 

Alfredo Wagner (1amostra), Balneário Camboriú (1 amostra), Campos Novos (3 amostras), Chapecó (3 amostras), Corupá 

(2 amostras), Ituporanga (1 amostra), Meleiro (1 amostra), São Joaquim (1 amostra), Taió (2 amostras), Turvo (2 amostras) 

e Videira (1 amostra). Em todas as amostras os agrotóxicos em estudo estavam com concentração abaixo da estabelecida 

pela portaria 2914 de 12/12/2011. 

         A pesquisa foi ampliada para a determinação de 7 agrotóxicos e 1 indicador de contaminação doméstica (cafeína) em 

amostras de água da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, Camboriú, SC. Neste caso, foi desenvolvido uma metodologia 

baseada na técnica de microextração adsortiva em barra (BAμE) com separação e detecção por cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada a um detector por arranjo de diodos (HPLC-DAD). Foram coletadas 24 amostras entre novembro de 

2018 a março de 2019. Cinco pontos de coleta foram próximos a área de rizicultura para avaliar sua interferência na 

qualidade da água e 3 pontos coleta foram distantes dessas áreas de rizicultura. Os agrotóxicos estudados estavam em 

concentração abaixo do limite de detecção do método. Também ampliamos a gama de contaminantes e incluímos 15 

contaminantes emergentes (desruptores endócrinos e fármacos) na análise de águas. Para isto foi desenvolvido um método 

para determinação multirresíduo de contaminantes emergentes de diferentes classes em amostras aquosas empregando fases 

extratoras compostas por líquidos iônicos magnéticos em microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) e 

cromatografia líquida de alta eficiência. As amostras de água da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, Camboriú, SC foram 

analisadas utilizando esta metodologia e a concentração dos contaminantes estava abaixo do limite de detecção do método.  

2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

Não foram feitas sugestões à pesquisa no seminário de avaliação parcial. 

 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Não houve alteração dos objetivos propostos. Houve uma ampliação dos objetivos da proposta original incorporando novos 

métodos analíticos e incluindo mais compostos (como contaminantes emergentes e disruptores endócrinos) além dos 

agrotóxicos inicialmente previstos nesse projeto. 

 

4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

Sim, foram desenvolvidos métodos analíticos baseados em técnicas de microextração para a 

determinação de pesticidas em água potável que atendem a portaria 2914 de 12/12/2011. Os métodos 

desenvolvidos foram aplicados em amostras de água potável coletadas em diversas cidades de Santa 



Catarina. 

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

Vigilancia Sanitária de Santa Catarina contribuiu na coleta de amostras de água potável. 
 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

Não houve. Entretanto, a coleta de amostras exige maior planejamento e envolve mais pessoas além da questão de 

deslocamento das amostras a grandes distancias. 

 

 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (  x   ) Médio prazo (     ) Longo prazo (    ) 

Comentários: 

Os métodos analíticos desenvolvidos já estão disponíveis para imediata utilização por laboratórios de análises químicas. Já 

houve o treinamento dos técnicos do LACEN para a utilização dos métodos desenvolvidos. 

 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

O resultado das análises das amostras de água potável poderá ser utilizado pela Vigilância Sanitária para elaborar estratégias 

de saúde publicas quanto a contaminação da população por agrotóxicos. Além disso, as metodologias desenvolvidas podem 

ser utilizadas por laboratórios governamentais para o monitoramento dos compostos estudados nesse projeto. Foi feito um 

treinamento com o pessoal do LACEN-SC para a adequação dos métodos desenvolvidos no laboratório de cromatografia do 

LACEN. 
 

 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

Esse projeto contribuiu direta ou indiretamente para a formação de 12 mestres e 5 doutores que atuaram no tema da 

proposta. No período de execução do projeto foram supervisionados 3 pós-doutorandos e orientados 8 alunos de iniciação 

científica que também atuaram no tema do projeto. Foram publicados 10 artigos científicos em periódicos internacionais no 

decorrer da execução desse projeto. 

 

 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

_10 Artigos submetidos, aceitos e publicados _3_Pós-doc 

___Livros _5_Doutorado 

___Capitulos de livros _12 Mestrado 

___Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

___Participação em eventos __TCC de graduação 

___Patentes _8__Iniciação Científica 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

1. Formação de recursos humanos (2016 a 2019) 

 

Mestrado 

1. Eduarda Omena de Oliveira Nascimento. Desenvolvimento de uma metodologia mais ecologica e simples para a 

determinação de agrotóxicos em amostras de arroz utilizando a combinação de SPME e disco rotativo. 2019.  

 

2. Lucas Murara da Rocha. Determinação de alumínio em amostras de fígado bovino por espectrometria de absorção 

atômica de alta resolução com fonte contínua em forno de grafite. 2019.  

 

3. Leonardo Valderrama. Aplicação de calibração multivariada para a integração de técnicas de microextração e detecção 
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PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 
* Coordenador Fabíola Branco Filippin Monteiro 
* Título do projeto Distúrbios neuropsiquiátricos em indivíduos obesos: papel da indoleamina 

2,3- dioxigenase (IDO) 
* Processo nº FAPESC 446/2016 – 2017TR 1366 
* Instituição Executora Universidade Federal de Santa Catarina - FAPESC 
* Instituição co-executora  
* Instituição (ões) participante (s) 
do projeto 

 

* Vigência do projeto 20/12/2019 
* Data de liberação dos recursos  
* Área do conhecimento Atenção em Saúde/Doenças transmissíveis, gravidez, obesidade e uso de 

drogas. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos 
Liberados 

Recursos Gastos Saldo 

Capital 62.500,00 62.499,80 0,20 

Custeio* 105.850,00 102.923,91 2.926,09 

Saldo 168.350,00 165.423,71 2.926,29 

Data da situação 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 
“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados 
da pesquisa: (escolha apenas uma 

opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde X 

Aplicada/Estratégica X Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva  Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu) X 
Desenvolvimento de materiais e 
insumos médico-sanitários 

 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  



Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e 
serviços de saúde pública 

 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em 
saúde 

 

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 
políticas, programas e serviços de saúde 

 

Outras ações de C & T  

 
 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou 
área geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), 
principais resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

O L-Triptofano (L-TRP), um aminoácido essencial, além de fazer parte de proteínas, é um precursor de 
compostos bioativos. Estes compostos são formados em duas vias metabólicas específicas: via serotonérgica e 
via das quinureninas. A via serotonérgica, ativa em plaquetas e neurônios, converte o L-TRP no neurotransmissor 
serotonina, numa rota intermediada pelo 5-hidroxitriptofano. Alguns tecidos são capazes de utilizar serotonina para 
a síntese do hormônio melatonina, numa rota intermediada por N-acetilserotonina. Na via das quinureninas, o 
triptofano é oxidado a N-formil-quinurenina que subseqüentemente é deformilada e transforma-se em L-quinurenina 
(L-KYN). A partir deste último, uma série de compostos com potencial atividade biológica, especialmente 
neurotóxica, é formada. Enquanto a via serotonérgica e os efeitos biológicos de seus intermediários foram 
extensivamente estudados, a via das quinureninas tem sido pouco elucidada. Entretanto, recentemente, o 
metabolismo do triptofano nesta via tem recebido atenção no âmbito da inflamação. O metabolismo do triptofano é 
mediado por duas enzimas diferentes: a triptofano 2,3-dioxigenase (TDO) e a indolamina 2,3-dioxigenase (IDO). 
Apesar de ambas catalisarem a formação dos produtos de abertura do anel indólico a partir do L-TRP, elas 
apresentam diferenças no peso molecular, possuem diferentes indutores e especificidade. A TDO está localizada 
principalmente no fígado, é induzida pelo L-TRP e por hormônios glicocorticóides. A IDO está distribuída em 
diversos tecidos tais como pulmão, intestino, placenta e no SNC. Adicionalmente, a IDO é expressa em uma 
variedade de células incluindo macrófagos, células dendríticas e fibroblastos. Embora o papel fisiológico da IDO 
seja ainda pouco conhecido, sabe-se que a síntese desta enzima é fortemente induzida pela citocina pró-
inflamatória IFN-γ in vitro e também in vivo. Alguns estudos sugerem que IDO atua sobre outros compostos 
indólicos tais como a serotonina e a melatonina diferentemente da TDO que tem especificidade apenas pelo 
substrato L-TRP. O decréscimo da atividade da TDO ocorre concomitantemente à indução da IDO, resultando em 
uma mudança coordenada do sítio de degradação do L-TRP do fígado para outros tecidos. O significado fisiológico 
desta dicotomia TDO/IDO no metabolismo do L-TRP não está bem esclarecido, mas possivelmente este processo 
seja controlado de maneira diferente na homeostasia e durante a doença. Indivíduos obesos apresentam uma 
maior prevalência de depressão quando comparados à população geral, mesmo após ajustar por idade, educação, 
estado civil e abuso de substâncias. Esta diferença se torna ainda mais evidente em indivíduos com obesidade 
mórbida. Portanto, o presente estudo busca estabelecer uma relação entre a atividade da IDO e dados clínicos 
relacionados à depressão em pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica no Hospital Universitário Professor 
Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC).  
 

2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram 
adotadas? Justifique.  

Sim, houve a observação de que o número de pacientes poderia não ser alcançado, mas tivemos êxito neste 
quesito. 

3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Objetivos gerais 
Pelo fato de que as metas de perda de peso corporal e a melhora nos marcadores clínicos e laboratoriais após a 
cirurgia bariátrica nem sempre são alcançadas devido à complexidade da situação fisiopatológica do pós-
operatório, este trabalho teve como objetivo: 
 
(1) monitorar as comorbidades nos pacientes obesos no período pré-operatório levando em consideração o novo 
rol de comorbidades sugerido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM);  



 
(2) determinar as concentrações de serotonina, melatonina e a atividade da IDO tecidual no soro dos pacientes, a 
fim de associar esses marcadores com o desfecho clínico no pós-operatório;  
 
(3) estabelecer conexões in vitro entre o catabolismo do Triptofano e a funcionalidade do tecido adiposo.  
 
Objetivos gerais atingidos parcialmente 
 
(1) Foram recrutados 81 pacientes selecionados pela equipe multidisciplinar do HU/UFSC para a realização da 
cirurgia bariátrica no período de agosto de 2017 a maio de 2019. Todas as comorbidades dos pacientes obesos 
nos períodos pré e pós-operatório foram monitorados, bem como outros dados clínicos relevantes, uso de 
medicamentos e suplementos, dados antropométricos e dados sociodemográficos. 
 
(2) As concentrações séricas de triptofano e quinurenina para a determinação da atividade da IDO (Quin/Trp) foram 
determinadas em todos os pacientes, nos períodos pré e pós-operatórios. Entretanto, nossa metodologia para a 
avaliação da melatonina e serotonina não teve êxito. Devido a complexa condição cromatográfica para a 
determinação destes analitos, não foi possível estimar a eficiência das corridas e a validação do método. Houve a 
tentativa, entretanto, da aquisição de kit diagnostico por imunoensaio, entretanto, os valores apresentados pelos 
diversos fornecedores mostraram-se inviáveis financeiramente, devido ao fato de serem reagentes importados e a 
instabilidade cambial no ano de 2019. Por fim, decidiu-se por avaliar a relação do estado pró-inflamatório brando e 
constante em indivíduos obesos com a ativação da IDO e diversas proteínas pró-inflamatórias foram determinadas 
(Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), proteína C reativa (PCR), alfa 1 glicoproteína  acida (AAG) e alfa-1 
antitripsina (AAT)) e estas corroboraram o estado metabólico em todos os períodos analisados. Além disso, a 
citocina pro-inflamatória Interferon-gama (INF-γ), classicamente conhecida por ativar a IDO tecidual em diferentes 
tecidos também foi determinada. 
 
(3) A IDO do tecido adiposo foi pouco explorada na literatura até o momento e o conhecimento de sua expressão 
e atividade no tecido adiposo foi fundamental para a elucidação de sua atividade. Foram realizados experimentos 
de elucidação mecanística em células do SNC, no tecido adiposo e em cultura primaria de camundongos e o 
metabolismo do triptofano foi determinado em todos os sistemas celulares, bem como a expressão genica da IDO. 

4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

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.  
Como mostrado em estudo anterior (PPSUS 2013), houve melhora significativa nos marcadores de adiposidade 
adiponectina e leptina, que contribuem 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. 
Neste estudo, houve 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. 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, como a depressão decorrente da deficiência de zinco 
e da diminuição do aporte proteico.  
Observou-se deficiência 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. 
A maioria dos pacientes que se submetem aos procedimentos cirúrgicos disabsortivos desenvolve alguma 
deficiência nutricional como vitaminas (vit B12) e minerais (zinco e ferro) e aporte proteico. 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, diarreia, má-digestão, azia e comprometimento gástrico) e da 
tolerância à ingestão nutricional diária foram contempladas nesse projeto.  
Pontos a considerar neste estudo: 
 



(1) Observou-se diminuição do uso de anti-hipertensivos, de hipoglicemiantes orais e de hipocolesterolêmicos e 
nos períodos pré e pós-operatórios, o que demostra melhora clínica do estado metabólico geral. Alguns exemplos. 
*losartana (58,5 versus 26%); 
*atenolol (24 versus 18%); 
*hidroclorotiazida (46 versus 20%);  
*sinvastatina (57 versus 12%); 
*metformina (40 versus 15%). 
 
(2) Observou-se aumento do uso de inibidores da bomba de prótons 
*omeprazol (20 versus 30,5%). 
A utilização de inibidores da bomba de prótons, entre estes o omeprazol e o pantoprazol aumentou com a 
intervenção bariátrica no período de análise deste estudo. Estes inibidores da bomba de prótons causam alterações 
na absorção de ferro. Devido as deficiências nutricionais que ocorrem com cirurgia bariátrica é necessário manter 
a suplementação de nutrientes, realizar o acompanhamento profissional do paciente durante o período 
perioperatório, bem como os exames laboratoriais para detectar deficiências nutricionais. 
 
(3) Observou-se que ao realizar a análise dos pacientes que realizaram cirurgia bariátrica e o período de 
acompanhamento destes indivíduos, houve uma redução significativa em analitos do perfil de ferro e no 
hemograma, mesmo com a suplementação estando dentro dos parâmetros recomendados por Diretrizes Nacionais 
e Internacionais. A suplementação, apesar de não ser indicada exclusivamente para indivíduos que realizaram 
cirurgia bariátrica, apresenta-se com a quantidade de ferro e vitamina B12 de acordo com o indicado pela 
Associação Americana de Endocrinologia.  
 
(4) Quanto ao uso de medicamentos relacionados a transtorno neuropsiquiátricos: 
Os inibidores de recaptação de monoaminas foram os medicamentos utilizados com maior frequência, 
representando aproximadamente 52% dos medicamentos para transtornos neuropsiquiátricos utilizados. O 
medicamento mais utilizado foi a fluoxetina, representando cerca de 36% dos medicamentos psicotrópicos usados 
tanto no período pré quanto no pós-operatório. 
 
(5) No momento das análises de triptofano, quinurenina e estimativa da IDO do soro dos pacientes, percebeu-se a 
necessidade da inclusão de um grupo controle (indivíduos declaradamente saudáveis, com IMC entre 25 e 24,9 
Kg/ m2). Foram recrutados 40 indivíduos controle, pareados por sexo e idade com o grupo obesos e que não faziam 
uso de medicamentos de forma contínua ou que se declaravam hígidos. 
 
(6) As concentrações de triptofano e quinurenina nas amostras de soro dos pacientes foram medidos por HPLC de 
fase reversa de acordo com métodos previamente descritos. De certa forma, as metodologias descritas na literatura 
foram fundamentais para a definição dos pontos básicos da determinação, entretanto, serviram somente de base 
para a in house validation das características das análises. 
Inicialmente o desafio foi a preparação da amostra, visto que para a determinação de quinurenina e triptofano, as 
amostras devem estar livres proteínas de alto peso molecular. Foram realizadas 4 tentativas de desproteinização 
utilizando como precipitante o ácido perclórico em duas concentrações distintas (5% e 10%) com diferentes tempos 
de centrifugação. A melhor condição de análise foi a desproteinização com ácido perclórico 10% e após 
homogeneização, centrifugadas por 20 minutos a 4200 g. 
Para a construção da curva de calibração, verificou-se a necessidade de calibração com os padrões altamente 
puros (99%) e a assim foram realizadas duas tentativas de construção, para a determinação da equação da reta 
para o cálculo das amostras, da qualidade da curva e do limite de detecção. Foram realizadas curvas de calibração 
com os padrões quinurenina e triptofano na presença e ausência de soro humano desproteinizado. As melhores 
condições foram àquelas associadas ao soro humano (pool de indivíduos controle), equações de reta adequadas, 
com r quadrado acima de 0,999. 
Com relação a corrida cromatográfica, foi possível a padronização e a determinação dos dois analitos em uma 
corrida única de 20 minutos com o menor uso possível de solventes orgânicos, para melhorar os custos e diminuir 
o impacto dos rejeitos. A corrida foi definida da seguinte forma: 
 
- Foi utilizada coluna C18 (150 x 4.60 mm, 4 µm, 80A) com fase móvel de acetonitrila:água (5:95).  O tempo de 
corrida foi de 20 minutos com um fluxo de fase móvel de 1mL/min e os compostos foram medidos por detectores 
de arranjo de diodo SPDM 10A VP com comprimento de onda 280 nm para triptofano e 365 nm para quinurenina. 
 
Pelo fato de a IDO não ser detectável no soro dos pacientes (enzima tecidual), mas sim o substrato (triptofano) e 
o produto (quinurenina), a atividade da enzima tecidual IDO é estimada pela razão quinurenina por triptofano. 
Assim, a determinação das 3 condições foi utilizada para análise dos pacientes nos períodos pré e pós-operatório.  



 
Quanto as concentrações de TRIPTOFANO: 
 
(1) Houve uma redução significativa (32%) nas concentrações de triptofano entre os períodos pré e pós-operatório. 
Quando os valores são comparados aos dos indivíduos controle, percebeu-se que os pacientes obesos antes da 
cirurgia já apresentavam valores reduzidos de triptofano, se comparados aos dos indivíduos controle. Ainda, 
quando os valores de triptofano no pós-operatório foram comparados com valores de indivíduos saudáveis, a 
redução foi ainda maior, cerca de 50%.  
 
Quanto as concentrações de QUINURENINA: 
 
(1) As concentrações séricas de quinurenina se mostraram diminuídas no período pós-operatório (p<0,05). As 
concentrações nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica foram similares aos pacientes controle, sem 
apresentar diferenças significativas. 
 
(2) Quanto a atividade da IDO, por conta da diminuição significativa de TRIPTOFANO nas amostras entre o período 
pré e pós, não foram observadas alterações significativas. Portanto, as concentrações séricas de Triptofano 
diminuem bruscamente no período pós-operatório, o que leva a dificuldades na interpretação da atividade da IDO 
com seu substrato reduzido. Entretanto, cabe ressaltar a importância da avaliação do TRIPTOFANO no pós-
operatório, visto que este aminoácido está menos disponível para a enzima IDO, quanto para a enzima triptofano 
hidroxilase, enzima envolvida na síntese do neurotransmissor serotonina. 
 
Pontos a serem considerados quanto aos ensaios mecanísticos 
 
(1) A literatura é vasta em relação a dados de expressão da IDO em diferentes tecidos, mas não há dados sobre o 
tecido adiposo. Este objetivo foi idealizado na tentativa de elucidação da influência do Tecido adiposo na expressão 
e ativação da IDO e a produção de quinurenina e consequente depleção de neurotransmissores da via 
serotonérgica.  
 
(2) Observou-se que em pré-adipócitos, ou seja, adipócitos que não acumulam gordura, não expressavam o gene 
IDO1 (gene que codifica a enzima IDO). Entretanto, quando o processo de diferenciação acontece, há o acúmulo 
gradativo de gordura intracelular, a expressão do gene IDO1 aumenta (cerca de 20x, determinado por PCR Real 
time, expressão relativa pelo gene endógeno GAPDH).  
 
(3) Neste sentido, realizamos os testes de indução da IDO em tecido adiposo maduro, com tratamento com 
Interferon gama (principal citocina ativadora da IDO). Na presença de altas concentrações de triptofano, o tecido 
adiposo maduro foi capaz de metabolizar este aminoácido com mais eficiência na presença de interferon, 
aumentando as concentrações de quinurenina, aumentando a atividade da IDO (ambos determinados por HPLC) 
e aumentando a expressão gênica de IDO (por PCR real time). A ativação da IDO foi dependente da 
concentração de gordura intracelular (determinado pela quantidade de triacilgliceróis). 
 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do 
projeto? Caso afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

A doutoranda Louise Rubia Probst Purnhagen solicitou bolsa para a realização de doutorado-sanduíche na 
Alemanha, no laboratório do Prof. Dr. Hajo Haase em Berlin, Alemanha (Institute of Food Technology and Food 
Chemistry Technische Universität Berlin/Berlin Institute of Technology). A parceria se iniciou em contato pessoal 
entre a Proponente e o Dr. Haase em congresso europeu em 2016. O grupo do Dr. Haase tem investigado soluções 
nas determinações de zinco em diversas amostras biológicas e suas implicações na inflamação local e sistêmica. 
A solicitação de bolsa para doutorado sanduíche foi autorizada pela proponente e está sob o número 
6432016738974183 (DAAD/CNPq). Os dados gerados estão relacionados ao metabolismo do triptofano e 
deficiência de zinco, mas foram realizados com recursos do DAAD/CNPq e que não faziam parte dos objetivos 
iniciais deste estudo. A interação entre a UFSC e a TUB se deu a fim de complementar os dados obtidos neste 
estudo com estudos em animais. 

Ainda, diante dos resultados promissores com este estudo, a coordenadora iniciou um projeto em parceria com a 
University of Cambridge no laboratório da Professora Sadaf Farroqi 
(https://www.mrl.ims.cam.ac.uk/research/principal-investigators/i-sadaf-farooqi/) para o estudo do zinco e da 
deficiência proteica na depressão em pacientes obesos atendidos no Hospital Universitário deste instituição 
(https://www.cuh.nhs.uk/addenbrookes-hospital) no período de janeiro de 2020 a setembro de 2020. 
 

https://www.mrl.ims.cam.ac.uk/research/principal-investigators/i-sadaf-farooqi/
https://www.cuh.nhs.uk/addenbrookes-hospital


6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

Houve remanejamentos necessários, todos aprovados pela equipe técnica da FAPESC, visto que no projeto 
original não havia sido contemplada a aquisição de equipamentos para cultura de células. Entretanto, não houve 
troca de rubrica, tampouco alteração dos valores originalmente aprovados. A necessidade de aquisição de tais 
equipamentos se deu devido à falta de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos já existentes no Grupo 
de Pesquisa (aquisição com projetos CNPq e FINEP) e que foram descontinuados devido a inviabilidade financeira 
de conserto.  
Houve a inclusão de diversos participantes. 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. Em 2018 e 2019 houve diminuição significativa do interesse 
nos Programas de Pós-graduação em Farmácia, o que gerou a necessidade de incluir alunos já existentes de 
outros projetos, além de professores especializados para suprir a falta de alunos e técnicos de laboratório. 
 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (  X  ) Médio prazo (     ) Longo prazo (     ) 

Como os resultados desta pesquisa estão relacionados a prevenção quaternária, as medidas podem ser 
facilmente adotadas. Em um primeiro momento, sugere-se a implementação de ideias em nível regional e depois 
em âmbito nacional. As principais medidas que este trabalho fez emergir estão apontadas no item 8 deste 
relatório.  

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados 
no SUS. 

Pontos a serem discutidos no acompanhamento do paciente no pós-operatório: 
 
(1) O uso de fármacos deve ser altamente controlado e a necessidade de controle de reações adversas e que 
resultam em fragilidades no pós-operatório se faz necessário. O uso de inibidores da bomba de prótons como 
omeprazol e análogos devem ser evitados ao máximo visto a diminuição do pH gástrico e intestinal levando a 
redução da absorção de minerais (principalmente zinco, selênio e ferro) e de proteínas; 
 
(2) Em estudo anterior (PPSUS 2013) foi ressaltado a importância do uso racional de inibidores da bomba de 
próton, visto que cerca de 55% dos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica apresentavam deficiência de zinco. 
Sabe-se que a deficiência de zinco a médio prazo leva a transtornos neuropsiquiátricos importantes como a 
depressão (estamos finalizando Tese de doutorado cotutela (doutoranda Louise Probst) com este tema em 2020, 
com financiamento CAPES/ DAAD, em colaboração com a Technischen Universität Berlin, Profº Hajo Haase); 
 
(3) Atualmente as Diretrizes do SUS não contemplam a suplementação proteica nos primeiros meses após a 
cirurgia bariátrica. Nenhum dos pacientes recrutados faziam uso de quantidades adicionais de proteína, o que foi 
confirmado pelas baixas concentrações de triptofano em todos os períodos observados, mesmo antes da cirurgia 
bariátrica. A determinação sérica de triptofano deve ser incorporada à lista de exames laboratoriais no pré-
operatório e pós-operatório e suplementação adequada de aminoácidos deve ser idealizada para o SUS. 
Entretanto, devido as altas variações das concentrações de triptofano, não pela composição corporal, mas pelo 
menor aporte proteico após a cirurgia bariátrica, a estimativa da IDO dever ser utilizada com cautela; 
 
(4) Com os dados de experimentos in vitro, o entendimento o papel do tecido adiposo na ativação da IDO mostra 
que a composição corporal, ou seja, o percentual de gordura corporal e o perfil inflamatório do tecido adiposo pode 
estimar melhor a ativação da IDO por este tecido. Por isso, a determinação da composição corporal deve ser 
utilizada em associação com os marcadores inflamatórios derivados do tecido adiposo hipertrofiado como as 
proteínas de fase aguda determinadas nestes estudos; 
 
(5) A necessidade de inclusão da obrigatoriedade do profissional farmacêutico na equipe multidisciplinar no 
acompanhamento pré e pós-operatório se faz necessário visto a complexidade de exames laboratoriais e as 
reações adversas e efeitos colaterais dos medicamentos utilizados. 
 
(6) Quanto aos custos de análise de Triptofano e quinurenina, estes são baseados na preparação da amostra e na 
corrida cromatográfica. Excluindo-se os custos de aquisição de equipamentos e manutenções preventivas, as 
análises foram estimadas em aproximadamente R$15,00 por amostra. Os equipamentos necessários são HPLC e 
centrífuga e estes equipamentos são comuns em Hospitais de alta complexidade como o HU-UFSC. 
 
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. 
 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 
 
Congressos: 
26th European Congress on Obesity, 2019, Gasglow. 
International Symposium Federation of European Societies on Trace Elements and Minerals (FESTEM), 2019. 
11th International Congress of Pharmaceutical Sciences, 2017 
IV Congress of The Brazilian Association of Pharmaceutical Sciences, 2018, São Paulo. Brazilian Journal of 
Pharmaceutical Sciences 
IV Congress of the Brazilian Association of Pharmaceutical Sciences, 2018. 
 
 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 
 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

 2  Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros  1   Doutorado 

___Capitulos de livros   2  Mestrado 

 5   Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

___Participação em eventos ___TCC de graduação 

___Patentes _ 2  Iniciação Científica 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 
temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

PUBLICAÇÕES 
DATA/LOCAL DA 

PUBLICAÇÃO 
TÍTULO 

RESUMOS EM CONGRESSOS 

Rodrigues, I. A.; Borba, B. G. M.; Filippin-
Monteiro, F.B. Weight loss after bariatric 
surgery promotes tryptophan depletion but 
maintains IDO activity: clinical outcomes 
regarding depression. In: IV Congress of the 
Brazilian Association of Pharmaceutical 
Sciences, 2018, São Paulo. Brazilian Journal 
of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: 
Scielo, 2018. v. 54. p. 32. 

IV Congress of the Brazilian 
Association of 
Pharmaceutical Sciences, 
2018. 

Weight loss after 
bariatric surgery 
promotes tryptophan 
depletion but maintains 
IDO activity: clinical 
outcomes regarding 
depression 

Manuel, l. C. T.; Saleh, N. A. ; Sierra, J. A. ; 
Siqueira, C. D.; Kretzer, I. F.; Filippin-
Monteiro, F.B. Zinc deficiency impairs 3T3-
L1 adipogenesis but promotes visceral 
adipose tissue inflammation and expansion 
after a 3-month high carbohydrate-diet in 
mice. In: IV Congress of The Brazilian 
Association of Pharmaceutical Sciences, 
2018, São Paulo. Brazilian Journal of 
Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Scielo, 
2018. v. 54. p. 30. 

Brazilian Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 
2018 

Zinc deficiency impairs 
3T3-L1 adipogenesis 
but promotes visceral 
adipose tissue 
inflammation and 
expansion after a 3-
month high 
carbohydrate-diet in 
mice. 

Purnhagen, L. R. P.; Saleh, N. A.; Siqueira, C. 
D.; Rocha, B. T.; Marin, M. G.; Assuncao, L. 
S.; Kretzer, I. F.; Filippin-Monteiro, F.B. Zinc 
deficiency promotes adipose tissue 
expansion. In: 11th International Congress of 

11th International Congress 
of Pharmaceutical Sciences, 
2017. 

Zinc deficiency 
promotes adipose 
tissue expansion. 



Pharmaceutical Sciences, 2017, Ribeirão 
Preto. 11th International Congress of 
Pharmaceutical Sciences, 2017. 

Purnhagen, L. R. P. ; Maares, M. ; Keil, C. ; 
Silva, A.H. ; Filippin-Monteiro, F.B.; Haase, 
H. Role of zinc in tryptophan-kynurenine 
pathways activation during obesity. In: 7th 
International Symposium Federation of 
European Societies on Trace Elements and 
Minerals (FESTEM) together with 35th 
Annual GMS Meeting, 2019, Potsdam. 7th 
International Symposium Federation of 
European Societies on Trace Elements and 
Minerals (FESTEM), 2019. 

International Symposium 
Federation of European 
Societies on Trace Elements 
and Minerals (FESTEM), 
2019. 

Role of zinc in 
tryptophan-kynurenine 
pathways activation 
during obesity. 

Purnhagen, l. R. P.; Maares, M.; Keil, C.; 
Silva, A.H.; Siqueira, C. D.; Assuncao, l. S.; 
Pasa, T. B. C.; Filippin-Monteiro, F.B.; 
Haase, H. Effect of zinc deficiency on adipose 
tissue development and behavior in high-fat 
fed mice. In: 26th European Congress on 
Obesity, 2019, Gasglow. Obesity facts, 2019. 
v. 12. p. 104-104. 

26th European Congress on 
Obesity, 2019, Gasglow. 

Effect of zinc deficiency 
on adipose tissue 
development and 
behavior in high-fat fed 
mice. 

ARTIGOS SUBMETIDOS (ENCONTRAM-SE EM REVISAO) 

Zinc deficiency promotes depression-like 
behavior in obese mice reversed by 
fluoxetine: the role of adipose tissue 
hypertrophy. 

The European Journal of 
Pharmacology. 

Major revision. 

Weight loss after bariatric surgery promotes 
tryptophan depletion but maintains 
indoleamine 2,3 dioxygenase activity: clinical 
outcomes regarding depression 

Neuroimmunomodulation. Major revision 

DISSERTACOES EM ANDAMENTO E DEFENDIDAS 

Ícaro Andrade Rodrigues do Carmo. 
Metabólitos da via das quinureninas no tecido 
adiposo: estudos em modelos organoides. 
Início: 2018. Dissertação (Mestrado em 
Farmácia) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior. 

Defesa em Março de 2020. Mestrado em Farmácia 

Emerita Quintina de Andrade Moura. Papel 
da melatonia e seus receptors na obesidade. 
Início: 2019. Dissertação (Mestrado 
profissional em Programa de Pós-graduação 
em Farmácia) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. 

Defesa em Março de 2021. Mestrado em Farmácia 

Louise Rubia Probst Purnhagen. Participação 
do zinco nos distúrbios 
neurocomportamentais em camundongos 
obesos. Início: 2016. Tese (Doutorado em 
Programa de Pós-graduação em Farmácia) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. 

Defesa em junho de 2020 
Doutorado em 
Farmácia 

Bruna Neves Sigal. Distúrbios 
neuropsiquiátricos em indivíduos obesos. 
2018. Iniciação Científica. (Graduando em 
Farmácia) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

IC/PIBIC 2018-2019 
Graduação em 
Farmácia 



Ícaro Andrade Rodrigues do Carmo. 
Indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) em soro 
de pacientes obesos submetidos à cirurgia 
bariátrica. 2016. Iniciação Científica. 
(Graduando em Farmácia) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 

IC/PIBIC 2017-2018 
Graduação em 
Farmácia 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

NA. 
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Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Felipe Dal Pizzol 
* Título do projeto Sequelas físicas e cognitivas em sobreviventes de UTI: um estudo de coorte 

multicêntrico 
* Processo nº 2016TR2201 FAPESC 461/2016 
* Instituição Executora Fundação Educacional de Criciúma 
* Instituição co-executora  
* Instituição (ões) participante (s) do 

projeto 
 

* Vigência do projeto 28/08/2019 
* Data de liberação dos recursos 25/11/2016 
* Área do conhecimento Assistência Especializada - Avaliação das incapacidades permanentes e temporárias 

em condições agudas e crônicas 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital    

Custeio 106.500,00 105.853,55 2164,07 

Saldo    

Data da situação    

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional x Biotecnologia  

Saúde Coletiva  Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu) x 
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
 



Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas x 

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

Introdução: A sobrevida dos pacientes que necessitaram de cuidados intensivos tem aumentado nos 

últimos anos, todavia, apesar da melhora dos prognósticos destes pacientes, é crescente a preocupação 

com as conseqüências em longo prazo. Pacientes sobreviventes a uma doença crítica são constantemente 

confrontados com desfechos indesejáveis e duradouros, pois além do comprometimento físico, os danos 

cognitivos e neuropsicológicos são cada vez mais reconhecidos.  

 

Objetivos: Neste sentido o presente estudo pretende avaliar a incidência e os fatores associados a 

mortalidade e o déficit cognitivo, sintomas de depressão e ansiedade nos pacientes sobreviventes de UTI.  

 

Métodos: Foi realizado um estudo de coorte prospectivo com pacientes sobreviventes de cuidados 

intensivos em três Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Estes pacientes foram avaliados no hospital e 

acompanhado até 12 meses após a alta hospitalar. Foram coletadas informações sobre os aspectos prévios 

a internação hospitalar, percurso hospitalar e assistência, características da doença crítica pós-alta da UTI, 

biomarcadores de inflamação e neurodegeneração e consequências pós-alta hospitalar. Para a avaliação 

dos desfechos deste estudo foi realizada a o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e a avaliação dos 

sintomas de ansiedade e depressão através da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD), além 

de qualidade de vida e aspectos relacionados a funcionalidade.  

A análise estatística foi realizada no software SPSS, utilizando-se como medidas de associação a 

Regressão de Poisson e de Cox. Para a análise multivariada foram elencadas todas as variáveis preditoras 

com p<0,25 e utilizou-se do método backward descrito por Hosmer e Lemeshow. O nível para 

significância estatística considerado foi p<0,05.  

 

Resultados: Foram incluídos 162 pacientes, com média de idade de 55 anos, sendo 63% masculinos. A 

incidência de mortalidade durante a internação hospitalar (após a alta da UTI) foi de 9,9% e no decorrer 

do acompanhamento passou para 17,3%. Para o desfecho mortalidade, no modelo final, observa-se como 

variáveis de risco: sepse (RR: 5,16; p<0,01) e a necessidade de utilização de traqueostomia (RR: 2,7; 

p<0,05).  

Quanto a incidência dos desfechos a longo prazo houve uma incidência de 50% de disfunção cognitiva, 

63% sintomas de depressão e 52% para sintomas de ansiedade.  

Para o desfecho disfunção cognitiva, no modelo final, possuir um trabalho prévio foi um fator de proteção 

(HR: 0,26; p<0,05) e os fatores de risco foram determinados infecção na admissão da UTI (HR: 4,79; 

p<0,05), necessidade da realização de hemodiálise (HR: 231,74; p<0,01), e necessidade de 

acompanhamento com fonoaudióloga no hospital (HR: 4,87; p<0,05).  

Como fatores de risco para os sintomas de depressão foram observados gastos com saúde mensal ≥R$ 

647,00 (HR: 5,44; p<0,05), não receber assistência do SUS após a alta hospitalar (HR: 17,1; p<0,05) e 

dosagem sérica de fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) ≤0,05 pg/mL (HR: 1,01; p<0,01). Para 



o desfecho ansiedade, os fatores de risco foram: realização de hemodiálise (HR: 8,18; p<0,01) e renda 

per capita ≤R$ 836,00 (HR:8,18; p<0,01).  

Através destes achados foi possível constatar que diferentes preditores podem ser fatores de risco para a 

disfunção cognitiva assim como para os sintomas de depressão e ansiedade após a alta da UTI. 

 
2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

 

Não 

 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Não 

 

 
4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

 

Em parte. Ainda existem variáveis que estão sendo categorizadas e entradas no banco de dados para a 

confecção de mais um artigo e relacionadas a mais uma tese de doutorado em andamento com dados do 

presente projeto.  

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

 

Não 

 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

 

Inclusão de pacientes em diferentes centros foi a maior dificuldade relacionada ao projeto. 
 

 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (x) Médio prazo (     ) Longo prazo (     ) 

Comentários: Se determinou que a população de sobreviventes de UTI é relativamente desassistida no atual sistema, sendo 

este um dos fatores que se relacionam com desfechos a longo prazo. A aplicação de recursos humanos que conheçam a 

realidade destes pacientes parece ser fundamental para reinserção destes pacientes a sociedade.  

 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

 

Atualmente temos ativo um projeto de extensão para o atendimento multidisciplinar destes pacientes. Estamos em 

tratativa com a Secretaria de Saúde do Município para incorporar cuidados específicos para esta população nas 

Unidades de Saúde.  

 

 

 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

Existe um manuscrito submetido ao periódico Journal of Critical Care. Uma tese de doutorado foi 

defendida no início de novembro (aluna Franciani Rodrigues da Rocha, PPGCS, UNESC).  

Além destes, se pretende escrever pelo menos mais dois artigos a serem submetidos e associar os 

resultados do projeto a mais uma tese de doutorado que se encontra em andamento (aluna Renata 

Gonçalves, PPGCS, UNESC).  

Os pacientes incluídos em Florianópolis fizeram parte de um TCC do Curso de Medicina defendido na 

UFSC.   
 



10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

1 Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros 1 Doutorado 

___Capitulos de livros ___Mestrado 

___Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

___Participação em eventos 1 TCC de graduação 

___Patentes ___Iniciação Científica 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

 

Factors associated with cognitive impairment, depressive and anxious symptoms in intensive care unit survivors: a prospective 

cohort study – artigo submetido 

 

INCIDÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A MORTALIDADE E DÉFICIT COGNITIVO, SINTOMAS DE 

DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM SOBREVIVENTES DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UM ESTUDO DE 

COORTE PROSPECTIVO – tese defendida 

 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador GISELE CRISTINA MANFRINI FERNANDES 
* Título do projeto CUIDADO A SAÚDE DE FAMÍLIAS EM TRANSIÇÕES POR DESASTRES: 

PARTICIPAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA 
GESTÃO E REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES. 

* Processo nº FAPESC 448/2016 
* Instituição Executora UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
* Instituição co-executora - 
* Instituição (ões) participante (s) do 

projeto 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL 

* Vigência do projeto 2016-2019 
* Data de liberação dos recursos OUTUBRO DE 2017 
* Área do conhecimento SAÚDE 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 12.185,00 12.185,00 0,00 
Custeio 7.793,00 8.409,68 531,95 
Saldo 19.978,00  531,95 

Data da situação + Rendimento 
616,68 

  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva X Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  



Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
X 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
X 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

Introdução: Pesquisa que teve por objetivo compreender as percepções e estratégias em relação ao cuidado 
psicossocial de profissionais da Rede de Atenção à Saúde do SUS da região do Vale do Itajaí/SC a famílias 
afetadas por desastres. Dentre os objetivos específicos: 1) revisão literatura nacional e internacional sobre a o 
cuidado de enfermagem e de famílias na atenção básica de saúde e na atenção psicossocial (ou saúde mental) 
em desastres; 2) Identificar as percepções e significados atribuídos pelos profissionais da Rede de Atenção à 
Saúde no Vale do Itajaí/SC (Atenção Básica e Atenção Psicossocial) com relação às demandas de cuidado das 
famílias afetadas por desastres; 3) Levantar as necessidades/demandas de atenção psicossocial de famílias em 
transições por desastres, atendidas nos serviços da Rede de Atenção à Saúde no Vale do Itajaí/SC; 4) Identificar 
as ações de cuidado das equipes de Atenção Básica e de Saúde Mental às famílias ao longo das transições por 
desastres. Método: A revisão da literatura seguiu método sistematizado: revisão integrativa e outra revisão 
sistemática. A pesquisa qualitativa de estudo de múltiplos casos foi realizada nos municípios de Blumenau, Itajaí 
e Rio do Sul, no Vale do Itajaí/SC, os quais têm histórico de desastres naturais. Os participantes da pesquisa 
foram profissionais das equipes de saúde de Unidades de Saúde da Família e de Centros de Atenção 
Psicossocial, Agentes Comunitários de Saúde e gestores. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a 
entrevista narrativa em profundidade, observação, coleta de documentos. Os dados colhidos em campo foram 
analisados com o método de análise de narrativas de Fritz Schütze, da qual emergiram categorias. Resultados: 
Das revisões da literatura: a análise qualitativa de 24 estudos contemplou ações de atenção primária nas fases 
de prevenção e mitigação, preparação, resposta, recuperação em desastres. Já os 5 estudos da revisão 
sistemática, procedentes de desastres nas Filipinas, Vietnã, Estados Unidos da América e Índia, apontaram 
intervenções de preparação (a gestão de protocolos de preparação de enfermeiras de APS e de educação na 
comunidade, a avaliação de risco de vulnerabilidade da comunidade e a identificação dos serviços de APS para 
a operação dos planos a desastres) e de resposta (ações de tratamento a traumas, prevenção de problemas de 
saúde e a participação em cursos de treinamento). Dos objetivos da pesquisa de estudo de casos, chegou-se às 
categorias de análise: Atuação dos serviços de atenção básico e de atenção psicossocial nos desastres de 2008 
e de 2011; Estratégias de integração da saúde em ações intersetoriais; Significados culturais ligados à redução 
de riscos e desastres; Impactos na saúde mental de trabalhadores com experiência de desastres; Impactos ao 
processo de trabalho das equipes de saúde em territórios atingidos por desastres; Demandas psicossociais e de 
cuidado das famílias atingidas. Conclusão: Com relação aos achados da literatura: ações de atenção primária 
de saúde envolvem equipes multiprofissionais, comunidade e famílias do território de atuação das equipes, 
articulação em rede de serviços e intersetoriais e dimensões gerenciais e de educação para operacionalização 
de planos efetivos às situações de desastres. As evidências identificadas apontaram que as intervenções de 
preparo são inadequadas e de fraco desempenho na capacidade de resposta da APS. A abrangência das 
intervenções não é conclusiva, pela heterogeneidade das evidências e dos estudos. Nos três municípios casos 
do Vale do Itajaí estudados, gestores da atenção básica e da atenção psicossocial forneceram significados à 
atuação do setor saúde com respaldo em um plano, embora desconhecido pela maioria, mas operacionalizado 
por um grupo de comando de resposta, no qual integra um representante da Secretaria de Saúde. Os 
trabalhadores dos serviços revelam atuar em especial durante e após as situações de desastres, pautados na 
experiência dos impactos esperados, dado o histórico de inundações na Região do Vale do Itajaí. Também com 
ações decididas com orientação de algum gestor da saúde ou por iniciativa das próprias equipes que tomam 
medidas essenciais de prevenção de danos ao patrimônio público do estabelecimento de saúde, e resguardando 
registros dos prontuários dos usuários. A cultura do setor saúde nos três casos estudados parece representar 
maior sentido às ações de recuperação, a partir das quais são intensos os investimentos no processo de trabalho 



das equipes para retornar à rotina de atendimentos o mais brevemente, acolher as demandas de sofrimento das 
famílias, mobilizar ações de apoio nos abrigos e nas situações de realocação e desterritorialização das famílias. 
Isso também implica grande envolvimento emocional das pessoas dos trabalhadores que, em diversas situações, 
consistem também nos diretamente atingidos nos desastres. 

2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

Recordo-me das sugestões de exclusão dos objetivos específicos relacionados a publicação de um livro e da 
realização de um evento; da sugestão de apresentação do projeto à defesa Civil de SC e aproximação para 
conhecimento da equipe do Centro Integrado de Gestão e Redução de Riscos e Desastres; da pontuação de que 
a coleta e análise dos dados seria viável dentro do prazo de vigência e o foi, entretanto houve uma solicitação de 
prorrogação do prazo de submissão do relatório final devido atestado de afastamento do trabalho por adoecimento 
da pesquisadora principal. Uma necessidade de autocuidado que adiou a elaboração de manuscritos finais. 
Contudo, todas as etapas da pesquisa foram concluídas – coleta, análise dos dados, descrição dos resultados e 
conclusões e entrega do relatório. Permanece em andamento a etapa de elaboração de manuscritos para 
submissão de publicações. 
Houveram duas visitas da pesquisadora à Defesa Civil: uma para conversa com o secretário estadual, outras 
duas para reuniões com equipe de trabalho para projetos do setor de pesquisa da Defesa Civil. 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Houve a exclusão de dois objetivos específicos propostos no projeto submetido, após avaliação pela banca no 
Seminário Marco Zero. Trata-se dos objetivos específicos: 5) Reunir profissionais, estudantes, pesquisadores e 
comunidade em um evento científico relacionado à atenção em saúde nos contextos de riscos de desastres; 6) 
Elaborar uma publicação na forma de livro sobre o tema da atenção em saúde nos contextos de riscos de 
desastres. 
Justificou-se a exclusão dos mesmos devido a não aprovação da rubrica de orçamento para o desenvolvimento 
dos mesmos, assim como a amplitude dos demais objetivos da pesquisa para o período de vigência do projeto, 
considerando equipe de trabalho. 
4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

a. Espera-se que os participantes possam refletir 
sobre sua própria prática em relação ao 
cuidado de famílias em transições por 
desastres e o papel da Rede de Atenção à 
Saúde na gestão de riscos de desastres;  

b. O relatório do estudo e as publicações (pelos 
menos cinco artigos científicos) serão de 
interesse para os profissionais e para a 
academia de forma a incentivar a participação 
e a formulação de planos de ação e políticas 
saudáveis com relação à saúde e desastres;  

c. Espera-se que contribua na implementação 
dos novos currículos nos cursos de graduação 
e pós-graduação do estado de Santa Catarina 
e do país, e no resultado das ações de 
promoção da saúde de famílias e das 
populações na prevenção de desastres em 
territórios de abrangência da Atenção Básica 
no SUS;  

d. Intensificar as relações entre Secretarias de 
Saúde, profissionais da Rede de Atenção à 
Saúde, Universidade e outras instituições para 
fortalecimento da Rede de Enfermeiros em 
Emergências e Desastres das Américas – 
REEDA/OPAS, incluindo os enfermeiros 
participantes da pesquisa na Rede, de forma a 
avançarmos na mobilização de propostas que 
articulem a integração entre profissionais de 
várias regiões e Estados brasileiros sobre a 
produção do conhecimento e trocas de 
experiências da prática do cuidado em 
desastres;  

a. O trabalho de campo nesta pesquisa foi 
bastante intenso e as narrativas 
expressam o processo reflexivo dos 
entrevistados com relação ás suas 
experiências e à realidade com que lidam 
no cotidiano de trabalho na saúde, nas 
áreas de maior vulnerabilidade e a pouca 
ação intersetorial nos municípios, a 
pouca informação e capacitação para 
planos de prevenção e contingência. 

b. Parcialmente alcançado: Foram 
submetidos três manuscritos até o 
momento. Haverá mais do que cinco 
artigos elaborados com os resultados. 
Não houve articulação suficiente para a 
formulação de planos e políticas voltadas 
aos municípios até o momento; 

c. Não alcançado: pouca mudança com 
relação à introdução da temática nos 
currículos. No entanto, percebe-se maior 
oferta de cursos EAD para capacitação 
da saúde voltada para desastres. Isso 
mostra maior enfoque à população 
profissional da área e menos na formação 
universitária. 

d. Parcialmente alcançado: há maior 
número de enfermeiros na rede do Brasil, 
ainda que em sua maioria ligados a 
universidades. Os eventos em Córdoba, 
na Argentina e eventos no Rio de janeiro 
ao longo do período de vigência do 
PPSUS favoreceram trocas entre 
enfermeiros e dos integrantes da REEDA. 



e. Espera-se que a pesquisa fomente o estímulo 
à crescente articulação de ações de 
integração intersetorial e integral à saúde de 
famílias e a resiliência comunitária no 
processo de gestão de riscos de desastres; 

f. Oferecer elementos teóricos para 
instrumentalizar a prática dos profissionais do 
SUS no cuidado a famílias e na apropriação de 
seu papel na gestão de riscos de desastres; 

g. Levantamento das necessidades de 
capacitação no âmbito da Atenção Básica de 
Saúde e Atenção Psicossocial;  

h. Orientação de uma pesquisa de iniciação 
científica, uma monografia de conclusão de 
curso, uma dissertação de mestrado sobre o 
tema do projeto;  

i. Integrar e aplicar os achados da pesquisa à 
proposta de extensão universitária registrada 
na UFSC, estendo para as regiões do Estado 
de Santa Catarina, no que se refere à 
instrumentalização e desenvolvimento de 
metodologias e tecnologias de cuidado a 
famílias em transição pode desastres; 

j. Socialização dos resultados da pesquisa nos 
espaços de formação profissional e de 
educação permanente, conforme interesse e 
disponibilidade das Regionais de Saúde; 

k. Reforço à linha de pesquisa Núcleo de 
Extensão e Pesquisa em Enfermagem e 
Promoção da Saúde e Enfermagem, do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
(NEPEPS/PEN//UFSC); 

 

Atualmente o Brasil mobiliza o 
desenvolvimento de um projeto de 
pesquisa entre diferentes países que 
integram a REEDA, uma tentativa de 
projeto em rede. 

e. O desenvolvimento do presente projeto 
oportunizou uma aproximação com a 
Defesa Civil o que já se configura um 
passo de integração. 

f. O conteúdo que compõe os resultados da 
pesquisa tem potencial para diversos 
desdobramentos de análise qualitativa 
dos casos e teoricamente poderá 
contribuir sobremaneira na compreensão 
do contexto da temática no Vale e ajudar 
na elaboração de projetos direcionados à 
Região. 

g. Muitas são as possibilidades de 
capacitação. Uma das principais é a 
abordagem psicossocial em rede e plano 
de gestão de desastres. 

h. Alcançado. A pesquisadora se 
credenciou no Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem no último 
edital de 2020, recebendo uma estudante 
mestranda para orientação. 

i. Não alcançado. Projetos de extensão 
para tais ações são necessários, porém 
com equipe suficiente. No momento a 
pesquisadora não tem recursos humanos 
disponíveis para o alcance desta meta. 

j. Alcançado. 
k. Alcançado. 

 
 

5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

- O projeto de pesquisa foi contemplado no Edital Pibic/Pibit Ufsc/CNPq de 2017, o que resultou na colaboração 
de um estudante bolsista no período de vigência de março a agosto de 2017. 
- Participação em co-autoria de pesquisadores estrangeiros nas publicações, constituindo-se em parcerias com 
parcerias internacionais com a Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru; University of Sierra Sur, 
Oaxaca, Mexico. 
- A aproximação com o Núcleo de Pesquisa da Defesa Civil, Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres 
de SC, com apresentação do projeto e possibilidade de parceria em ações de pesquisa e de extensão junto de 
outros pesquisadores e da Defesa Civil. 
- Parceria com a Fiocruz para revisão de material didático do Curso EAD/UNASUS voltado para a Atenção Básica 
e Desastres. 

- Interlocução com parcerias internacionais da REEDA para projeto de pesquisa em rede (em 
andamento no momento). 
6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

Fatores que dificultaram: 
 
- Ausência de outros estudantes bolsistas ou de orientandos de graduação durante todo o desenvolvimento do 
projeto, de maneira a colaborar diretamente com a organização dos materiais da pesquisa e desenvolvimento de 
algum dos objetivos da pesquisa de campo; 
- Inexperiência da coordenação do projeto com as etapas de prestação de contas (organização com os extratos 
bancários, por exemplo); 
- Gestão do tempo para a pesquisa em meio às demais rotinas acadêmicas do coordenador e equipe de pesquisa 
no período de vigência; 
- Situação de adoecimento da coordenadora do projeto, refletindo na sobrecarga de trabalho com o processo de 
finalização da pesquisa no final do período de vigência; 



- Mudança de gestão da ABEN/SC, enfraquecendo a articulação política para divulgação do projeto na câmara 
técnica de Atenção Básica. 
 
Fatores facilitadores: 
- O apoio dos colaboradores da pesquisa (professores pesquisadores) durante a etapa de coleta dos dados e 
preparo do material para análise,  
- Participação de aluno bolsista no período de vigência do PIBIC, executando a etapa da revisão de literatura para 
fundamentação teórica do projeto, 
- Possibilidade de ajustar o uso do recurso, adaptando as rubricas à realidade do projeto após aprovação do 
orçamento e plano de trabalho. Por exemplo, pela indisponibilidade de equipe para viajar a campo de ônibus e 
permanecer nos municípios, utilizando as diárias, solicitou-se ajuste para uso dos recursos em pagamento de 
combustível. Assim, houve maior facilidade da equipe de pesquisa disponível para o trabalho de campo na coleta 
dos dados se deslocar e otimizar as idas a campo, conforme cronograma disponibilizado pelas equipes dos 
serviços de saúde pesquisados. 
- Abertura das Secretarias à proposta da pesquisa e receptividade dos trabalhadores das equipes selecionadas 
para o estudo. 
 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (     ) Médio prazo (     ) Longo prazo ( X ) 

Comentários: 

 

Há intenção de propor ações de pesquisa interventiva no Vale do Itajaí, inclusive sinalizado interesse de constituir 
parceria para tal com a Defesa Civil, com o Instituto Federal de SC, com a Escola Técnica do SUS de Blumenau. 
A articulação com tais parcerias é importante e leva certo tempo para congregar ideias, projetos a serem 
elaborados para obtenção de recursos imprescindíveis para ações fora dos muros da universidade, além da 
equipe de trabalho. Projetos interventivos junto a trabalhadores de saúde para a promoção da saúde mental e a 
RRD. 
 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

 

- na aproximação com a ETSUS e IFSC construir projeto de educação permanente ou cursos breves de 
capacitação; 
- na aproximação com a Defesa Civil, construir projetos em parceria para atender a demandas do vale do Itajaí – 
no caso da área de Enfermagem, a saúde mental das populações e o fortalecimento de práticas de promoção da 
saúde; 
- após vigência do projeto se pretende apresentar os resultados em cada município estudado, podendo-se expor 
os resultados na forma de encontro com os profissionais dos serviços de Atenção Básica e/ou de Saúde Mental 
na agenda de educação permanente dos municípios ou reunião com gestores, conforme disponibilizado. 
 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

- Publicação do manuscrito na Revista Panamericana de Saúde Pública (Fernandes GCM, Treich RS, Costa 
MFBNA, Oliveira AB, Kempfer SS, Abeldaño RA. Atenção primária à saúde em situações de desastres: revisão 
sistemática. Rev Panam Salud Publica. 2019;43:e76. https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.76) disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6733306/pdf/rpsp-43-e76.pdf 
 
- Prelo da Publicação de manuscrito aprovado na Revista Texto & Contexto Enfermagem, com previsão de 
publicação no primeiro número de 2020 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM DESASTRES 
NATURAIS (Revisão Integrativa da Literatura). 
 
- Prelo da Publicação de manuscrito na Revista Brasileira de Enfermagem - DEMANDAS DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DE COMUNIDADES VULNERÁVEIS A DESASTRES NATURAIS, aceito em fevereiro de 2020.  
 
- Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Enfermagem da UFSC em novembro 
de 2017, pela acadêmica Raiza Santos Treich, com co-orientação da Dra Maria Fernanda Baeta Neves Alonso 
da Costa. 
 
Trabalhos apresentados em eventos e resumos publicados em Anais referentes aos resultados da pesquisa:  
 
- TREICH, R. S. ; COSTA, M. F. B. N. A. ; FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI . EVIDÊNCIAS SOBRE 
INTERVENÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE EM SITUAÇÕES OU CONTEXTOS DE DESASTRES 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6733306/pdf/rpsp-43-e76.pdf


NATURAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA. In: 16º SENADEn Seminário Nacional de Diretrizes para 
a Educação em Enfermagem e o 13º SINADEn Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermagem., 2018, 
Florianópolis. Anais do 16º SENADEn Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem e o 
13º SINADEn Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermagem., 2018.  
 
- FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI; TREICH, R. S. ; COSTA, M. F. B. N. A. . Evidências sobre 
Intervenções da Atenção Primária de Saúde em situações ou contextos de Desastres Naturais: Revisão 
Sistemática da Literatura. In: Seminário Estadual de Geografia da Saúde, 2018, Blumenau. Anais [recurso 
eletrônico] / do  
27 Seminário Estadual de Geografia da Saúde. Blumenau: Editora Universitária Instituto Federal Catarinense, 
2018. v. 1. p. 29-34.  
 
- FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI; BOEHS, A. E. ; COSTA, M. F. B. N. A. ; BELLAGUARDA, M. L. 
R. ; MEIRELLES, Betina H. S . TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DO TRABALHO DE CAMPO EM PESQUISA DE 
ESTUDO DE CASOS. In: VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde, 2018, Florianópolis. 
Anais do VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde, 2018. p. 434-437.  
 
- MAGAGNIN, A. B. ; FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI ; RUMOR, P. C. F. ; TREICH, R. S. ; BOEHS, 
A. E. ; HEIDEMANN, IVONETE T. SCHÜLTER BUSS ; FURTADO, J. . ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 
SAÚDE NAS SITUAÇÕES DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS/NATURAIS. In: VIII Congresso Iberoamericano 
de Pesquisa Qualitativa em Saúde, 2018, Florianópolis. Anais do VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa 
Qualitativa em Saúde, 2018. p. 1713-1715.  
 
- TREICH, R. S. ; FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI ; COSTA, M. F. B. N. A. . INTERVENÇÕES NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DESASTRES NATURAIS: RELATÓRIO PARCIAL DE PESQUISA. In: 19 SEMINÁRIO 
NACIONAL DE PESQUISA EM ENFERMAGEM, 2017, JOÃO PESSOA/PB. ANAIS DO 19 SENPE, 2017. v. 1.  
 
- GISELE CRISTINA MANFRINI FERNANDES; HEIDEMANN, IVONETE T. SCHÜLTER BUSS. PERCEPÇÃO 
SOBRE OS IMPACTOS NA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO VALE DO 
ITAJAÍ, SANTA CATARINA, APÓS EXPERIÊNCIAS DE DESASTRES DE ORIGEM NATURAL. In: 20 SENPE, 
2019, Rio de Janeiro. Anais do 20 SENPE, 2019. p. 5997587.  
 
- GISELE CRISTINA MANFRINI FERNANDES et al. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PÓS-DESASTRE: CUIDADO 
COMPARTILHADO ENTRE CAPSI E ESCOLAS DE BLUMENAU. Anais II FÓRUM INTERNACIONAL NOVAS 
ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL, Florianópolis, 2019. P.74.  
 
Participação como palestrante em eventos sobre a temática da pesquisa:  
 
- II SBMEDE - Congresso Sul Brasileiro de Medicina de Emergência, I Congresso Catarinense de Medicina de 
Emergência e I Congresso Catarinense de Enfermagem de Emergência. Painel REEDA - Estratégias de Atenção 
Psicossocial a Comunidades Afetadas por Desastres Naturais. 2019. Florianópolis. (Congresso).  
 
- II Congreso Nacional de Enfermería en Emergencias y Desastre. I Congreso Latinoamericano de Enfermería. 
Cuidado de familias en situación de desastres: atención primaria de la salud y atención psicossocial. 2018. 
Córdoba, Argentina. (Congresso).  
 
- Oficina Pré-Congresso Abrasco - Saúde mental e Atenção Psicossocial em situações de emergências e 
desastres: lições aprendidas e desafios atuais.Desastres de origem natural em Santa Catarina: impactos na 
saúde, necessidades, lições e desafios. 2018. Rio de Janeiro. (Oficina).  
 
- Minicursos ofertados à comunidade - intitulado “Abordagem Psicossocial em Desastres”, em parceria com a 
psicóloga mestre Alessandra Rafaloski, oferecidos no IX Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 
(GEOSAUDE), na ETSUS Blumenau, em junho de 2019; e na XVII Semana da pesquisa, ensino e extensão da 
UFSC, em outubro de 2018. 
 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

03 Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros ___Doutorado 



___Capitulos de livros ___Mestrado 

06 Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

07 Participação em eventos 01TCC de graduação 

___Patentes 01 Iniciação Científica 

03 Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

 

Artigos: 
Fernandes GCM, Treich RS, Costa MFBNA, Oliveira AB, Kempfer SS, Abeldaño RA. Atenção primária à saúde 
em situações de desastres: revisão sistemática. Rev Panam Salud Publica. 2019;43:e76. 
https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.76) disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6733306/pdf/rpsp-43-e76.pdf 
 
- Prelo da Publicação de manuscrito aprovado na Revista Texto & Contexto Enfermagem, com previsão de 
publicação no primeiro número de 2020 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM DESASTRES 
NATURAIS (Revisão Integrativa da Literatura). 
 
- Prelo da Publicação de manuscrito na Revista Brasileira de Enfermagem - DEMANDAS DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DE COMUNIDADES VULNERÁVEIS A DESASTRES NATURAIS, aceito em fevereiro de 2020.  
 
TCC: 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Enfermagem da UFSC em novembro 
de 2017, pela acadêmica Raiza Santos Treich, com co-orientação da Dra Maria Fernanda Baeta Neves Alonso 
da Costa. 
 
Relatório de Iniciação Científica – Edital PIBIC/PIBIT Ufsc 2017: 
 
- Raiza Santos Treich. Cuidado à saúde de famílias em transições por desastres: participação da atenção 
básica e da atenção psicossocial na gestão e redução de riscos e desastres. 2017. Iniciação científica 
(Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Llz9YJWk1g&t=1s  
 
Resumos: 
 
- TREICH, R. S. ; COSTA, M. F. B. N. A. ; FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI . EVIDÊNCIAS SOBRE 
INTERVENÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE EM SITUAÇÕES OU CONTEXTOS DE DESASTRES 
NATURAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA. In: 16º SENADEn Seminário Nacional de Diretrizes para 
a Educação em Enfermagem e o 13º SINADEn Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermagem., 2018, 
Florianópolis. Anais do 16º SENADEn Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem e o 
13º SINADEn Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermagem., 2018.  
 
- FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI; TREICH, R. S. ; COSTA, M. F. B. N. A. . Evidências sobre 
Intervenções da Atenção Primária de Saúde em situações ou contextos de Desastres Naturais: Revisão 
Sistemática da Literatura. In: Seminário Estadual de Geografia da Saúde, 2018, Blumenau. Anais [recurso 
eletrônico] / do  
27 Seminário Estadual de Geografia da Saúde. Blumenau: Editora Universitária Instituto Federal Catarinense, 
2018. v. 1. p. 29-34.  
 
- FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI; BOEHS, A. E. ; COSTA, M. F. B. N. A. ; BELLAGUARDA, M. L. 
R. ; MEIRELLES, Betina H. S . TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DO TRABALHO DE CAMPO EM PESQUISA DE 
ESTUDO DE CASOS. In: VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde, 2018, Florianópolis. 
Anais do VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde, 2018. p. 434-437.  
 
- MAGAGNIN, A. B. ; FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI ; RUMOR, P. C. F. ; TREICH, R. S. ; BOEHS, 
A. E. ; HEIDEMANN, IVONETE T. SCHÜLTER BUSS ; FURTADO, J. . ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 
SAÚDE NAS SITUAÇÕES DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS/NATURAIS. In: VIII Congresso Iberoamericano 
de Pesquisa Qualitativa em Saúde, 2018, Florianópolis. Anais do VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa 
Qualitativa em Saúde, 2018. p. 1713-1715.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6733306/pdf/rpsp-43-e76.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Llz9YJWk1g&t=1s


- TREICH, R. S. ; FERNANDES, GISELE CRISTINA MANFRINI ; COSTA, M. F. B. N. A. . INTERVENÇÕES NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM DESASTRES NATURAIS: RELATÓRIO PARCIAL DE PESQUISA. In: 19 SEMINÁRIO 
NACIONAL DE PESQUISA EM ENFERMAGEM, 2017, JOÃO PESSOA/PB. ANAIS DO 19 SENPE, 2017. v. 1.  
 
- GISELE CRISTINA MANFRINI FERNANDES; HEIDEMANN, IVONETE T. SCHÜLTER BUSS. PERCEPÇÃO 
SOBRE OS IMPACTOS NA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO VALE DO 
ITAJAÍ, SANTA CATARINA, APÓS EXPERIÊNCIAS DE DESASTRES DE ORIGEM NATURAL. In: 20 SENPE, 
2019, Rio de Janeiro. Anais do 20 SENPE, 2019. p. 5997587.  
 
- GISELE CRISTINA MANFRINI FERNANDES et al. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PÓS-DESASTRE: CUIDADO 
COMPARTILHADO ENTRE CAPSI E ESCOLAS DE BLUMENAU. Anais II FÓRUM INTERNACIONAL NOVAS 
ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL, Florianópolis, 2019. P.74.  
 
Eventos: 
 
- VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde, 2018, Florianópolis (com rubrica aprovada 
para taxa de inscrição pela Fapesc) 
 
- 27 Seminário Estadual de Geografia da Saúde. Blumenau, 2018. 
 
- 20 SENPE, 2019 (com rubrica aprovada para taxa de inscrição pela Fapesc) 
 
- II FÓRUM INTERNACIONAL NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL, Florianópolis, 2019 
 
- II SBMEDE - Congresso Sul Brasileiro de Medicina de Emergência, I Congresso Catarinense de Medicina de 
Emergência e I Congresso Catarinense de Enfermagem de Emergência. Painel REEDA - Estratégias de Atenção 
Psicossocial a Comunidades Afetadas por Desastres Naturais. 2019. Florianópolis. (Congresso).  
 
- II Congreso Nacional de Enfermería en Emergencias y Desastre. I Congreso Latinoamericano de Enfermería. 
Cuidado de familias en situación de desastres: atención primaria de la salud y atención psicossocial. 2018. 
Córdoba, Argentina. (Congresso).  
 
- MORAES, JORGE FERNANDO B.; FERNANDES, GISELE C. M. “Nada leva nossa força: relato de 
experiência”. 9 Seminário Nacional sobre saúde em Desastres, Brasília, 2018. 
 
Outros: 
 
- Oficina Pré-Congresso Abrasco - Saúde mental e Atenção Psicossocial em situações de emergências e 
desastres: lições aprendidas e desafios atuais.Desastres de origem natural em Santa Catarina: impactos na 
saúde, necessidades, lições e desafios. 2018. Rio de Janeiro. (Oficina).  
 
- Minicursos ofertados à comunidade - intitulado “Abordagem Psicossocial em Desastres”, em parceria com a 
psicóloga mestre Alessandra Rafaloski, oferecidos no IX Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 
(GEOSAUDE), na ETSUS Blumenau, em junho de 2019; e  
 
- na XVII Semana da pesquisa, ensino e extensão da UFSC, em outubro de 2018. 
 

11 – Anexar fotos do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 

Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

* Coordenador Ione Jayce Ceola Schneider 

* Título do projeto Estudo De Sobrevivência De Pessoas Com Diagnóstico De 
Câncer no Município De Florianópolis/SC 

* Processo nº FAPESC 482/2016 

* Instituição Executora UFSC 

* Instituição co-executora  

* Instituição (ões) participante (s) do projeto Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, Unisul 

* Vigência do projeto Outubro de 2016 a Dezembro de 2019 

* Data de liberação dos recursos Setembro de 2016 

* Área do conhecimento Saúde Coletiva 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital R$7.689,49 7.630,18 59,31 

Custeio* R$11.541,56 11.497,27 44,29 

Saldo    

Data da situação 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020 

   

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 
 

Setor de aplicação dos resultados da 
pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 
 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  
 

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  
 

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  
 

Infraestrutura  Biossegurança  
 

Translacional  Biotecnologia  
 

Saúde Coletiva x Economia da saúde  
 

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  
 

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma 
opção) 

 Controle e participação social  
 

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 
médico-sanitários 

 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  
 

Pesquisa clínica epidemiológica/ 
observacional 

x Informação em saúde x 
 



 

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 
saúde pública 

 
 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  
 

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  
 

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  
 

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  
 

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  
 

 Infraestrutura  
Outro. Especifique: 

 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em 
saúde 

 
 

Sistemas de saúde, planejamento e gestão 
de políticas, programas e serviços de 
saúde 

 
 

Outras ações de C & T  
 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área geográfica, 
população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados) e resultados parciais (até 3000 
caracteres). 

As Doenças Crônicas Não transmissíveis (DCNT) estão entre as principais causas de mortes no mundo, com grande número 

de mortes prematuras e muitas vezes, grave limitação nas atividades de trabalho e de lazer, o que provoca impactos 

econômicos para as famílias, comunidades e a sociedade em geral acentuando as iniquidades e a pobreza. O impacto das 

DCNTs pode ser revertido por meio de intervenções de promoção de saúde para redução de fatores de risco, além de 

melhoria da atenção à saúde, detecção precoce e tratamento oportuno. Em relação ao câncer, uma das doenças que 

compõe as DCNTs, é possível por intermédio de estudos de sobrevida. Estes estudos servem de parâmetro para avaliar 

resultados de ações na área da atenção oncológica. No Brasil, é possível fazer estudos de sobrevida com dados referentes 

aos sistemas de informação em saúde, como os Registros de Câncer de Base Populacional, que são fontes sistemáticas de 

coleta de dados, armazenamento e análise da incidência de câncer na população. Ao relacionar esses dados com outros do 

Sistema de Informação sobre Mortalidade é possível delinear um estudo de coorte que possibilite a análise de sobrevida e 

o conhecimento dos fatores associados. Também permite identificar grupos vulneráveis, com maior incidência e menor 

sobrevida. O projeto pretende estimar o tempo de sobrevida, como o intervalo entre a data do diagnóstico e a do óbito ou 

final do acompanhamento. Após este passo, serão estimadas as curvas sobrevida pelo método de Kaplan-Meier, e a 

comparação dessas será feita através do teste log-rank. A estimação do efeito das variáveis independentes em relação a 

sobrevida será realizada pelo modelo de Cox.  O uso de instrumentos adequados de mensuração do processo saúde-

doença possibilita à Saúde Pública utilizar racionalmente os recursos disponíveis. Para isto, é fundamental dispor de 

informações que possibilitem uma análise objetiva das situações de saúde em que se pretende atuar. Os indicadores de 

saúde cumprem esse papel e suas características determinam quanto são utilizados no nível local. Nos anos de 2008 a 

2010, foram registrados 7.672 casos de câncer diagnosticados em Florianópolis, excetuando o câncer de pele não 



 

melanoma. O câncer de mama foi o diagnóstico mais registrado (19,2% dos casos), seguidos cólon e reto (11,9% dos 

casos), tireoide (10,9% dos casos), próstata (10,4% dos casos) e traqueia, brônquios e pulmão (7,9% dos casos). O maior 

percentual de óbitos, entre as tipologias, foi registrado entre os casos câncer de fígado (46,0%), de pâncreas (42,2%), de 

traqueia, brônquios e pulmão (38,9%), vesícula biliar (36,7%) e nasofaringe (36,4%). As melhores probabilidades de 

sobrevivência foram encontradas no câncer de tireoide (98,4%), testículo (95,0%), mama (91,3%), colo de útero (91,3%) e 

corpo de útero (91,1%). Em contrapartida, as piores foram relacionadas ao câncer fígado (40,2%), vesícula biliar (40,2%), 

pâncreas (43,7%), tranqueia, brônquios e pulmão (48%) e esôfago (55,8%). O presente projeto, ao propor a análise de 

sobrevida nos diversos tipos de neoplasia no nível local e, ao ser um desenvolvido em parceria entre gestores municipais, 

pesquisadores, profissionais de saúde e acadêmicos, tem o potencial de implementar a vigilância em saúde, e contribuir 

para a prevenção e o controle das neoplasias de maior incidência e menor sobrevida. Além disso, pode ajudar no 

planejamento de ações que visam a redução de fatores de risco comuns às doenças não transmissíveis, possibilitando 

desenvolver ações de promoção de saúde que garantam à população uma melhor qualidade de vida. 

Cabe salientar que a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis é uma grande parceria e colaboradora do projeto. O 

auxílio deles na aquisição dos bancos de dados foi essencial para o andamento do projeto. 

2 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique 

 
Houve alteração do tempo de investigação. Foram incluídos os casos diagnosticados entre 2011 e 2012. Isso fará com que 

teremos mais estimativas de acompanhamento dos casos. O tempo de acompanhamento ficará em 5 anos.  

 
 

3 – As etapas previstas no cronograma de atividades foram cumpridas adequadamente até o momento? Caso negativo, 
registre as ocorrências que interferiram no desenvolvimento da pesquisa: 

 
Sim, o cronograma foi cumprido e as etapas realizadas, no entanto, tiveram dificuldades relacionadas com a publicação 

dos resultados, pois não houve recursos aprovados para taxa de publicação de artigos. As revistas que não cobram taxas 

apresentam altas taxas de recusas.  Diante disso, a pesquisadora não conseguiu publicar os resultados.  

Houve alteração do tempo de investigação. A pedido da SMS de Florianópolis, foram incluídos os casos diagnosticados 
entre 2011 e 2012. Isso fará com que teremos mais estimativas de acompanhamento dos casos. O tempo de 
acompanhamento ficará em 5 anos 

4 – Relacione os fatores que facilitaram ou dificultaram a execução da pesquisa até o momento. 

 

Os fatores facilitadores foram o conhecimento das técnicas utilizadas. O relacionamento das bases de dados é uma técnica 

que auxilia a criar estudos de coorte. Desta forma pode-se ter dados mais precisos com maior confiabilidade, pois estes 

tipos de estudos estão entre os mais confiáveis. 

A utilização das análises de sobrevivência, técnica também utilizada em outros estudos pela pesquisadora, mostra 

informações pouco utilizadas no Brasil, mas que os resultados podem ser comparados com de outros estudos, nacionais e 

internacionais, para identificar diferenças entre as populações. 



 

Outro ponto positivo, foi o ganho de uma bolsa de iniciação científica associada a este projeto, financiada pelo CNPq. A 

bolsista, graduanda em Fisioterapia, é muito dinâmica e sente-se parte do projeto. Ela apropriou-se das técnicas, e do 

tema. A participação da bolsista, com determinação, faz com as atividades fossem cumpridas. Os alunos de pós-graduação 

em Ciências da Reabilitação também se envolveram no projeto no último ano, o que facilitou a divulgação dos resultados 

em eventos científicos. 

As principais dificuldades são relacionadas a publicação dos resultados. Não houve aprovado recursos para taxa de 

publicação de artigos. As revistas que não cobram taxas apresentam altas taxas de recusas. Desta forma, ainda não houve 

a publicação dos resultados, e mudanças quanto a quantidade de artigos a serem escritos. 

 

5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 
afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

 
A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis é uma grande parceira e colaboradora do projeto. O auxílio deles na 

aquisição dos bancos de dados foi essencial para o andamento do projeto. 

 
 

6 – Explicite os resultados alcançados, até o momento, em relação aos objetivos da pesquisa: 

 
Os resultados do projeto foram alcançados, exceto a publicação dos artigos. Um dos artigos já foi submetido, com a análise 

das neoplasias de mama, colo do útero e ovário. Outro artigo está em fase de finalização, com análise das neoplasias 

tabaco-relacionadas.  

A tabela abaixo mostra a probabilidade de sobrevida de acordo com cada agrupamento de tipologia. 

 

Tabela 1. Descrição dos casos, óbitos, censura e sobrevida por tipologia, Florianópolis, 2008 a 2010. 

Variáveis n % (IC95%) 
 Óbitos por todas as causas  Óbitos por todas as causas 

 n % (IC95%) S(t) (IC95%)  n % (IC95%) S(t) (IC95%) 

Sexo           

 Feminino 
7.2
02 

54,1 (53,3-55,0)  1.542 21,4 (20,5-22,4) 78,6 (77,6-79,5)  1.312 18,2 (17,3-19,1) 81,6 (80,7-82,5) 

 Masculino 
6.0
99 

45,9 (4,05-46,7)  1.827 30,0 (28,8-31,1) 70,0 (68,9-71,2)  1.518 24,9 (23,8-26,0) 74,6 (73,5-75,7) 

Faixa etária           

 39 anos ou menos 
1.4
29 

10,8 (10,2-11,3)  143 10,0 (8,6-11,7) 90,0 (88,3-91,4)  132 9,2 (7,8-10,9) 90,7 (89,1-92,1) 

 40 a 49 anos  
1.9
61 

14,8 (14,2-15,4)  287 14,6 (13,1-16,3) 85,4 (83,7-86,9)  268 13,7 (12,2-15,3) 86,3 (84,7-87,7) 

 50 a 59 anos 
3.0
82 

23,2 (22,5-23,9)  633 20,5 (19,1-22,0) 79,5 (78,0-80,9)  585 19,0 (17,6-20,4) 80,9 (79,4-82,2) 

 60 a 69 anos 
3.1
53 

23,7 (23,0-24,5)  759 24,1 (22,6-25,6) 75,9 (74,4-77,4)  696 22,1 (20,7-23,6) 77,8 (76,3-79,2) 

 70 anos ou mais 
3.6
57 

27,5 (26,8-28,3)  1.543 42,2 (40,6-43,8) 57,8 (56,2-59,4)  1.145 31,3 (29,8-32,8) 67,6 (66,0-69,1) 

Raça           

 Branca 
10.
983 

82,6 (81,9-83,2)  2.959 26,9 (26,1-27,8) 73,1 (72,2-73,9)  2.503 22,8 (22-23,6) 76,9 (76,1-77,7) 

 Preta e Parda 513 3,9 (3,5-4,2)  218 42,5 (38,3-46,8) 57,5 (53,1-61,7)  198 38,6 (34,5-42,9) 61,0 (56,6-65,1) 

 Amarelo e Indígena 42 0,3 (0,2-0,4)  13 31 (18,8-46,5) 69,1 (52,7-80,7)  12 28,6 (16,9-44,1) 70,9 (54,5-82,3) 

 Sem informação 
1.7
63 

13,3 (12,7-13,8)  179 10,2 (8,8-11,7) 89,9 (88,3-91,2)  117 6,6 (5,6-7,9) 93,3 (92,0-94,3) 



 

Escolaridade           

 Superior 
5.1
90 

39 (38,2-39,9)  1.291 24,9 (23,7-26,1) 75,1 (73,9-76,3)  1.080 20,8 (19,7-21,9) 78,9 (77,8-80,0) 

 Médio 
3.1
25 

23,5 (22,8-24,2)  787 25,2 (23,7-26,7) 74,8 (73,3-76,3)  702 22,5 (21-24) 77,3 (75,8-78,8) 

 Ensino fundamental 
1.9
59 

14,7 (14,1-15,3)  742 37,9 (35,8-40) 62,1 (59,9-64,2)  647 33 (31-35,1) 66,5 (64,3-68,5) 

 

Sem escolaridade 
formal 

504 3,8 (3,5-4,1)  166 32,9 (29-37,2) 67,1 (62,8-71,0)  123 24,4 (20,8-28,4) 75,0 (70,9-78,6) 

 Sem informação 
2.5
23 

19 (18,3-19,6)  383 15,2 (13,8-16,6) 84,8 (83,4-86,2)  278 11 (9,9-12,3) 88,8 (87,5-90,0) 

Situação conjugal           

 Com companheiro 
6.7
45 

50,7 (49,9-51,6)  1.770 26,2 (25,2-27,3) 73,8 (72,7-74,8)  1.522 22,6 (21,6-23,6) 77,2 (76,1-78,1) 

 Sem companheiro 
4.0
44 

30,4 (29,6-31,2)  1.270 31,4 (30,0-32,9) 68,6 (67,1-70,0)  1.081 26,7 (25,4-28,1) 72,9 (71,5-74,3) 

 Sem informação 
2.5
12 

18,9 (18,2-19,6)  329 13,1 (11,8-14,5) 86,9 (85,5-88,2)  227 9,0 (8,0-10,2) 90,8 (89,6-91,9) 

Meio diagnóstico           

 Citologia 216 1,6 (1,4-1,9)  91 42,1 (35,7-48,8) 45,1 (34,2-55,5)  75 34,7 (28,7-41,3) 64,4 (57,6-70,5) 

 Clínico 108 0,8 (0,7-1)  47 43,5 (34,5-53,0) 41,9 (27,1-55,9)  36 33,3 (25,1-42,8) 64,8 (54,7-73,3) 

 

Histologia da 
metástase 

295 2,2 (2-2,5)  224 75,9 (70,7-80,5) 21,9 (15,6-28,9)  216 73,2 (67,9-78) 25,1 (20,2-30,3) 

 

Histologia do tumor 
primário 

12.
026 

90,4 (89,9-90,9)  2.473 20,6 (19,9-21,3) 75,1 (74-76,2)  1.995 16,6 (15,9-17,3) 83,2 (82,5-83,8) 

 Pesquisa 223 1,7 (1,5-1,9)  136 61,0 (54,4-67,2) 36,6 (28,2-45)  116 52 (45,4-58,5) 45,3 (38,4-51,9) 

 

Serviço de Verificação 
de Óbito 

357 2,7 (2,4-3)  357 100 (0-0) -  355 99,4 (97,8-99,9) - 

 Sem informação 76 0,6 (0,5-0,7)  41 53,9 (42,7-64,8) 26,7 (12,6-43)  37 48,7 (37,6-59,9) 50,7 (38,9-61,4) 

Extensão           

 In situ 793 6,0 (5,6-6,4)  36 4,5 (3,3-6,2) 95,5 (93,8-96,7)  21 2,6 (1,7-4,0) 97,3 (95,9-98,3) 

 Localizado  
5.3
82 

40,5 (39,6-41,3)  559 10,4 (9,6-11,2) 89,6 (88,8-90,4)  351 6,5 (5,9-7,2) 93,4 (92,7-94,0) 

 Metastático 
2.4
85 

18,7 (18,0-19,4)  1.272 51,2 (49,2-53,2) 48,8 (46,8-50,8)  1.198 48,2 (46,2-50,2) 51,1 (49,1-53,0) 

 Não se aplica 671 5,0 (4,7-5,4)  260 38,7 (35,1-42,5) 61,3 (57,5-64,8)  214 31,9 (28,5-35,5) 67,2 (63,5-70,7) 

 Sem informação 
3.9
70 

29,8 (29,1-30,6)  1.242 31,3 (29,9-32,7) 68,7 (67,3-70,1)  1.046 26,3 (25,0-27,7) 73,3 (71,8-74,6) 

Agrupamento           

 

Lábio e cavidade oral 
(C00-C08) 

172 1,3 (1,1-1,5)  72 41,9 (34,7-49,4) 58,1 (50,4-65,1)  63 36,6 (29,7-44,1) 62,5 (54,6-69,3) 

 

Outras faringes (C09-
10; C12-14) 

73 0,5 (0,4-0,7)  44 60,3 (48,6-70,9) 39,7 (28,5-50,7)  41 56,2 (44,6-67,1) 42,6 (31,0-53,7) 

 Nasofaringe (C11) 24 0,2 (0,1-0,3)  13 52,0 (32,7-70,7) 48,0 (27,8-65,6)  13 52,0 (32,7-70,7) 48,0 (27,8-65,6) 

 Esôfago (C15) 114 0,9 (0,7-1,0)  80 70,2 (61,1-77,9) 29,8 (21,7-38,3)  77 67,5 (58,4-75,5) 31,1 (22,8-39,8) 

 Estômago (C16) 352 2,6 (2,4-2,9)  219 62,2 (57,0-67,1) 37,8 (32,7-42,8)  205 58,2 (53,0-63,3) 40,6 (35,4-45,7) 

 Colón e reto (C18-21) 835 6,3 (5,9-6,7)  313 37,5 (34,3-40,8) 62,5 (59,1-65,7)  290 34,7 (31,6-38,0) 64,8 (61,5-68,0) 

 Fígado (C22) 124 0,9 (0,8-1,1)  104 83,9 (76,3-89,4) 16,1 (10,3-23,1)  96 77,4 (69,2-84,0) 19,1 (12,5-26,7) 

 Vesícula biliar (C23-24) 59 0,4 (0,3-0,6)  45 76,3 (63,7-85,5) 23,7 (13,9-35,1)  43 72,9 (60,1-82,7) 24,7 (14,5-36,4) 

  Pâncreas (C25) 132 1,0 (0,8-1,2)  116 87,9 (81,1-92,5) 12,1 (7,3-18,3)  110 83,3 (75,9-88,8) 13,5 (8,2-20,2) 

 Laringe (C32) 91 0,7 (0,6-0,8)  39 42,9 (33,1-53,2) 57,1 (46,3-66,6)  35 38,5 (29,0-48,9) 60,3 (49,2-69,6) 

 

Traqueia, Brônquios e 
Pulmão (C33-34) 

592 4,5 (4,1-4,8)  472 79,7 (76,3-82,8) 20,3 (17,1-23,6)  457 77,2 (73,6-80,4) 21,3 (18,1-24,8) 

 

 Melanoma da pele 
(C43) 

396 3,0 (2,7-3,3)  77 19,4 (15,8-23,6) 80,6 (76,3-84,1)  72 18,2 (14,7-22,3) 81,8 (77,6-85,2) 

 

Câncer de pele não 
melanoma (C44) 

4.4
70 

33,6 (32,8-34,4)  449 10,0 (9,2-11,0) 90,0 (89,0-90,8)  167 3,7 (3,2-4,3) 96,2 (95,5-96,7) 

 Mama (C50) 
1.3
09 

9,8 (9,3-10,4)  238 18,2 (16,2-20,4) 81,8 (79,6-83,8)  217 16,6 (14,7-18,7) 83,3 (81,2-85,3) 

 Colo de útero (C53) 488 3,7 (3,4-4,0)  61 12,5 (9,8-15,7) 87,5 (84,2-90,1)  57 11,7 (9,1-14,8) 88,3 (85,1-90,8) 

 Corpo do útero (C54) 111 0,8 (0,7-1,0)  35 31,5 (23,5-40,8) 68,5 (58,9-76,2)  28 25,2 (18,0-34,2) 74,1 (64,7-81,4) 

 Ovário (C56) 120 0,9 (0,8-1,1)  64 53,3 (44,4-62,1) 46,7 (37,6-55,3)  64 53,3 (44,4-62,1) 46,7 (37,6-55,3) 

 Próstata (C61) 953 7,2 (6,7-7,6)  173 18,2 (15,8-20,7) 81,9 (79,3-84,2)  131 13,7 (11,7-16,1) 86,0 (83,6-88,1) 

 Testículo (C62) 46 0,3 (0,3-0,5)  2 4,3 (1,1-16,0) 95,7 (83,7-98,9)  2 4,3 (1,1-16,0) 95,7 (83,7-98,9) 



 

 Rim (C64-66) 182 1,4 (1,2-1,6)  47 25,8 (20,0-32,7) 74,2 (67,2-79,9)  39 21,4 (16,1-28,0) 78,1 (71,3-83,5) 

 Bexiga (C67) 294 2,2 (2,0-2,5)  98 33,3 (28,2-38,9) 66,7 (61,0-71,7)  84 28,6 (23,7-34,0) 70,8 (65,1-75,7) 

 

Cérebro e sistema 
nervoso central (C70-
C72) 

126 0,9 (0,8-1,1)  85 67,5 (58,8-75,1) 32,5 (24,6-40,8)  83 65,9 (57,1-73,6) 33,8 (25,7-42,2) 

 Tireoide (C73) 
1.0
94 

8,2 (7,8-8,7)  21 1,9 (1,3-2,9) 98,1 (97,1-98,7)  16 1,5 (0,9-2,4) 98,5 (97,6-99,1) 

 

Linfoma de Hodgkin 
(C81) 

54 0,4 (0,3-0,5)  7 13,0 (6,3-24,9) 87 (74,7-93,6)  6 11,1 (5,0-22,7) 88,8 (76,7-94,8) 

 

Linfoma não-Hodgkin 
(C82-85, C96) 

302 2,3 (0,02-2,5)  107 35,4 (30,2-41,0) 64,6 (58,9-69,7)  89 29,5 (24,6-34,9) 69,9 (64,3-74,7) 

 

Mieloma múltiplo 
(C88, C90) 

97 0,7 (0,6-0,9)  48 49,5 (39,6-59,4) 50,5 (40,2-59,9)  40 41,2 (31,9-51,3) 57,3 (46,6-66,6) 

 Leucemia (C91-95) 218 1,6 (1,4-1,9)  98 45,0 (38,5-51,6) 55,1 (48,2-61,4)  79 36,2 (30,1-42,8) 62,4 (55,5-68,6) 

 Outros  446 3,4 (3,1-3,7)  236 52,9 (48,3-57,5) 47,1 (42,4-51,6)  221 49,6 (44,9-54,2) 49,3 (44,5-53,9) 

 Sarcoma de Kaposi 26 0,2 (0,1-0,3)  6 23,1 (10,6-43,2) 76,9 (55,7-88,9)  5 19,2 (8,1-39,2) 80,6 (59,5-91,4) 

 

 

Figura 1. Taxa de sobrevivência dos casos registrados de câncer no Registro de Câncer de Base Populacional, Florianópolis, 2008-2017 
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7 – Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

 

Os resultados do projeto já foram divulgados em dois congressos de grande expressão nacional, o X Congresso Brasileiro 

de Epidemiologia, que ocorreu em Florianópolis, em outubro de 2017, e no 12º. Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 

que ocorreu em julho de 2018, no Rio de Janeiro. Também na Jornada de Fisioterapia da UFSC em 2018, no IV Congresso 

Catarinense de Saúde Coletiva em outubro de 2019, no Seminário do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Reabilitação (PPGCR-UFSC Araranguá) e na Convenção 50 anos de fisioterapia: O futuro da profissão ULBRA, Torres em 

novembro de 2019.  
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Material Suplementar – Descrição dos principais agrupamentos de neoplasias 

 



 

Tabela 1. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Lábio e cavidade oral (C00-C08), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis n (%) 
Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor 

de p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,342  0,258   

 Feminino 58 (35,2) 20 (34,5)  65,5 (51,8-76,2)  1,00 1,00 

 Masculino 107 (64,9) 45 (42,1)  57,9 (48-66,6)  1,35 (0,8-2,29) 1,23 (0,7-2,17) 

Faixa etária   0,016  0,022   

 49 anos ou menos 35 (21,2) 10 (28,6)  71,4 (53,4-83,5)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 48 (29,1) 22 (45,8)  54,2 (39,2-67)  1,77 (0,84-3,75) 1,51 (0,69-3,33) 

 60 a 69 anos 35 (21,2) 8 (22,9)  77,1 (59,5-87,9)  0,75 (0,3-1,91) 0,57 (0,21-1,53) 

 70 anos ou mais 47 (28,5) 25 (53,2)  46,8 (32,2-32,2)  2,14 (1,03-4,45) 2,08 (0,99-4,37) 

Escolaridade   0,228  0,131   

 9 anos ou mais 69 (41,8) 22 (31,9)  68,1 (55,7-77,7)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 84 (50,9) 37 (44,1)  56 (44,7-65,8)  1,5 (0,88-2,54) 1,27 (0,73-2,22) 

 Sem informação 12 (7,3) 6 (50)  50 (20,9-73,6)  2,25 (0,91-5,56) 4,18 (0,84-20,9) 

Raça   0,040  0,015   

 Branca 148 (89,7) 54 (36,5)  63,5 (55,2-70,7)  1,00 1,00 

 Outras 9 (5,5) 7 (77,8)  22,2 (3,4-51,3)  2,8 (1,27-6,17) 3,16 (1,25-7,99) 

 Sem informação 8 (4,9) 4 (50)  50 (15,2-77,5)  2 (0,72-5,52) 2,77 (0,32-23,65) 

Situação conjugal   0,929  0,948   

 Com companheiro 94 (57) 36 (38,3)  61,7 (51,1-70,7)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 58 (35,2) 24 (41,4)  58,6 (44,9-70,0)  1,05 (0,63-1,76) 0,81 (0,45-1,47) 

 Sem informação 13 (7,9) 5 (38,5)  61,5 (30,8-81,8)  1,15 (0,45-2,94) 0,19 (0,03-1,05) 

Extensão da doença   0,014  0,014   

 Localizado 34 (20,6) 12 (35,3)  64,7 (46,3-78,2)  1,00 1,00 

 Metastático 57 (34,6) 31 (54,4)  45,6 (32,4-57,9)  1,75 (0,9-3,41) 2,16 (1,04-4,47) 

 Sem informação 74 (44,9) 22 (29,7)  70,3 (58,5-79,3)  0,81 (0,4-1,64) 0,97 (0,45-2,09) 

Ano do diagnóstico   0,842  0,851   

 2008 28 (17) 13 (46,4)  53,6 (33,8-69,8)  1,00 1,00 

 2009 36 (21,8) 14 (38,9)  61,1 (43,4-74,8)  0,78 (0,36-1,65) 0,83 (0,36-1,89) 

 2010 32 (19,4) 12 (37,5)  62,5 (43,5-76,7)  0,75 (0,34-1,63) 0,77 (0,32-1,87) 

 2011 31 (18,8) 10 (32,3)  67,7 (48,4-81,2)  0,62 (0,27-0,42) 0,62 (0,25-1,51) 

 2012 38 (23) 16 (42,1)  57,9 (40,8-71,7)  0,79 (0,38-1,65) 0,98 (0,43-2,26) 

Status        

 Censura 100 (60,6)       



 

  Óbito 65 (39,4)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais 

  



 

Tabela 2. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de outras faringes (C09-C10; C12-C14), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis n (%) 
Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor 

de p† 
HR bruta (IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,717  0,936   

 Feminino 6 (8,3) 4 (66,7)  33,3 (4,6-67,6)  1,00 1,00 

 Masculino 66 (91,7) 39 (59,1)  40,9 (29,0-52,4)  0,96 (0,34-2,68) 1,08 (0,32-3,68) 

Faixa etária   0,524  0,658   

 49 anos ou menos 9 (12,5) 5 (55,6)  44,4 (13,6-71,9)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 24 (33,3) 12 (50,0)  50,0 (29,1-67,8)  0,79 (0,28-2,24) 1,00 (0,29-3,45) 

 60 a 69 anos 24 (33,3) 15 (62,5)  37,5 (19,0-56,0)  1,03 (0,38-2,85) 1,07 (0,31-3,69) 

 70 anos ou mais 15 (20,8) 11 (73,3)  26,7 (8,3-49,6)  1,34 (0,46-3,85) 2,27 (0,69-7,49) 

Escolaridade   0,733  0,816   

 9 anos ou mais 26 (36,1) 17 (65,4)  34,6 (17,5-52,5)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 42 (58,3) 24 (57,1)  42,9 (27,8-57,1)  0,82 (0,44-1,52) 0,77 (0,37-1,63) 

 Sem informação 4 (5,6) 2 (50)  50,0 (5,8-84,5)  0,85 (0,20-3,68) 0,84 (0,06-11,37) 

Raça   0,629  0,355   

 Branca 62 (86,1) 36 (58,1)  41,9 (29,6-53,8)  1,00 1,00 

 Outras 8 (11,1) 6 (75,0)  25,0 (3,7-55,8)  1,87 (0,78-4,45) 1,86 (0,59-5,84) 

 Sem informação 2 (2,8) 1 (50,0)  50,0 (0,6-91,0)  1,01 (0,14-7,34) 0,16 (0,01-3,61) 

Situação conjugal   0,450  0,193   

 Com companheiro 46 (63,9) 25 (54,4)  45,7 (31,0-59,2)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 22 (30,6) 15 (68,2)  31,8 (14,2-51,1)  1,49 (0,78-2,82) 1,49 (0,69-3,25) 

 Sem informação 4 (5,6) 3 (75,0)  25,0 (0,9-66,5)  2,55 (0,76-8,5) 5,63 (0,70-45,22) 

Extensão da doença   0,573  0,492   

 Localizado 11 (15,3) 5 (45,5)  54,6 (22,9-78,0)  1,00 1,00 

 Metastático 43 (59,7) 27 (62,8)  37,2 (23,1-51,3)  1,77 (0,68-4,59) 2,79 (0,89-8,72) 

 Sem informação 18 (25,0) 11 (61,1)  38,9 (17,5-60,0)  1,70 (0,59-4,89) 2,52 (0,73-8,71) 

Ano do diagnóstico   61,54  0,628   

 2008 14 (19,4) 11 (78,6)  21,4 (5,2-44,8)  1,00 1,00 

 2009 21 (29,2) 12 (57,1)  42,9 (21,9-62,3)  0,67 (0,30-1,53) 0,55 (0,21-1,42) 

 2010 11 (15,3) 7 (63,6)  36,4 (11,2-62,7)  0,76 (0,29-1,95) 0,44 (0,14-1,35) 

 2011 13 (18,1) 5 (38,5)  61,5 (30,8-81,8)  0,36 (0,12-1,04) 0,25 (0,08-0,77) 

 2012 13 (18,1) 8 (61,5)  38,5 (14,1-62,8)  0,67 (0,27-1,67) 0,63 (0,22-1,78) 

Status        

 Censura 29 (40,3)       



 

  Óbito 43 (59,7)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais   



 

Tabela 3. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Nasofaringe (C11), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis 
n (%) 

Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,386  0,499   

 Feminino 8 (33,3) 3 (37,5)  62,5 (22,9-86,1)  1,00 1,00 

 Masculino 16 (66,7) 9 (56,3)  43,8 (19,8-65,6)  1,56 (0,42-5,91) 4,52 (0,84-24,24) 

Faixa etária   0,050  0,062   

 65 anos ou menos 16 (66,7) 8 (50,0)  100,0  1,00 1,00 

 66 anos ou mais 8 (33,3) 8 (50,0)  25,0 (0,9-66,5)  1,29 (0,39-4,29) 2,12 (0,51-8,78) 

Escolaridade   1000  0,996   

 9 anos ou mais 12 (50,0) 6 (50,0)  50,0 (20,9-73,6)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 10 (41,7) 5 (50,0)  50,0 (18,4-75,3)  1,06 (0,32-3,46) 1,07 (0,3-3,78) 

 Sem informação 2 (8,3) 1 (50,0)  50,0 (0,6-91,0)  1,01 (0,12-8,45) 7,2 (0,47-110,28) 

Raça   0,307  0,398   

 Branca 23 (95,8) 12 (52,2)  47,8 (26,8-66,1)  - - 

 Outras 1 (4,2) -  -  - - 

Situação conjugal   0,231  0,312   

 Com companheiro 12 (50,0) 4 (33,3)  66,7 (33,7-86,0)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 10 (41,7) 7 (70,0)  30,0 (7,1-57,8)  2,52 (0,74-8,64) 6,70 (1,41-31,76) 

 Sem informação 2 (8,3) 1 (50,0)  50,0 (0,6-91,0)  1,80 (0,18-14,42) 1,00 

Extensão da doença   0,865  0,869   

 Localizado 5 (20,8) 2 (40,0)  60,0 (12,6-88,2)  1,00 1,00 

 Metastático 11 (45,8) 6 (54,6)  45,5 (16,7-70,7)  1,54 (0,31-7,66) 2,09 (0,35-12,31) 

 Sem informação 8 (33,4) 4 (50,0)  50,0 (15,2-77,5)  1,34 (0,25-7,35) 1,18 (0,18-7,5) 

Ano do diagnóstico   0,525  0,601   

 2008 6 (25,0) 4 (66,7)  33,3 (4,6-67,6)  1,00 - 

 2009 5 (20,8) 3 (60,0)  40,0 (5,2-75,3)  0,85 (0,19-3,8) - 

 2010 8 (33,3) 4 (50,0)  50,0 (15,2-77,5)  0,54 (0,14-2,18) - 

 2011 2 (8,3) -  100,0  1,00 - 

 2012 3 (12,5) 1 (33,3)  66,7 (5,4-94,5)  0,44 (0,05-3,99) - 

Status        

 Censura 12 (50,0)       

 Óbito 12 (50,0)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 4. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Esôfago (C15), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis n (%) 
Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,140  0,127   

 Feminino 22 (21,0) 12 (54,6)  45,5 (24,4-64,3)  1,00 1,00 

 Masculino 83 (79,1) 59 (71,1)  28,9 (19,6-38,9)  1,62 (0,87-3,01) 1,55 (0,75-3,18) 

Faixa etária   0,577  0,351   

 49 anos ou menos 9 (8,6) 7 (77,8)  22,2 (3,4-51,3)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 39 (37,1) 28 (71,8)  28,2 (15,3-42,7)  0,64 (0,28-1,48) 0,60 (0,23-1,61) 

 60 a 69 anos 24 (32,4) 20 (58,8)  41,2 (24,8-56,9)  0,47 (0,20-1,12) 0,55 (0,2-1,51) 

 70 anos ou mais 23 (21,9) 16 (69,6)  30,4 (13,5-49,3)  0,67 (0,28-1,64) 0,94 (0,32-2,79) 

Escolaridade   0,457  0,486   

 9 anos ou mais 31 (29,5) 21 (67,7)  32,3 (16,9-48,6)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 56 (53,3) 40 (71,4)  28,6 (17,5-40,7)  1,34 (0,79-2,27) 0,81 (0,43-1,52) 

 Sem informação 18 (17,1) 10 (55,6)  44,4 (21,6-65,1)  1,01 (0,47-2,14) 3,48 (0,91-13,29) 

Raça   0,015  0,002   

 Branca 83 (79,1) 54 (65,1)  34,9 (24,9-45,1)  1,00 1,00 

 Outras 16 (15,2) 15 (93,8)  6,3 (0,4-24,7)  2,54 (1,42-4,56) 2,37 (1,09-5,14) 

 Sem informação 6 (5,7) 2 (33,3)  66,7 (19,5-90,4)  0,43 (0,1-1,76) 0,57 (0,09-3,40) 

Situação conjugal   0,073  0,074   

 Com companheiro 64 (61,0) 44 (68,8)  31,3 (20,4-42,7)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 27 (25,7) 21 (77,8)  22,2 (9,0-39,0)  1,52 (0,9-2,56) 1,54 (0,82-2,89) 

 Sem informação 14 (13,3) 6 (42,9)  57,1 (28,4-78,0)  0,57 (0,24-1,35) 0,36 (0,06-2,00) 

Extensão da doença   0,009  0,046   

 Localizado 24 (22,9) 13 (54,2)  45,8 (25,6-64,0)  1,00 1,00 

 Metastático 37 (35,2) 32 (86,5)  13,5 (4,9-26,4)  1,96 (1,02-3,74) 2,30 (0,99-5,34) 

 Sem informação 44 (41,9) 26 (59,1)  40,9 (26,5-54,8)  1,14 (0,59-2,22) 1,33 (0,56-3,15) 

Ano do diagnóstico   0,012  0,021   

 2008 20 (19,1) 9 (45,0)  55 (31,3-73,5)  1,00 1,00 

 2009 18 (17,1) 17 (94,4)  5,6 (0,4-22,4)  3,43 (1,51-7,82) 2,95 (1,05-8,27) 

 2010 18 (17,1) 10 (55,6)  44,4 (21,6-65,1)  1,32 (0,54-3,25) 1,25 (0,42-3,71) 

 2011 15 (14,3) 12 (80,0)  20 (4,9-42,4)  2,16 (0,91-5,15) 1,69 (0,56-5,14) 

 2012 34 (32,4) 23 (67,7)  32,4 (17,6-48)  1,72 (0,79-3,71) 1,05 (0,38-2,93) 

Status        

 Censura 34 (32,4)       



 

  Óbito 71 (67,6)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais 



 

Tabela 5. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Estômago (C16), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis 
n (%) 

Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,099  0,094   

 Feminino 142 (42,6) 78 (54,9)  45,1 (36,8-53,0)  1,00 1,00 

 Masculino 191 (57,4) 122 (63,9)  36,1 (29,4-42,9)  1,27 (0,96-1,69) 1,24 (0,91-1,69) 

Faixa etária   <0,001  <0,001   

 49 anos ou menos 56 (16,8) 24 (42,9)  57,1 (43,2-68,9)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 69 (20,7) 30 (43,5)  56,5 (44,0-67,2)  1,02 (0,60-1,74) 1,01 (0,58-1,74) 

 60 a 69 anos 87 (26,1) 54 (62,1)  37,9 (27,8-48,0)  1,76 (1,09-2,84) 1,79 (1,09-2,93) 

 70 anos ou mais 121 (36,3) 92 (76,0)  24,0 (16,8-31,9)  2,59 (1,65-4,06) 2,57 (1,61-4,07) 

Escolaridade   0,214  0,229   

 9 anos ou mais 121 (36,3) 71 (58,7)  41,3 (32,5-49,9)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 182 (54,7) 115 (63,2)  36,8 (29,9-43,8)  1,18 (0,88-1,59) 0,98 (0,72-1,33) 

 Sem informação 30 (9,0) 14 (46,7)  53,3 (34,3-69,1)  0,78 (0,44-1,38) 0,82 (0,35-1,92) 

Raça   0,229  0,277   

 Branca 293 (88,0) 177 (60,4)  39,6 (34,0-45,1)  1,00 1,00 

 Outras 29 (8,7) 19 (65,5)  34,5 (18,2-51,5)  1,18 (0,74-1,9) 1,16 (0,70-1,92) 

 Sem informação 11 (3,3) 4 (36,4)  63,6 (29,7-84,5)  0,50 (0,18-1,34) 0,65 (0,20-2,11) 

Situação conjugal   0,195  0,215   

 Com companheiro 209 (62,8) 124 (59,3)  40,7 (34,0-47,2)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 98 (29,4) 64 (65,3)  34,7 (25,5-44,1)  1,16 (0,86-1,57) 1,00 (0,72-1,39) 

 Sem informação 26 (7,8) 12 (46,2)  53,9 (33,3-70,6)  0,21 (0,38-1,24) 0,86 (0,38-1,97) 

Extensão da doença   <0,001  0,002   

 Localizado 54 (16,2) 20 (37)  63,0 (48,7-74,3)  1,00 1,00 

 Metastático 135 (40,5) 93 (68,9)  31,1 (23,5-39,0)  2,31 (1,42-3,75) 2,74 (1,65-4,55) 

 Sem informação 144 (43,2) 87 (60,4)  39,6 (31,6-47,5)  2 (1,23-3,25) 2,16 (1,30-3,60) 

Ano do diagnóstico   0,594  0,714   

 2008 55 (16,5) 36 (65,5)  34,6 (22,4-47,0)  1,00 1,00 

 2009 54 (16,2) 34 (63,0)  37,0 (24,4-49,7)  0,95 (0,59-1,52) 0,76 (0,46-1,26) 

 2010 77 (23,1) 42 (54,6)  45,5 (34,1-56,1)  0,76 (0,49-1,19) 0,59 (0,36-0,96) 

 2011 75 (22,5) 42 (56)  44,0 (32,6-54,8)  0,80 (0,51-1,25) 0,56 (0,35-0,91) 

 2012 72 (21,6) 46 (63,9)  36,1 (25,2-47,1)  0,91 (0,59-1,40) 0,64 (0,40-1,03) 

Status        

 Censura 133 (39,9)       



 

  Óbito 200 (60,1)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 6. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Colón e reto (C18-21), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis n (%) 
Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,742  0,906   

 Feminino 403 (49,6) 142 (35,2)  64,8 (59,9-69,2)  1,00 1,00 

 Masculino 410 (50,4) 149 (36,3)  63,7 (58,8-68,1)  1,01 (0,81-1,28) 1,24 (0,97-1,58) 

Faixa etária   <0,001  <0,001   

 49 anos ou menos 157 (19,3) 41 (26,1)  73,9 (66,3-80,0)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 186 (22,9) 50 (26,9)  73,1 (66,1-78,9)  1,01 (0,67-1,53) 1,17 (0,77-1,78) 

 60 a 69 anos 206 (25,3) 76 (36,9)  63,1 (56,1-69,3)  1,48 (1,02-2,17) 1,62 (1,11-2,39) 

 70 anos ou mais 264 (32,5) 124 (47,0)  53,0 (46,8-58,8)  2,15 (1,51-3,05) 2,58 (1,80-3,71) 

Escolaridade   <0,001  <0,001   

 9 anos ou mais 443 (54,5) 150 (33,9)  66,1 (61,5-70,3)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 254 (31,2) 117 (46,1)  53,9 (47,6-59,8)  1,48 (1,17-1,89) 1,32 (1,03-1,69) 

 Sem informação 116 (14,3) 24 (20,7)  79,3 (70,7-85,6)  0,58 (0,38-0,89) 0,65 (0,32-1,30) 

Raça   0,028  0,045   

 Branca 703 (86,5) 262 (37,3)  62,7 (59,0-66,2)  1,00 1,00 

 Outras 43 (5,3) 15 (34,9)  65,1 (49,0-77,3)  0,95 (0,56-1,60) 1,04 (0,61-1,78) 

 Sem informação 67 (8,2) 14 (20,9)  79,1 (67,3-87,1)  0,51 (0,30-0,88) 1,31 (0,59-2,88) 

Situação conjugal   <0,001  <0,001   

 Com companheiro 436 (53,6) 150 (34,4)  65,6 (60,9-69,9)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 268 (33) 117 (43,7)  56,3 (50,2-62,0)  1,41 (1,11-1,80) 1,44 (1,11-1,87) 

 Sem informação 109 (13,4) 24 (22,0)  78,0 (69,0-84,7)  0,62 (0,40-0,95) 0,82 (0,39-1,71) 

Extensão da doença   <0,001  <0,001   

 In situ 31 (3,8) 5 (16,1)  83,9 (65,5-93)  1,00 1,00 

 Localizado 175 (21,5) 39 (22,3)  77,7 (70,8-83,2)  1,42 (0,56-3,61) 1,26 (0,49-3,23) 

 Metastático 297 (36,5) 158 (53,2)  46,8 (41,0-52,4)  4,13 (1,69-10,06) 4,89 (1,98-12,07) 

 Sem informação 310 (38,1) 89 (28,7)  71,3 (65,9-76)  1,94 (0,79-4,78) 2,00 (0,81-4,96) 

Ano do diagnóstico   0,008  0,005   

 2008 136 (16,7) 48 (35,3)  64,7 (56,1-72,1)  1,00 1,00 

 2009 176 (21,7) 55 (31,3)  68,8 (61,3-75,0)  0,85 (0,58-1,25) 0,48 (0,32-0,73) 

 2010 165 (20,3) 73 (44,2)  55,8 (47,9-63,0)  1,37 (0,95-1,97) 0,77 (0,52-1,16) 

 2011 148 (18,2) 62 (41,9)  58,1 (49,7-65,6)  1,20 (0,82-1,75) 0,54 (0,36-0,83) 

 2012 188 (23,1) 53 (28,2)  71,8 (64,8-77,7)  0,75 (0,51-1,11) 0,38 (0,25-0,59) 

Status        



 

 Censura 522 (64,2)       

  Óbito 291 (35,8)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 7. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Fígado (C22), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis 
n (%) 

Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 
HR bruta (IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,727  0,407   

 Feminino 29 (28,2) 24 (82,8)  17,2 (6,3-32,7)  1,00 1,00 

 Masculino 74 (71,8) 59 (79,7)  20,3 (12,0-30,0)  0,82 (0,51-1,32) 0,73 (0,43-1,24) 

Faixa etária   0,022  0,182   

 49 anos ou menos 18 (17,5) 10 (55,6)  44,4 (21,6-65,1)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 25 (24,3) 23 (92,0)  8,0 (1,4-22,5)  2,04 (0,97-4,31) 1,42 (0,61-3,28) 

 60 a 69 anos 23 (22,3) 19 (82,6)  17,4 (5,4-35,0)  1,79 (0,83-3,86) 1,51 (0,64-3,60) 

 70 anos ou mais 37 (35,9) 31 (83,8)  16,2 (6,6-29,6)  2,14 (1,05-4,38) 2,28 (1,00-5,18) 

Escolaridade   0,579  0,678   

 9 anos ou mais 53 (51,5) 41 (77,4)  22,6 (12,5-34,6)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 36 (35) 31 (86,1)  13,9 (5,1-27,1)  1,23 (0,77-1,96) 0,95 (0,56-1,62) 

 Sem informação 14 (13,6) 11 (78,6)  21,4 (5,2-44,8)  1,07 (0,55-2,09) 1,69 (0,69-4,13) 

Raça   0,606  0,010   

 Branca 94 (91,3) 75 (79,8)  20,2 (12,8-28,8)  1,00 1,00 

 Outras 4 (3,9) 4 (100,0)  -  4,33 (1,53-12,26) 4,06 (1,33-12,35) 

 Sem informação 5 (4,9) 4 (80,0)  20 (0,8-58,2)  1,07 (0,39-2,94) 0,71 (0,16-3,20) 

Situação conjugal   0,529  0,507   

 Com companheiro 54 (52,4) 44 (81,5)  18,5 (9,5-29,8)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 36 (35,0) 30 (83,3)  16,7 (6,8-30,4)  1,15 (0,72-1,83) 1,11 (0,67-1,85) 

 Sem informação 13 (12,6) 9 (69,2)  30,8 (9,5-55,4)  0,74 (0,36-1,52) 0,70 (0,23-2,13) 

Extensão da doença   0,284  0,746   

 Localizado 11 (10,7) 7 (63,6)  36,4 (11,2-62,7)  1,00 1,00 

 Metastático 40 (38,8) 34 (85,0)  15,0 (6,1-27,6)  1,33 (0,59-3,00) 1,17 (0,41-3,36) 

 Sem informação 52 (50,5) 42 (80,8)  19,2 (9,9-30,9)  1,36 (0,61-3,03) 1,06 (0,37-3,01) 

Ano do diagnóstico   0,212  0,203   

 2008 25 (24,3) 18 (72,0)  28,0 (12,4-46)  1,00 1,00 

 2009 19 (18,5) 14 (73,7)  26,3 (9,6-46,8)  1,01 (0,50-2,03) 1,07 (0,41-2,79) 

 2010 22 (21,4) 21 (95,5)  4,6 (0,3-18,9)  1,84 (0,98-3,47) 1,75 (0,76-4,04) 

 2011 15 (14,6) 11 (73,3)  26,7 (8,3-49,6)  1,05 (0,50-2,23) 0,86 (0,33-2,22) 

 2012 22 (21,4) 19 (86,4)  13,6 (3,4-30,9)  1,57 (0,82-3,00) 1,41 (0,58-3,43) 

Status        

 Censura 20 (19,4)       



 

  Óbito 83 (80,6)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 8. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Pâncreas (C25), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis 
n (%) 

Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,642  0,293   

 Feminino 62 (55,4) 54 (87,1)  12,9 (6,0-22,5)  1,00 1,00 

 Masculino 50 (44,6) 42 (85,0)  16,0 (7,5-27,4)  0,81 (0,54-1,21) 0,97 (0,61-1,55) 

Faixa etária   0,340  0,072   

 49 anos ou menos 10 (8,9) 7 (70,0)  30,0 (7,1-57,8)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 24 (21,4) 20 (83,3)  16,7 (5,2-33,7)  1,30 (0,55-3,08) 0,63 (0,52-3,37) 

 60 a 69 anos 24 (21,4) 20 (83,3)  16,7 (5,2-33,7)  1,21 (0,51-2,85) 0,65 (0,55-3,46) 

 70 anos ou mais 54 (48,2) 49 (90,7)  9,3 (3,4-18,7)  2,05 (0,93-4,54) 1,04 (1,00-5,58) 

Escolaridade   0,057  0,467   

 9 anos ou mais 50 (44,6) 46 (92,0)  8,0 (2,6-17,5)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 54 (48,2) 42 (77,8)  22,2 (12,3-34)  0,79 (0,52-1,20) 0,15 (0,39-1,01) 

 Sem informação 8 (7,1) 8 (100,0)  -  0,73 (0,34-1,54) 0,49 (0,23-2,69) 

Raça   0,236  0,638   

 Branca 97 (86,6) 81 (83,5)  16,5 (9,9-24,5)  1,00 1,00 

 Outras 10 (8,9) 10 (100,0)  -  1,35 (0,70-2,62) 0,45 (0,61-2,52) 

 Sem informação 5 (4,5) 5 (100,0)  -  0,89 (0,36-2,21) 0,66 (0,20-3,85) 

Situação conjugal   0,987  0,623   

 Com companheiro 65 (58) 56 (86,2)  13,9 (6,8-23,3)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 40 (35,7) 34 (85,0)  15,0 (6,1-27,6)  1,23 (0,80-1,88) 1,10 (0,67-1,82) 

 Sem informação 7 (6,3) 6 (85,7)  14,3 (0,7-46,5)  0,97 (0,42-2,24) 1,00 (0,35-2,87) 

Extensão da doença   0,638  0,172   

 Localizado 8 (7,1) 7 (87,5)  12,5 (0,7-42,3)  1,00 1,00 

 Metastático 73 (65,2) 64 (87,7)  12,3 (6,1-21,0)  1,75 (0,80-3,82) 1,48 (0,54-4,04) 

 Sem informação 31 (27,7) 25 (80,7)  19,4 (7,9-34,6)  1,24 (0,54-2,87) 0,87 (0,30-2,54) 

Ano do diagnóstico   0,764  0,885   

 2008 14 (12,5) 12 (85,7)  14,3 (2,3-36,6)  1,00 1,00 

 2009 21 (18,8) 19 (90,5)  9,5 (1,6-26,1)  1,15 (0,56-2,37) 1,08 (0,50-2,36) 

 2010 28 (25,0) 25 (89,3)  10,7 (2,7-25,1)  1,09 (0,55-2,17) 1,29 (0,61-2,76) 

 2011 28 (25,0) 22 (78,6)  21,4 (8,7-37,8)  0,85 (0,42-1,72) 1,01 (0,47-2,14) 

 2012 21 (18,8) 18 (85,7)  14,3 (3,6-32,1)  1,06 (0,51-2,21) 0,90 (0,39-2,08) 

Status        

 Censura 16 (14,3)       



 

  Óbito 96 (85,7)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 9. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Laringe (C32), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis n (%) 
Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 
HR bruta (IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,385  0,352   

 Feminino 16 (18,2) 5 (31,3)  68,8 (40,5-85,6)  1,00 1,00 

 Masculino 72 (81,8) 31 (43,1)  56,9 (44,7-67,4)  1,56 (0,61-4,01) 1,05 (0,35-3,17) 

Faixa etária   0,430  0,434   

 49 anos ou menos 11 (12,5) 2 (18,2)  81,8 (44,7-95,1)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 33 (37,5) 14 (42,4)  57,6 (39,1-72,3)  2,94 (0,67-12,95) 2,04 (0,44-9,37) 

 60 a 69 anos 22 (25,0) 10 (45,5)  54,6 (32,1-72,4)  3,23 (0,71-14,73) 3,82 (0,78-18,72) 

 70 anos ou mais 22 (25,0) 10 (45,5)  54,6 (32,1-72,4)  3,18 (0,70-14,54) 2,36 (0,48-11,65) 

Escolaridade   0,529  0,599   

 9 anos ou mais 43 (48,9) 15 (34,9)  65,1 (49,0-77,3)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 34 (38,6) 16 (47,1)  52,9 (35,1-68,0)  1,47 (0,73-2,98) 1,18 (0,54-2,58) 

 Sem informação 11 (12,5) 5 (45,5)  54,6 (22,9-78,0)  - - 

Raça   0,529  0,974   

 Branca 78 (88,6) 32 (41,0)  59,0 (47,3-68,9)  1,00 1,00 

 Outras 7 (8,0) 3 (42,9)  57,1 (17,2-83,7)  1,44 (0,44-4,73) 1,10 (0,32-3,77) 

 Sem informação 3 (3,4) 1 (33,3)  66,7 (5,4-94,5)  - - 

Situação conjugal   0,924  0,924   

 Com companheiro 54 (61,4) 22 (40,7)  59,3 (45,0-71,0)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 23 (26,1) 10 (43,5)  56,5 (34,3-73,8)  1,04 (0,49-2,22) 1,50 (0,66-3,39) 

 Sem informação 11 (12,5) 4 (36,4)  63,6 (29,7-84,5)  - - 

Extensão da doença   0,005  0,004   

 Localizado 31 (35,2) 7 (22,6)  77,4 (58,4-88,5)  1,00 1,00 

 Metastático 28 (31,8) 18 (64,3)  35,7 (18,9-53,0)  3,79 (1,58-9,08) 6,23 (1,94-20,00) 

 Sem informação 29 (33) 11 (40,9)  62,1 (42,1-76,9)  1,77 (0,69-4,57) 2,89 (0,82-10,17) 

Ano do diagnóstico   0,337  0,383   

 2008 15 (17,1) 8 (53,3)  46,7 (21,2-68,8)  1,00 - 

 2009 16 (18,2) 5 (31,3)  68,8 (40,5-85,6)  0,50 (0,16-1,54) - 

 2010 22 (25,0) 11 (50,0)  50,0 (28,2-68,4)  0,83 (0,33-2,06) - 

 2011 18 (20,5) 8 (44,4)  55,6 (30,5-74,8)  0,65 (0,24-1,72) - 

 2012 17 (19,3) 4 (23,5)  76,5 (48,8-90,5)  0,34 (0,10-1,14) - 

Status        

 Censura 52 (59,1)       



 

  Óbito 36 (40,9)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 10. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Traqueia, Brônquios e Pulmão (C33-C34), Florianópolis, 2008-

2017 

Variáveis 
n (%) 

Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,038  0,044   

 Feminino 199 (37,8) 144 (72,4)  27,6 (21,6-34,0)  1,00 1,00 

 Masculino 328 (62,2) 263 (80,2)  19,8 (15,7-24,3)  1,23 (1,01-1,51) 1,23 (0,99-1,53) 

Faixa etária   0,080  0,018   

 49 anos ou menos 42 (8,0) 31 (73,8)  26,2 (14,1-40,0)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 117 (22,2) 81 (69,2)  30,8 (22,7-39,2)  0,96 (0,63-1,45) 0,96 (0,63-1,46) 

 60 a 69 anos 166 (31,6) 132 (79,5)  20,5 (14,7-26,9)  1,27 (0,86-1,88) 1,18 (0,79-1,75) 

 70 anos ou mais 201 (38,2) 163 (81,1)  18,9 (13,8-24,6)  1,42 (0,97-2,09) 1,38 (0,93-2,04) 

Escolaridade   0,258  0,013   

 9 anos ou mais 241 (45,7) 179 (74,3)  25,7 (20,4-31,4)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 227 (43,1) 183 (80,6)  19,4 (14,5-24,8)  1,36 (1,11-1,67) 1,26 (1,02-1,56) 

 Sem informação 59 (11,2) 45 (77,2)  23,7 (13,9-35,1)  1,10 (0,79-1,52) 1,46 (0,84-2,52) 

Raça   0,617  0,445   

 Branca 478 (90,7) 368 (77,0)  23,0 (19,4-26,9)  1,00 1,00 

 Outras 26 (4,9) 22 (84,6)  15,4 (4,8-31,5)  1,29 (0,84-1,98) 1,29 (0,84-2,01) 

 Sem informação 23 (4,4) 17 (73,9)  26,1 (10,6-44,7)  0,89 (0,55-1,45) 1,20 (0,64-2,26) 

Situação conjugal   0,637  0,692   

 Com companheiro 309 (58,6) 243 (78,6)  21,4 (17,0-26,1)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 168 (31,9) 127 (75,6)  24,4 (18,2-31,1)  0,99 (0,8-1,23) 1,01 (0,80-1,28) 

 Sem informação 50 (9,5) 37 (74,0)  26,0 (14,9-38,6)  0,86 (0,61-1,22) 0,74 (0,39-1,39) 

Extensão da doença   <0,001  <0,001   

 Localizado 60 (11,4) 36 (60,0)  40,0 (27,7-52,0)  1,00 1,00 

 Metastático 302 (57,3) 254 (84,1)  15,9 (12,0-20,3)  2,06 (1,45-2,92) 2,14 (1,47-3,11) 

 Sem informação 165 (31,3) 117 (70,9)  29,1 (22,4-36,1)  1,34 (0,92-1,94) 1,38 (0,93-2,04) 

Ano do diagnóstico   0,487  0,503   

 2008 93 (17,7) 72 (77,4)  22,6 (14,7-31,5)  1,00 1,00 

 2009 112 (21,3) 92 (82,1)  17,9 (11,4-25,5)  1,17 (0,86-1,59) 0,93 (0,66-1,32) 

 2010 105 (19,9) 77 (73,3)  26,7 (18,6-35,4)  0,93 (0,68-1,29) 0,77 (0,54-1,10) 

 2011 102 (19,4) 81 (79,4)  20,6 (13,4-28,9)  1,18 (0,86-1,62) 0,88 (0,61-1,26) 

 2012 115 (21,8) 85 (73,9)  26,1 (18,5-34,3)  1,03 (0,76-1,42) 0,72 (0,51-1,02) 

Status        



 

 Censura 120 (22,8)       

  Óbito 407 (77,2)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 11. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Rim (C64-C66), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis n (%) 
Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 
HR bruta (IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,421  0,441   

 Feminino 71 (40,1) 15 (21,1)  78,9 (67,4-86,7)  1,00 1,00 

 Masculino 106 (59,9) 28 (26,4)  73,6 (64,1-80,9)  1,28 (0,68-2,39) 1,47 (0,69-3,14) 

Faixa etária   0,011  0,010   

 49 anos ou menos 31 (17,5) 3 (9,7)  90,3 (72,9-96,8)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 51 (28,8) 9 (17,7)  82,4 (68,8-90,4)  1,89 (0,51-6,99) 1,11 (0,41-6,21) 

 60 a 69 anos 62 (35,0) 17 (27,4)  72,6 (59,7-82,0)  3,12 (0,92-10,66) 1,93 (0,81-10,63) 

 70 anos ou mais 33 (18,6) 14 (42,4)  57,6 (39,1-72,3)  5,33 (1,53-18,55) 2,94 (1,12-16,44) 

Escolaridade   0,129  0,158   

 9 anos ou mais 91 (51,4) 24 (26,4)  73,6 (63,3-81,5)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 51 (28,8) 15 (29,4)  70,6 (56,0-81,1)  1,19 (0,62-2,26) 0,44 (0,59-2,46) 

 Sem informação 35 (19,8) 4 (11,4)  88,6 (72,4-95,6)  0,42 (0,15-1,21) 0,67 (0,19-3,97) 

Raça   0,023  0,020   

 Branca 152 (85,9) 38 (25,0)  75,0 (67,3-81,1)  1,00 1,00 

 Outras 7 (4,0) 4 (57,1)  42,9 (9,8-73,4)  2,77 (0,99-7,78) 2,53 (1,18-13,77) 

 Sem informação 18 (10,2) 1 (5,6)  94,4 (66,6-99,2)  0,20 (0,03-1,49) 0,46 (0,04-3,70) 

Situação conjugal   0,061  0,073   

 Com companheiro 92 (52) 23 (25,0)  75,0 (64,8-82,6)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 44 (24,9) 15 (34,1)  65,9 (50,0-77,9)  1,45 (0,76-2,78) 0,66 (0,82-3,64) 

 Sem informação 41 (23,2) 5 (12,2)  87,8 (73,2-94,7)  0,47 (0,18-1,23) 0,76 (0,26-4,32) 

Extensão da doença   <0,001  <0,001   

 Localizado 33 (18,6) 6 (18,2)  81,8 (63,9-91,4)  1,00 1,00 

 Metastático 45 (25,4) 22 (48,9)  51,1 (35,8-64,5)  3,36 (1,36-8,29) 1,04 (0,66-5,57) 

 Sem informação 99 (55,9) 15 (15,2)  84,9 (76,1-90,6)  0,81 (0,31-2,07) 0,30 (0,18-1,59) 

Ano do diagnóstico   0,956  0,969   

 2008 37 (20,9) 8 (21,6)  78,4 (61,4-88,6)  1,00 1,00 

 2009 34 (19,2) 9 (26,5)  73,5 (55,3-85,3)  1,31 (0,50-3,39) 0,59 (0,34-3,18) 

 2010 49 (27,7) 13 (26,5)  73,5 (58,7-83,6)  1,22 (0,51-2,95) 0,57 (0,41-3,02) 

 2011 34 (19,2) 7 (20,6)  79,4 (61,6-89,6)  0,99 (0,36-2,73) 0,39 (0,20-2,09) 

 2012 23 (13,0) 6 (26,1)  73,9 (50,9-87,3)  1,24 (0,43-3,56) 0,58 (0,24-3,20) 

Status        

 Censura 134 (75,7)       



 

  Óbito 43 (24,3)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 12. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Bexiga (C67), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis 
n (%) 

Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,938  0,987   

 Feminino 73 (25,9) 22 (30,1)  69,9 (57,9-79,0)  1,00 1,00 

 Masculino 209 (74,1) 64 (30,6)  69,4 (62,6-75,1)  1,00 (0,62-1,63) 1,19 (0,71-1,98) 

Faixa etária   0,001  <0,002   

 49 anos ou menos 25 (8,9) 2 (8,0)  92,0 (71,6-97,9)  1,00 1,00 

 50 a 59 anos 55 (19,5) 12 (21,8)  78,2 (64,8-87,0)  2,85 (0,64-12,75) 3,01 (0,66-13,70) 

 60 a 69 anos 71 (25,2) 17 (23,9)  76,1 (64,3-84,4)  3,21 (0,74-13,90) 3,38 (0,77-14,89) 

 70 anos ou mais 131 (46,5) 55 (42,0)  58,0 (49,1-65,9)  6,22 (1,52-25,51) 6,28 (1,49-26,51) 

Escolaridade   0,131  0,134   

 9 anos ou mais 115 (40,8) 35 (30,4)  69,6 (60,3-77,1)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 109 (38,7) 39 (35,8)  64,2 (54,5-72,4)  1,24 (0,79-1,96) 1,06 (0,66-1,70) 

 Sem informação 58 (20,6) 12 (20,7)  79,3 (66,5-87,7)  0,65 (0,34-1,26) 0,91 (0,31-2,67) 

Raça   0,129  0,164   

 Branca 237 (84,0) 78 (32,9)  67,1 (60,7-72,7)  1,00 1,00 

 Outras 12 (4,3) 2 (16,7)  83,3 (48,2-95,6)  0,47 (0,11-1,9) 0,54 (0,13-2,29) 

 Sem informação 33 (11,7) 6 (18,2)  81,8 (63,9-91,4)  0,51 (0,22-1,18) 0,68 (0,20-2,32) 

Situação conjugal   0,368  0,256   

 Com companheiro 151 (53,6) 45 (29,8)  70,2 (62,2-76,8)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 78 (27,7) 28 (35,9)  64,1 (52,4-73,6)  1,36 (0,85-2,18) 1,67 (1,00-2,78) 

 Sem informação 53 (18,8) 13 (24,5)  75,5 (61,5-85,0)  0,83 (0,45-1,54) 1,38 (0,52-3,68) 

Extensão da doença   <0,001  <0,001   

 In situ 17 (6,0) 5 (29,4)  70,6 (43,2-86,6)  1,00 1,00 

 Localizado 95 (33,7) 19 (20,0)  80,0 (70,5-86,7)  0,66 (0,25-1,78) 0,55 (0,20-1,52) 

 Metastático 36 (12,8) 22 (61,1)  38,9 (23,3-54,2)  2,79 (1,06-7,37) 2,63 (0,96-7,18) 

 Sem informação 134 (47,5) 40 (29,9)  70,2 (61,6-77,1)  1,05 (0,41-2,66) 0,96 (0,38-2,48) 

Ano do diagnóstico   0,567  0,605   

 2008 67 (23,8) 16 (23,9)  76,1 (64,0-84,6)  1,00 1,00 

 2009 58 (20,6) 20 (34,5)  65,5 (51,8-76,2)  1,53 (0,79-2,96) 1,23 (0,61-2,50) 

 2010 54 (19,2) 18 (33,3)  66,7 (52,4-77,5)  1,44 (0,74-2,83) 0,94 (0,45-1,98) 

 2011 54 (19,2) 19 (35,2)  64,8 (50,6-75,9)  1,57 (0,81-3,05) 1,04 (0,49-2,23) 

 2012 49 (17,4) 13 (26,5)  73,5 (58,7-83,6)  1,13 (0,54-2,34) 0,79 (0,34-1,80) 

Status        



 

 Censura 196 (69,5)       

  Óbito 86 (30,5)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 13. Descrição, sobrevivência e riscos proporcionais de óbito dos casos registrados de câncer de Leucemia mieloide aguda (C92,0), Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis n (%) 
Óbitos Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) n (%) 

Sexo   0,934  0,819   

 Feminino 15 (53,6) 9 (60,0)  40,0 (16,5-62,8)  1,00 1,00 

 Masculino 13 (46,4) 8 (61,5)  38,5 (14,1-62,8)  1,12 (0,43-2,90) 0,32 (0,06-1,66) 

Faixa etária   0,247  0,205   

 65 anos ou menos 15 (55,6) 8 (53,3)  46,7 (21,2-68,8)  1,00 1,00 

 66 anos ou mais 12 (44,4) 9 (75,0)  25,0 (6,0-50,5)  1,84 (0,71-4,81) 2,82 (0,69-11,58) 

Escolaridade   0,010  0,015   

 9 anos ou mais 16 (57,1) 13 (81,3)  18,8 (4,6-40,3)  1,00 1,00 

 8 anos ou menos 7 (25,0) 1 (14,3)  85,7 (33,4-97,9)  0,09 (0,01-0,72) 0,03 (0,00-0,41) 

 Sem informação 5 (17,9) 3 (60,0)  40,0 (5,2-75,3)  0,45 (0,12-1,61) 0,19 (0,02-2,36) 

Raça   0,444  0,432   

 Branca 24 (85,7) 14 (62,5)  37,5 (19-56)  1,00 1,00 

 Outras 1 (3,6) 1 (100,0)  -  1,96 (0,25-15,37) 0,86 (0,09-7,86) 

 Sem informação 3 (10,7) 1 (33,3)  66,7 (5,4-94,5)  0,35 (0,05-2,64) - 

Situação conjugal   0,819  0,827   

 Com companheiro 12 (42,9) 8 (66,7)  33,3 (10,3-58,8)  1,00 1,00 

 Sem companheiro 12 (42,9) 7 (58,3)  41,7 (15,3-66,5)  0,82 (0,30-2,27) 0,58 (0,11-3,11) 

 Sem informação 4 (14,3) 2 (50,0)  50,0 (5,8-84,5)  0,63 (0,13-3,01) - 

Ano do diagnóstico   0,584  0,714   

 2008 4 (14,3) 2 (50,0)  50,0 (5,8-84,5)  1,00 - 

 2009 5 (17,9) 4 (80,0)  20,0 (0,8-58,2)  1,62 (0,30-8,90) - 

 2010 6 (21,4) 3 (50,0)  50,0 (11,1-80,4)  0,72 (0,12-4,34) - 

 2011 8 (28,6) 6 (75,0)  25,0 (3,7-55,8)  1,40 (0,28-6,96) - 

 2012 5 (17,9) 2 (40,0)  60,0 (12,6-88,2)  0,65 (0,09-4,62) - 

Status        

 Censura 11 (39,3)       

  Óbito 17 (60,7)       

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 14. Análise descritiva e sobrevivência após 5 anos de diagnóstico de câncer de mama, Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis 
n Óbitos valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

valor de 

p† 
HR bruta (IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) 

  (%) (%) 

Faixa etária   <0,001  <0,001   

 49 anos ou menos 408 (22,0) 30 (7,4)  87,5 (84,0-90,3)  1 1 
 50 a 69 anos 417 (22,5) 52 (12,5)  87,7 (84,9-90,0)  0,98 (0,69-1,40) 0,93 (0,65-1,32) 
 70 anos ou mais 476 (25,7) 86 (18,1)  66,0 (84,9-72,0)  3,10 (2,17-4,42) 2,46 (1,68-3,59) 

Raça/cor   0,028  0,37   

 Branca 1585 (85,4) 271 (17,1)  83,6 (81,3-85,6)  1 1 
 Preta/parda/amarela 123 (6,6) 22 (17,9)  85,5 (74,7-91,9)  0,87 (0,46-1,64) 0,73 (0,38-1,39) 
 Sem informação 140 (8,0) 13 (8,7)  88,9 (80,8-93,7)  0,66 (0,36-1,21) 1,02 (0,44-2,34) 

Escolaridade   <0,001  <0,001   

 9 anos ou mais 956 (51,5) 121 (12,7)  88,0 (85,4-90,2)  1 1 
 8 anos ou menos 623 (33,6) 150 (24,1)  74,8 (70,0-79,0)  2,29 (1,7-3,07) 1,75 (1,29-2,38) 

 Sem informação 278 (15) 35 (12,6)  87,1 (81,4-91,1)  1,07 (0,69-1,67) 2,23 (1,16-4,30) 

Situação conjugal   <0,001  <0,001   

 Com companheiro 848 (45,7) 127 (15,0)  85,3 (82,3-87,9)  1 1 
 Sem companheiro 740 (39,9) 152 (20,5)  80,2 (76,3-83,5)  1,39 (1,04-1,85) 1,18 (0,88-1,59) 
 Sem informação 269 (14,5) 27 (10,0)  90,1 (84,7-93,6)  0,65 (0,39-1,08) 0,46 (0,20-1,04) 

Extensão da doença   <0,001  <0,001   

 In situ 149 (11,7) 2 (1,3)  98,7 (94,7-99,7)  1 1 
 Localizado 477 (37,6) 38 (8,0)  92,0 (89,2-94,1)  6,09 (1,47-2,52) 5,31 (1,28-2,21) 

 Metastático 403 (31,7) 126 (31,3)  68,7 (64,0-73,0)  27,95 (6,91-112,98) 23,34 (5,76-94,62) 

 Sem informação 241 (19,0) 36 (14,9)  85,1 (79,9-89,0)  12,22 (2,94-50,74) 9,62 (2,31-4,01) 

Status  
      

 Censura 1068 (84,1)       
  Óbito 202 (15,9)       



 

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 15. Análise descritiva e sobrevivência após 5 anos de diagnóstico de câncer de colo do útero, Florianópolis, 2008-2017 

  Variáveis n  (%) Óbitos (%) 
Valor 

de p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 
HR bruta (IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) 

Faixa etária   <0.001  <0.001   
 39 anos ou menos 270 (56,3) 8 (3,0)  97,0 (94,2-98,5)  1 1 

 40 anos ou mais 210 (43,8) 45 (21,4)  78,6 (72,4-83,5)  8,04 (3,79-17,06) 3,15 (1,42-6,97) 

Raça/cor   0.018  0.018   
 Branca 385 (80,2) 42 (10,9)  89,1 (85,5-91,8)  1 1 

 Preta/parda/amarela 49 (10,2) 10 (20,4)  79,6 (65,4-88,5)  1,96 (0,98-3,91) 1,75 (0,86-3,57) 
 Sem informação 46 (9,6) 1 (2,2)  97,8 (85,6-99,7)  0,19 (0,03-1,39) 0,30 (0,04-2,24) 

Escolaridade   0.021  0.020   
 9 anos ou mais 193 (40,2) 14 (7,3)  92,8 (88,1-95,6)  1 1 

 8 anos ou menos 213 (44,4) 33 (15,5)  84,5 (78,9-88,7)  2,25 (1,20-4,20) 1,28 (0,66-2,46) 
 Sem informação 74 (15,4) 6 (8,1)  91,9 (82,8-96,3)  1,14 (0,44-2,96) 0,72 (0,16-3,27) 

Situação conjugal   0.400  0.382   
 Com companheiro 186 (38,8) 19 (10,2)  89,8 (84,5-93,4)  1 1 

 Sem companheiro 216 (45,0) 28 (13,0)  87 (81,8-90,9)  1,3 (0,73-2,33) 1,65 (0,91-2,99) 
 Sem informação 78 (16,3) 6 (7,7)  92,3 (83,7-96,5)  0,74 (0,30-1,86) 1,84 (0,41-8,18) 

Extensão da doença   <0.001  <0.001   
 In situ 281 (58,5) 2 (0,7)  99,3 (97,2-99,8)  1 1 

 Localizado 66 (13,8) 12 (18,2)  81,8 (70,2-89,2)  28,25 (6,32-126,25) 18,82 (4,13-85,78) 

 Metastático 46 (9,6) 21 (45,7)  54,4 (39-67,4)  82,18 (19,25-350,75) 58,46 (13,41-254,92) 

 Sem informação 87 (18,1) 18 (20,7)   79,3 (69,2-86,4)   33,14 (7,69-142,86) 21,72 (4,95-95,42) 

Status      
  

 Censura 427 (89,0)     
  

  Óbito 53 (11,0)             
*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 16. Análise descritiva e sobrevivência após 5 anos de diagnóstico de câncer de ovário, Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis n  (%) Óbitos (%) 
Valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

Valor de 

p† 
HR bruta (IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) 

Faixa etária   0,003  0,001   
 59 anos ou menos 70 (65,4) 26 (37,1)  62,9 (50,4-73,0)  1 1 
 60 anos ou mais 37 (34,6) 25 (67,6)  32,4 (18,2-47,5)  2,56 (1,48-4,45) 2,81 (1,54-5,11) 

Raça/cor   0,604  0,662   
 Branca 98 (91,6) 48 (49,0)  51,0 (40,8-60,4)  1 1 
 Preta/parda/amarela 5 (4,7) 2 (40,0)  60,0 (12,6-88,2)  0,74 (0,18-3,03) 0,86 (0,20-3,66) 
 Sem informação 4 (3,7) 1 (25,0)  75,0 (12,8-96,1)  0,45 (0,06-3,25) 0,73 (0,06-8,42) 

Escolaridade   0,521  0,497   
 9 anos ou mais 47 (43,9) 21 (44,7)  55,3 (40,1-68,1)  1 1 
 8 anos ou menos 49 (45,8) 26 (53,1)  46,9 (32,6-60,0)  1,34 (0,76-2,39) 0,97 (0,52-1,79) 
 Sem informação 11 (10,3) 4 (36,4)  63,6 (29,7-84,5)  0,86 (0,29-2,49) 1,50 (0,38-5,95) 

Situação conjugal   0,108  0,053   
 Com companheiro 43 (40,2) 17 (39,5)  60,5 (44,3-73,3)  1 1 
 Sem companheiro 54 (50,5) 31 (57,4)  42,6 (29,3-55,2)  1,93 (1,07-3,49) 2,42 (1,30-4,50) 

 Sem informação 10 (9,4) 3 (30,0)  70,0 (32,9-89,2)  0,86 (0,25-2,95) 1,06 (0,19-5,84) 

Extensão da doença     0,077   
 In situ      1 1 
 Localizado 28 (26,2) 8 (28,6)  71,4 (50,9-84,6)  2,38 (1,10-5,14) 2,62 (1,15-5,96) 

 Metastático 59 (55,1) 34 (57,6)  42,4 (29,7-54,5)  2,00 (0,77-5,19) 2,10 (0,77-5,76) 
 Sem informação 20 (18,7) 9 (45,0)   55,0 (31,3-73,5)     
Status      

  
 Censura 56 (52,3)     

  
  Óbito 51 (47,7)             

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais



 

Tabela 17. Análise descritiva e sobrevivência após 5 anos de diagnóstico de câncer de próstata, Florianópolis, 2008-2017 

Variáveis 
n Óbitos valor de 

p* 
S(t) (IC95%) 

valor de 

p† 

HR bruta 

(IC95%) 

HR ajustada 

(IC95%) (%) (%) 

Faixa etária   <0,001  <0,001   

 59 anos ou menos 208 (22,5) 11 (5,3)  94,7 (90,6-97,0)  1 1 
 60 a 69 anos 401 (43,3) 48 (12,0)  88,0 (84,4-90,8)  2,29 (1,19-4,41) 1,95 (1,01-3,77) 

 70 anos ou mais 317 (34,2) 88 (27,8)  72,2 (67,0-76,8)  5,99 (3,20-11,20) 4,85 (2,56-9,19) 

Raça/cor   0,004  0,004   

 Branca 733 (79,2) 125 (17,0)  82,9 (80,0-85,5)  1 1 
 Preta/parda/amarela 51 (5,5) 12 (23,5)  76,5 (62,3-85,9)  1,43 (0,79-2,59) 1,87 (1,03-3,43) 

 Sem informação 142 (15,3) 10 (7,0)  93,0 (87,3-96,1)  0,39 (0,20-0,74) 0,89 (0,30-2,58) 

Escolaridade   0,001  <0,001   

 9 anos ou mais 473 (51,1) 72 (15,2)  84,8 (81,2-87,7)  1 1 
 8 anos ou menos 269 (29,0) 59 (21,9)  78,1 (72,6-82,5)  1,52 (1,08-2,15) 1,09 (0,77-1,56) 

 Sem informação 184 (19,9) 16 (8,7)  91,3 (86,2-94,6)  0,55 (0,32-0,95) 1,05 (0,41-2,65) 

Situação conjugal   0,003  0,003   

 Com companheiro 581 (62,7) 101 (17,4)  82,6 (78,3-85,4)  1 1 
 Sem companheiro 164 (17,7) 32 (19,5)  80,5 (73,5-85,7)  1,12 (0,75-1,67) 0,83 (0,55-1,24) 
 Sem informação 181 (19,6) 14 (7,7)  92,3 (87,3-95,3)  0,42 (0,24-0,73) 0,64 (0,22-1,90) 

Extensão da doença   <0,001  <0,001   

 In situ 90 (9,7) 4 (4,4)  95,5 (88,6-98,3)  1 1 
 Localizado 264 (28,5) 31 (11,7)  88,3 (83,7-91,6)  2,75 (0,97-7,79) 2,24 (0,79-6,38) 

 Metastático 111 (12,0) 46 (41,5)  58,6 (48,8-67,1)  11,9 (4,27-33,01) 8,31 (2,95-23,33) 

 Sem informação 461 (49,8) 66 (14,3)  85,7 (82,1-88,6)  3,45 (1,26-9,46) 2,65 (0,96-7,29) 

Status  
      

 Censura 779 (84,1)       
  Óbito 147 (15,9)             

*Valor de p do teste χ²; †Valor de p do teste Log-rank 

S(t): probabilidade de sobrevivência em função do tempo; IC95%: intervalo de confiança de 95%; HR: razão de riscos proporcionais 
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PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 

Formulário do Coordenador 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Junir Antonio Lutinski 
* Título do projeto A Profissionalização do Serviço de Vigilância em Saúde Ambiental 

com o Observatório de Saúde do Oeste de Santa Catarina OSO/SC. 
* Processo nº FAPESC 500/2016 
* Instituição Executora Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Unochapecó 
* Instituição co-executora  
* Instituição (ões) participante (s) do 

projeto 
 

* Vigência do projeto 28/08/2019 
* Data de liberação dos recursos 17/11/2016 
* Área do conhecimento Ciências da Saúde > Saúde Coletiva > Saúde Pública 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 55,825.00 54,939.00 6,233.41 
Custeio 51,500.00 52,084.40 82.67 
Saldo 107,325.00 107,023.40 6,316.08 

Data da situação 17/11/2016 28/08/2019 28/08/2019 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica X Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva  Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde X 

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde X 

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde X 

Pesquisa clínica – Fase I  Políticas, programas, ações e serviços de  



saúde pública 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área geográfica, 

população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais resultados e conclusão (até 3000 

caracteres). 

Introdução 

O fortalecimento do Sistema Único de Saúde passa pela integração e cooperação entre os diferentes profissionais 

que atuam nos serviços de saúde (ALMEIDA et al., 2018). O setor público de saúde carece de soluções 

tecnológicas para o planejamento e a gestão (LORENZETTI et al., 2014). A investigação de riscos e agravos em 

saúde em uma dada região, a coleta e o processamento de dados em saúde permitem gerar indicadores do estado 

de saúde de uma população e atuar sobre a realidade da mesma.  

O papel da universidade vai além da formação de novos profissionais. Ela desempenha um papel importante na 

produção de novos conhecimentos através da pesquisa científica (CHIARINI; VIEIRA, 2012) e mais, tem o 

desafio constante de divulgar esses conhecimentos e, através deles, desenvolver a região na qual se encontra 

inserida e melhorar a qualidade de vida da população (GUIMARÃES, 2011). Para além da divulgação do 

conhecimento, tem o desafio constante de se aproximar da comunidade e com ela, dialogar.  

Considerando-se a realidade atual em que o Brasil se encontra frente a escassez de recursos, cresce a necessidade 

do empoderamento da população para que ela seja promotora de sua própria saúde e que os indivíduos sejam 

agentes ativos na promoção da saúde e na prevenção de agravos no âmbito coletivo (CARVALHO; GASTALDO, 

2008) Observa-se ainda, a existência de um volume significativo de dados sociodemográficos e epidemiológicos 

disponíveis nos sistemas públicos de informações em saúde. Contudo, para que estes dados sejam efetivos na 

melhoria do estado de saúde da população, precisam ser transformados em informações e disponibilizados aos 

gestores e aos profissionais de saúde (NOGUEIRA et al., 2018). 

A relação ecológica do ser humano com ambiente, natural ou construído, nos aspectos de vivência ou convivência, 

produz alterações no ecossistema, expondo indivíduos e populações a efeitos que podem ser deletérios à saúde 

(VILLARDI, 2015). Dada a complexidade dos temas saúde e ambiente e das relações que emanam da interação 

entre estes dois campos do saber, no Brasil, em 2001 é criada a Vigilância Ambiental em Saúde (VSA) com a 

finalidade de atuar na interface entre estas duas áreas do conhecimento e orientar as políticas públicas de saúde na 

tomada de decisão dos gestores de saúde na redefinição de prioridades, predição de cenários futuros e estruturação 

do setor saúde. A VSA pode ser definida como um conjunto de ações que visa conhecer e detectar mudanças nos 

fatores ambientais que interferem na saúde humana, buscando identificar as medidas de prevenção e controle 

necessárias para promover a saúde e prevenir agravos (AUGUSTO, 2003). 

Apesar de duas décadas desde a constituição do serviço de VSA, observa-se que esse setor da Vigilância em Saúde 

carece de infraestrutura, financiamento e tecnologias de planejamento, gestão e comunicação (LUTINSKI; 

BUSATO, 2018). Nesse contexto, emerge a necessidade de um olhar para este serviço de saúde, a criação de 

tencologias para qualificar, fortalecer e aproximar esse serviço de saúde da comunidade. Considerando-se o papel 

da Universidade na produção do conhecimento e na proposição de soluções para o desenvolvimento regional 

propôs-se a estruturação do Observatório de Saúde do Oeste de Santa Catarina OSO/SC. 

 

Objetivo geral  
Criar o Observatório de Saúde do Oeste de Santa Catarina OSO/SC como solução tecnológica em informação, 



integrada à pesquisa científica, para potencializar as ações de Vigilância em Saúde Ambiental para os municípios 

da região oeste do estado de Santa Catarina.  

 

Objetivos específicos  
- Estruturar um observatório de saúde e tecnologia voltado para o desenvolvimento de soluções em informatização 

e gestão dos serviços de vigilância em saúde. 

- Desenvolver solução tecnológica para a efetividade das ações de ouvidoria na melhoria das ações e serviços de 

saúde; 

- Desenvolver soluções tecnológicas para a gestão da informação para os programas municipais de Controle de 

Zoonoses. 

 

Métodos 

O projeto foi desenvolvido na cidade de Chapecó (Latitude: 27º 05' 47" S; Longitude: 52º 37' 06" W; Altitude: 

674m), na Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). O município está localizado no Oeste 

de Santa Catarina, situado aproximadamente a 600 Km de Florianópolis. Conta com uma população estimada de 

216.654 habitantes (IBGE, 2018). A cidade é pólo regional na formação profissional em saúde e na oferta de 

serviços públicos e privados, nesta área, dando cobertura para uma população de aproximadamente um milhão de 

habitantes. 

A Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste é resultado de um forte movimento comunitário que 

surgiu no início da década de 1970 objetivando a implantação do ensino superior em Chapecó e em outras cidades 

da região. Hoje é a mantenedora da Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Foi constituída com a 

finalidade de criar, estimular e difundir valores culturais e conhecimentos científicos voltados à formação cidadã e 

à integração comunitária. Para consecução de seus objetivos, desenvolve atividades de prestação de serviços e 

ensino em igualdade de condições para acesso e permanência do estudante, garantindo a liberdade de aprendizado, 

pesquisa e divulgação do pensamento e o pluralismo de ideias, através de gestão democrática como garantia de 

qualidade e valorização humana (UNOCHAPECÓ, 2019).  

Embora o setor de Vigilância em Saúde Ambiental apareça pela primeira vez nos ordenamentos legais do 

município de Chapecó na Lei Complementar nº 498, de 17 de dezembro de 2012, a sua constituição como serviço 

de vigilância ocorreu seis anos antes, no ano de 2006. Sua criação esteve atrelada à implantação do Plano 

Municipal de Controle à Dengue e Febre Amarela (PMCD), norteado pelo Plano Nacional de Controle da Dengue 

e da Febre Amarela (PNCD) (LUTINSKI; GUARDA; LUTINSKI, 2018). Nos demais municípios da região oeste 

que contam com esse serviço de saúde, a sua instituição também ocorreu a pertir de 2006 e com objetivos 

semelhante, ou seja, com foco nos fatores biológicos e no controle de vetores. 

A estruturação do Observatório de Saúde do Oeste se deu em duas fases distintas: uma interna, junto à 

universidade e a segunda com o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para os serviços: 

Fase 1: A partir dos recursos aprovados, verificou-se que, para garantir a sustentabilidade do Observatório de 

Saúde, este deveria ser institucionalizado junto à Universidade. Os recursos não seriam suficientes para a criação 

de uma estrutura totalmente independente. Nesse sentido, um servidor foi adquirido e transferido para o Setor de 

Tecnologia da Informação da Unochapecó o que garantiu espaço e rede de comunicação para o Observatório de 

Saúde do Oeste na página da Universidade e a hospedagem das informações do mesmo. Uma estrutura tecnológica 

(página web) foi contratada e desenvolvida com ferramentas para hospedagem de produções científicas, imagens, 

vídeos e notícias, além de indicadores e links para bases de dados públicas.  

Fase 2: Completada e estruturada a página do Observatório de Saúde em rede, focou-se na aprimoração de um 

sistema de informações em Vigilância Ambiental customizado para as demandas da VSA, com 

georreferenciamento das ações e um módulo de recebimento, processamento e gestão de ocorrências ligadas às 

atividades da VSA. Também foi desenvolvido e testado um aplicativo para tablets e smatrphones voltado 

especificamente para a informatização das atividades dos Agentes de Combate à Endemias na atividade de 

Prevenção e Controle da Dengue, Febre amarela, Zika vírus e Febre Chikungunya. As tecnologias foram testadas 

no município de Chapecó e oferecidas, via Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), aos municípios da 

região, contudo não foi possível, em função do tempo e dos recursos, testar em outros municípios. 



Foram estabelecidos como indicadores de avaliação os prazos no desenvolvimento do Observatório de Saúde, o 

sucesso na implantação, a acessibilidade e a interatividade. Quanto às tecnologias voltadas aos serviços (sistema 

de informação e aplicativo) foram avaliados quanto ao potencial de atender às demandas do serviço de VSA, sua 

interatividade com a população, o potencial para otimizar os recursos públicos e para melhorar a qualidade do 

serviço prestado. Os dados foram coletados de forma qualitativa a partir dos relatos dos gestores e dos 

trabalhadores do serviço e também, quantitativamente a partir de um banco de dados que foi gerado pelo próprio 

sistema. 

 

Resultados 

O Observatório de Saúde do Oeste contou com recursos humanos como docentes, pesquisadores, técnicos e 

estudantes e profissionais de saúde da área de interesse. Está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde (Mestrado e Doutorado) da Unochapecó. A página do observatório está hospedada na página da 

Unochapecó, foi entregue no primeiro semestre de 2018. Destina-se à comunidade acadêmica regional e enfoca na 

divulgação da produção científica e à oferta de informações em saúde para gestores e profissionais dos serviços de 

saúde. O OSO/SC emerge da necessidade de se dar visibilidade às informações em saúde geradas na região através 

das pesquisas realizadas. Além de consolidar informações úteis para pesquisadores e acadêmicos da área da saúde, 

o OSO/SC possibilita o estreitamento de relações entre a Universidade e os serviços de saúde dos municípios da 

região. Contribui para fortalecer o SUS e para qualificar a relação entre os serviços de saúde e a comunidade. 

O Observatório de Saúde do Oeste foi estruturado e institucionalizado junto à Unochapecó. Esta opção, juntamente 

com a sua vinculação ao Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Ciências da Saúde possibilitou o 

engajamento de grupos de pesquisas e pesquisadores para além da linha Saúde e Ambiente, proposta inicial. A 

página do observatório comporta um espaço para a divulgação de produções científicas de artigos, dissertações e 

teses, notícias e demais produções acadêmicas relacionadas à saúde. Comporta ainda um espaço interativo onde 

profissionais dos serviços de saúde, gestores da saúde e a população podem entrar em contato, enviar uma 

demanda ou deixar um comentário. À medida que o Observatório de Saúde do Oeste for sendo divulgado, tem o 

potencial de promover a aproximação de pesquisadores da Unochapecó com pesquisadores de outras instituições 

de ensino e de pesquisa do Brasil e do exterior, promovendo assim a divulgação do conhecimento, o 

fortalecimento das relações interinstitucionais e a mobilidade acadêmica.  

 

Uma solução tecnológica para profissionalizar as ações de ouvidoria com foco na melhoria das ações e serviços de 

Vigilância em Saúde Ambiental dos municípios da região foi aprimorada e encontra-se implantada no município 

de Chapecó. Trata-se de um aplicativo pelo qual o município recebe, gerencia informações, encaminhamentos, e 

solicitações diretamente da comunidade ou registradas diretamente no setor de saúde. A partir de um link 

disponibilizado na página da prefeitura de Chapecó o munícipe pode acessar e registar, a partir de qualquer 

dispositivo conectado à internet, uma situação de interesse ou competência da Vigilância em Saúde Ambiental. 

Esse registro possibilita ao usuário anonimato, detalhar uma situação ou problema, informar o endereço e ponto de 

referência e enviar fotos do problema se for o caso. O Sistema gera um número de protocolo ao munícipe que pode 

fazer o acompanhamento da ação e do desfecho da situação. 

Internamente, no serviço de Vigilância, o sistema possui telas que possibilitam a gestão das ocorrências 

registradas. Ocorrências novas, ocorrências validadas, ocorrências pendentes, detalhamento por tipo de ocorrência, 

detalhamento das ações adotadas e o tempo para o atendimento podem ser consultados e gerenciados. O sistema 

gera ainda tabelas e gráficos gerenciais por demanda e localidade.  

Um total de 13.383 ocorrências foram registradas e gerenciadas pelo sistema entre 2013 e 2017. O número de 

ocorrências registradas a VSA em Chapecó nos anos de 2013, 2014 e 2015 foi similar. Houve um acréscimo 

significativo nos registros no ano de 2016 e um decréscimo em 2017. Em relação à média mensal do número de 

ocorrências, observa-se um número de registros mais elevado nos meses de janeiro a junho. No período entre julho 

e novembro observa-se decréscimo. As causas de maior frequência de ocorrências foram: presença de 

reservatórios de água em condições impróprias que em 2013 representavam 27,1% e em 2017 48,3%; pneus 

inservíveis que em 2013 representavam 7,8% e em 2017, 18,5% e; resíduos que, em 2013 representaram 17,5% e 

12,2% em 2017. 



Quanto ao tempo médio para o atendimento das ocorrências pelo serviço da VSA, observa-se que, nos anos de 

2013 e 2014 foi semelhante, ficando entre 10 e 13 dias. Em 2015 o tempo para o atendimento foi o mais elevado 

de todos os anos, em torno de 35 dias. Com a efetivação do uso do sistema, o atendimento em 2016 diminuiu para 

menos de cinco dias, com um pequeno aumento em 2017. O desfecho no atendimento das ocorrências aponta para 

um aumento no percentual de resolutividade, que era de menos de 70% antes da implantação da tecnologia do 

sistema Vigilantus®, passando para mais de 95% em 2017. Observou-se, assim, um aumento de mais de 30 pontos 

percentuais na efetividade das ações em 2017 em relação a 2013. 

 

Foi desenvolvido um aplicativo para informatizar o serviço das Agentes de Combate às Endemias. Trata-se de uma 

ferramenta que visa informatizar a coleta de dados no setor de Vigilância em Saúde Ambiental, especificamente o 

trabalho de campo do Programa Nacional de Controle da Dengue, Febre Amarela, Zika vírus e febre chikungunya. 

A ferramenta foi testada no município de Chapecó no primeiro semestre de 2019. 

Essencialmente, o aplicativo converte todo um trabalho ora em formulários impressos, transferidos e resumidos 

manualmente em uma solução tecnológica. Possibilita ao Agente de Combate à Endemias registrar o seu trabalho 

com informações como o endereço visitado, demanda encontrada, detalhamento da ação e registro de tratamento, 

se necessário. Permite o registro de amostra biológica coletada e a comunicação com o Laboratório Municipal de 

Entomologia. Gerencialmente, o sistema permite a transferência para um servidor central e a geração de planilhas 

gerenciais de forma automática. A partir do teste piloto realizado percebeu-se que a solução tecnológica é efetiva e 

que pode substituir integralmente a atividade realizada em formulários impressos. 

Como potenciais da ferramenta, observou-se contribuições para: a) sustentabilidade ambiental já que o município 

de Chapecó utiliza aproximadamente 80.000 formulários impressos anualmente; b) sustentabilidade financeira, 

considerando-se o custo aproximado de R$ 40.000 reais por ano dos formulários impressos; c) melhoria na 

eficiência do trabalho, já que o Agente necessita dispor de menos tempo para alimentar o aplicativo durante a 

visita em relação ao formulário impresso; d)fidedignidade dos dados, considerando-se que todos os fechamentos e 

relatórios gerenciais podem ser gerados automaticamente, sem erros; e) produtividade, já que possibilita ao Agente 

de Campo e à quipe de apoio menor gasto de tempo com fechamentos e conferências; f) eliminação de retrabalho, 

já que o aplicativo possibilita a integração com os sistemas de informações já existentes; g) redução de conflitos na 

equipe, já que o aplicativo registra automaticamente horários de início e de término de uma visita, evitando 

adulterações de dados. 

O teste piloto com o aplicativo foi realizado com sucesso e apontou possibilidades para o seu uso. Como potencial 

adicional foi verificado que o mesmo pode ser adaptado para a realização de cálculos de cubagem e conversão de 

volume em quantidades necessárias de produtos para o tratamento, um dos principais desafios do serviço de 

Vigilância em Saúde Ambiental. O aplicativo fo disponibilizado ao município de Chapecó e está à disposição de 

outros municípios. No caso de Chapecó, foi solicitado como contrapartida a aquisição dos dispositivos móveis 

(Tablets) e o custeio para a manutenção do aplicativo e o armazenamento dos dados.  

 

As três soluções tecnológicas propostas foram desenvolvidas e implantadas/testadas com sucesso. O Observatório 

de Saúde do Oeste está em operação e servindo como plataforma de divulgações das pesquisas em saúde 

realizadas por docentes e acadêmicos. Está disponível aos grupos de pesquisas e ao Programa de Pos-Graduação 

em Ciências da Saúde para a divilgação e ao mesmo tempo interação entre grupos e pesquisadores internos e 

externos à instituição.  

Quanto às ferramentas tecnológicas desenvolvidas, foram testadas com sucesso e demonstraram efetividade. Sabe-

se das dificuldades de contratação pelo setor público. Ainda que as tecnologias sejam disponibilizadas 

gratuitamente, há um custo operacional para capacitações de equipes, aquisição de hardwares e manutenção do 

sistema e do aplicativo. Um trabalho subsequente informando as possíveis compensações monetárias e em 

eficiência na prestação do serviço decorrentes da adesão às tecnologias podem viabilizar o uso pelos municípios da 

região. 

Uma vez que o sistema de gestão em Vigilância Ambiental e que o aplicativo passem a ser usados pelos serviços 

de saúde dos municípios, estes estarão gerando dados que poderão ser processados pelo observatório de Saúde do 

Oeste e devolvidos aos serviços de saúde e à população na forma de informações úteis à melhoria do estado de 



saúde e da qualidade da população.  

 

 
2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? Justifique.  

Sim, foram feitas sugestões na forma de apresentar o relatório, dando ênfase para os aspectos acadêmicos de 

abordagem. Os ajustes foram procedidos na atual versão.  

 

 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Não houve alteração nos objetivos propostos. 

-Estruturar um observatório de saúde e tecnologia voltado para o desenvolvimento de soluções em 

informatização e gestão dos serviços de vigilância em saúde: Não houve alterações. O Observatório de Saúde 

do Oeste foi desenvolvido, incorporado e encontra-se em atividade. Serve aos grupos de pesquisa em Saúde da 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da 

mesma universidade. Disponibiliza informações à comunidade acadêmica, aos profissionais de saúde, aos gestores 

de saúde e à comunidade. 

 

-Desenvolver solução tecnológica para a efetividade das ações de ouvidoria na melhoria das ações e serviços 

de saúde. Não houve alterações. Foi aprimorada e avaliada a efetividade de um sistema desenvolvido a partir de 

um projeto prévio, também financiado pela FAPESC. A ferramenta foi avaliada durante a vigência deste projeto. 

Os resultados foram analisados, um artigo foi escrito e se encontra tramitando em uma revista de divulgação 

científica. 

 

-Desenvolver soluções tecnológicas para a gestão da informação para os programas municipais de Controle 

de Zoonoses. Não houve alterações. Um aplicativo com a finalidade proposta foi desenvolvido e testado com 

sucesso no município de Chapecó, Santa Catarina. Foram observados avanços importantes na versão testada e a 

possibilidade de ampliação do escopo numa versão futura. Dentre os avanços ao serviço destacam-se a redução de 

custos com formulários impressos, aumento da eficiência e da produtividade dos Agentes de combate à Endemias 

e agilidade e fidedignidade no tratamento dos dados. 

 
4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

Sim, todas as etapas foram cumpridas. A criação e implantação do Observatório de Saúde do Oeste, o 

aprimoramento do Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental e a construção do Aplicativo para a informatização 

do trabalho dos Agentes de Combate à Endemias foram desenvolvidos.  

A possibilidade de prorrogação do prazo final até agosto de 2019 possibilitou que as três soluções tecnológicas 

desenvolvidas fossem testadas e avaliadas quanto aos seus benefícios. Três artigos científicos foram construídos e 

submetidos a periódicos, além de resumos que foram apresentados em congressos.  

Todos os equipamentos e serviços aprovados foram adquiridos e o desembolso foi realizado, não havendo nenhum 

item que não tenha sido adquirido. 

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso afirmativo, 

aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

Houve colaboração da Secretaria de Saúde de Chapecó onde as soluções tecnológicas desenvolvidas foram 

testadas. A colaboração permitiu que as ferramentas fossem testadas e avaliadas quanto aos seus benefícios. 

Melhorou o gerenciamento das demandas vindas da comunidade e a eficiência do serviço. Maiores detalhes desta 

parceria encontram-se descritos nos artigos científicos produzidos que detalham os resultados obtidos. 
 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

Facilitadores: 

A integração e a cooperação dos integrantes envolvidos diretamente na pesquisa favoreceram o desenvolvimento 

do projeto até o momento; a abertura da Secretaria de Saúde de Chapecó para os testes das ferramentas 



desenvolvidas acelerou o processo e a obtenção de resultados; A necessidade da Unochapecó pelos equipamentos 

adquiridos facilitou o diálogo e a construção de uma via onde os equipamentos adquiridos suprirão demandas da 

Universidade e, em contrapartida, a página do observatório fica hospedada na rede/página da Universidade. Isso 

dispensou a necessidade de criação de espaço e rede específica para o Observatório de Saúde; Parcerias com dois 

outros projetos financiados pela FAPESC possibilitaram a racionalização dos recursos e a compra de 

equipamentos de melhor qualidade;  

 

Dificultadores: 

 - O Observatório de Saúde do Oeste carece de divulgação. Para ampliar a sua efetividade no processamento e 

divulgação precisa de maior visibilidade. Tratativas com a gestão da Universidade vem sendo feitas para uma 

regulamentação interna dos observatórios com que a instituição conta. Vencido este processo, espera-se uma maior 

visibilidade, divulgação, acessos e interação com o portal. 

 

O contingenciamento de recursos públicos com que os municípios brasileiros enfrentam tem dificultado a adesão à 

novas tecnologias, mesmo que que disponibilizadas gratuitamente. Custos com a manutenção dessas tecnologias e 

a aquisição de dispositivos para a sua implantação têm representado entraves. Um esforço no sentido de divulgar 

os resultados alcançados e os avanços que as soluções tecnológicas oferecem se faz necessário para vencer esse 

desafio. 
 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (  x   ) Médio prazo (  x   ) Longo prazo (     ) 

Comentários: 

 

Tanto o Observatório de Saúde, quanto o Sistema de Informação e o aplicativo estão disponíveis para serem 

implantados (curo prazo). Recursos são necessários para que o Sistema de Informação e o aplicativo sejam 

implantados pelos municípios (médio prazo).  
 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

Observatório de saúde. O Observatório de saúde do Oeste foi projetado para reunir e disponibilizar informações 

em saúde destinadas à academia, ao serviço de saúde e à comunidade. Reúne dados e informações acerca da 

realidade regional. Se vale de fontes oficiais de dados como o IBGE e o DATASus. Séries históricas, indicadores 

de saúde e dados epidemiológicos podem ser consultados pela página. Estudos de natureza científica podem ser 

acessados por trabalhadores do SUS e pela comunidade acadêmica. Como estratégia para a incorporação junto aos 

serviços de saúde a divulgação junto aos cursos de Graduação e Pós-Graduação pode contribuir diretamente. 

Considerando-se a abrangência da Unochapecó no âmbito regional, estudantes e profissionais dos diversos 

municípios da região frequentam os cursos oferecidos pela instituição. 

 

- Sistema de informação em Vigilância em Saúde Ambiental. A ferramenta permite que o cidadão realize o 

registro de ocorrências, reclamações ou solicitações ao serviço a partir de um dispositivo de comunicação.  A 

tecnologia permite o fortalecimento da participação social, conforme preconizado na Lei 8.142/ 1990. A 

incorporação desse sistema junto ao SUS demanda de uma comunicação direta junto aos gestores municipais de 

saúde esclarecendo as potencialidades do sistema. Concomitantemente, recomenda-se o fomento de políticas e 

recursos financeiros para avanços na aquisição de tecnologias em informática e para a profissionalização na 

prestação de serviços de saúde em setores como o da Vigilância em Saúde. A contrapartida dos municípios é 

necessária, ainda que apenas para a manutenção do sistema. 

 

- Aplicativo para programas municipais de Controle de Zoonoses. O aplicativo permite a coleta de dados, 

gerenciamento e comunicação de informações. Reduzir o consumo de formulários em papel, acelera e aperfeiçoa o 

trabalho do ACE e dá maior confiabilidade aos resultados coletados em campo. Da mesma forma, a divulgação do 

aplicativo junto aos gestores municipais é um primeiro passo a ser dado, acompanhado das evidências dos 

benefícios que o aplicativo oferece. Contrapartida do município na aquisição de dispositivos e a contratação de 



trabalhadores qualificados devem ser colocados em pauta.  
 

 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

a) Artigos em revistas 

 

b) Apresentação de trabalhos em congressos 

 

c) Observatório de Saúde: Página da Unochapecó: https://observatorios.unochapeco.edu.br/saude  

 

d) Aplicação e uso do Sistema de Informação e do Aplicativo no município de Chapecó. 

 

d) Capacitação de Agentes de Combate à Endemias para o uso das soluções tecnológicas; 
 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

_3__Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros ___Doutorado 

___Capitulos de livros ___Mestrado 

_2__Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

_2__Participação em eventos ___TCC de graduação 

___Patentes ___Iniciação Científica 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas temáticas) ___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

 

a) Artigo 1: Vigilância em Saúde Ambiental: antes e depois da implantação de uma nova tecnologia de 

informação. Perspectivas em Ciência da Informação 

 

b) Artigo 2: Perfil epidemiológico dos atendimentos antirrábicos humanos no município de Chapecó, SC. Revista 

Interdisciplinar de Estudos em Saúde. 

 

c) Resumo científico: Profissionalização das ações de vigilância em saúde ambiental no município de Chapecó. 

Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão da Unochapecó. 2018. 

 

d) Observatório de Saúde: Página da Unochapecó: https://observatorios.unochapeco.edu.br/saude 

 

d) Artigo 3: Infestação pelo mosquito Aedes albopictus no município de Chapecó, SC. Tramitando na revista 

Saúde e Pesquisa. 

 

e) Observatório de Saúde do Oeste de Santa Catarina. Relato. Trabalho científico apresentado no 6º Congresso 

Internacional em Saúde - Vigilância em Saúde: Ações de Promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. 
 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

1) Observatório: https://observatorios.unochapeco.edu.br/saude.  
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Resumo  

Visando aproximar as ações de saúde com a população, o município de Chapecó desenvolveu, juntamente com a 

Unochapecó e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (FAPESC), uma tecnologia 

digital que atende demandas, solicitações e denúncias da população. Este estudo objetivou caracterizar as 

principais ocorrências registrados nesse sistema e os avanços obtidos após sua implantação. A coleta de dados 

foi obtida pelo Sistema Vigilantus®, no setor de VSA, de 2013 a 2017. Análises descritivas de frequências 

foram utilizadas para descrever o tempo médio do atendimento e o desfecho nesse período. As principais 

ocorrências registradas estiveram associadas à dengue, prevalecendo em 2016, explicado pelo fato de ser o ano 

com uma epidemia da doença no município. As ocorrências predominaram no primeiro semestre, devido às 

condições climáticas favoráveis e o volume de informações nos meios de comunicação sobre a prevenção e, 

menos predominantes no segundo semestre, devido a descontinuidade de ações. A maior incidência de 

ocorrências esteve associada a reservatórios de água, pneus e lixo. O sistema implantado acrescentou maior 

efetividade e percentual de ocorrências solucionadas. Demonstrou-se eficácia do uso da tecnologia de 

informação, por meio da participação social. 

Palavras-chave: Controle social. Promoção da saúde. Tecnologias em saúde. 

 

Abstract 
Aiming to bring health actions closer to the population, the municipality of Chapecó has developed, together 

with Unochapecó and the Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (FAPESC), a digital 

technology that meets the demands, requests and claims of the population. This study aimed to characterize the 

main occurrences recorded in this new system and the advances obtained after its implementation. Data 

collection was obtained by the Vigilantus® System, in the VSA sector, from 2013 to 2017. Descriptive analyzes 

of frequencies were used to describe the mean time of care and the outcome in this period. The main 



occurrences recorded were associated with dengue, prevailing in 2016, explained by the fact that it is the year 

with an epidemic case of this disease in the municipality. The occurrences predominated in the first half of the 

year due to the favorable climatic conditions and the amount of information in the media about prevention and, 

less prevalent in the second half, due to the discontinuity of actions. The highest occurrence incidence was 

associated with water reservoirs, tires and garbage. The implanted system added greater effectiveness and 

percentage of occurrences solved. The use of information technology has been shown to be effective through 

social participation.  

Keywords: Social control. Health promotion. Health technologies. 

 

1 Introdução 

O Sistema Único de Saúde (SUS) emerge da Constituição Federal em 1988 e estabelece acesso universal 

a todos os cidadãos, de forma integral, com intuito de assegurar a prevenção, promoção e recuperação em saúde, 

por meio de atividades preventivas e assistenciais de acordo com a necessidade de cada indivíduo (BRASIL, 

2014). Ele é constituído por ações conjuntas dos serviços federais, estaduais e municipais de saúde, além das 

redes suplementares de saúde (BRASIL, 2015).  

Dentre as áreas de atuação do SUS estão as ações de Vigilância em Saúde, compreendidas pelas 

Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST). Cabe destacar a responsabilidade pela definição de mecanismos de controle dos agravos associados 

ao meio ambiente que repercutem no estado da saúde humana (BRASIL, 2015). 

A Vigilância em Saúde busca articular e integrar ações de acordo com a necessidade de cada população e 

território, de forma a responder mais especificamente às demandas e aos problemas no setor, indo além dos 

espaços físicos dos serviços de saúde (OLIVEIRA; CRUZ., 2015). Um dos princípios fundamentais da 

Vigilância em Saúde está atribuído à ação territorializada. O território pode ser definido como a soma de vários 

processos que determinam para a produção e desenvolvimento de doenças, além de ser entendido como um 

espaço onde habitam grupos sociais, levando em consideração suas formas de relacionar-se (CAMPOS, 2003; 

SANTOS; RIGGOTO, 2011).  

A Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) é um componente da Vigilância em Saúde e busca 

compreender a complexidade das relações entre ambiente e sociedade, definindo-se por ações que previnem e 

controlam fatores de riscos ambientais. É responsável por detectar as mudanças que condicionam o ambiente e 

interferem na saúde humana, representando agravos à saúde (ROHLFS et al., 2011; QUEIROZ et al., 2012). 

Juntamente com a Vigilância Epidemiológica, atua no controle de vetores como o mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue e de outras arboviroses, como a febre amarela, zika vírus e a febre chikungunya (ZARA 

et al., 2016).  

Neste sentido, a compreensão sobre o território da população é importante para caracteriza-la, conhecer 

seus anseios e necessidades, além de permitir a formação de vínculos entre ela e os serviços de saúde 

(BARBOSA; BOSI, 2017). Para Monken e Barcellos (2005) e Santos e Rigotto (2011) o olhar sobre o território 

analisa as relações entre a população e serviços de saúde e determina o estado de saúde de uma população de 

forma singular com fatores exclusivos que demandam comunicação entre os gestores de saúde e usuários do 

serviço.  

Este vínculo supracitado só é possível através da abertura ao diálogo pelos diversos atores envolvidos em 

cada situação. A comunicação é um instrumento imprescindível neste contexto e só é válida quando há escuta, 

que dê atenção e resolução do problema do indivíduo, compreendendo o contexto e realidade singular, com 

construção de estratégias naquela realidade, com base na subjetividade e no cotidiano de cada sujeito 

(OLIVEIRA et al., 2008; BARBOSA; BOSI, 2017). É nessa perspectiva que os setores de vigilância em saúde 

se estabelecem e implementam suas ações. 

Para facilitar a execução destas ações em qualquer nível de cuidado em saúde, independentemente de sua 

complexidade, é necessário a aplicação de tecnologias condizentes em cada setor (ENGELA et al., 2018). 

Ressalta-se que cada país deve evoluir no desenvolvimento de tecnologias conforme sua capacidade de produzir, 

estabelecendo, se necessário, metas a longo prazo (RIVIERE et al., 2017). Desta forma, investimentos 

realizados em tecnologias em saúde acabam tendo reflexo no setor econômico e produtivo, proporcionando 



diferenciais inovadores nas pesquisas em saúde (PEREIRA, 2018).  

O setor saúde possui suas complexidades pelo fato de trabalhar direta e indiretamente com a vida das 

pessoas tratando-se de um processo dinâmico, ou seja, que está em constante modificação. Devido a estas 

complexidades, sempre se fazem necessários incentivos financeiros com o intuito de fomentar pesquisas, 

projetos e capacitações neste setor (PEREIRA, 2018). A Lei 13.243/2016 prevê incentivos à produção de novas 

tecnologias, visando desenvolver o país econômica e socialmente, garantindo recursos humanos, econômicos e 

financeiros (BRASIL, 2016). 

Em uma perspectiva de integralidade na atenção em saúde e visando aproximar a ações de vigilância em 

saúde com a comunidade, a partir das demandas do território e, acima de tudo, facilitar participação social, o 

município de Chapecó, SC, desenvolveu, a partir de parcerias com a Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó (Unochapecó) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (FAPESC), uma 

solução tecnológica de comunicação e informação para atender demandas, solicitações e denúncias da 

população relativas às ocorrências de focos de A. aegypti ou situações que podem gerar criadouros ao vetor. 

Trata-se de um canal que o cidadão pode acessar e relatar um fato ou situação de risco à saúde. Neste contexto, 

o presente estudo teve como objetivo caracterizar as ocorrências registradas no Sistema de Vigilância em Saúde 

Ambiental, segundo a sazonalidade, tipos de situações e seus desfechos, antes e após a implantação de uma 

tecnologia de informação na região oeste de Santa Catarina. 

 

2 Material e métodos 

Local de estudo  

O estudo foi realizado no município de Chapecó (SC), localizado na região Oeste de Santa Catarina (27º 

05' 47" S; 52º 37' 06" W) e altitude de 674 metros. O município possui área territorial de 626,06 km², população 

estimada em 213.279 habitantes e área urbana aproximada de 36km
2
 (IBGE, 2017). Chapecó é considerada 

capital nacional das agroindústrias, possui Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 37.303,11 e Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,790 (IBGE, 2017). Quanto ao serviço de Vigilância em 

Saúde, o município conta com departamentos de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância 

Ambiental e ainda um Centro regional Saúde do Trabalhador (CEREST) que atende 76 municípios da região 

(CHAPECÓ, 2017). 

 

Coleta de dados 

A coleta de dados se deu com base nos registros de ocorrências (denúncias e solicitações) registradas no 

Sistema Vigilantus®, no setor de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde do município de 

Chapecó, relativos ao período de 2013, ano de implantação do Sistema, a 2017. O Vigilantus se caracteriza 

como um Sistema de recebimento e processamento de dados e geração de informações, que pode ser acessado 

pela população através de um aplicativo para computadores, tablets ou smarthphones. Nele, o cidadão pode 

relatar um determinado fato ou situação de risco à saúde relacionado à atuação da Vigilância em Saúde 

Ambiental ou solicitar que o serviço verifique determinado situação. Uma vez cadastrada a ocorrência, cidadão 

pode acompanhar o processo seu encerramento, via e-mail ou acessando o sistema com um código que é gerado 

no cadastro. 

Todas as ocorrências registradas no período segundo o mês, ano, tipo de ocorrência, tempo para o 

atendimento e o desfecho foram obtidos na forma de uma planilha eletrônica.  

Análise de dados 

Os dados obtidos foram tabulados em um banco de dados com auxílio do pacote Office 2008 

(MICROSOFT Inc., 2016). Foram realizadas análises de frequência para demonstrar a série histórica e as 

categorias por tipo de ocorrências. Também foram utilizadas análises descritivas de frequências para descrever o 

tempo médio de atendimento das ocorrências pelo setor e a evolução dos desfechos dos dados no período. 

 

Aspectos éticos  

O estudo foi realizado com dados secundários, apresentados de forma coletiva e não foram acessadas 

informações nominais ou que pudessem identificar os indivíduos. A utilização do banco de dados foi autorizada 



pela Secretaria de Saúde do município mediante carta de ciência e concordância. 

 

3 Resultados 

 Observa-se que o número de ocorrências registradas a VSA em Chapecó nos anos de 2013, 2014 e 2015 

foi similar. Houve um acréscimo significativo nos registros no ano de 2016 e um decréscimo em 2017 (Figura 

1).   

Figura 1 - Evolução anual do número de ocorrências registradas junto ao setor de Vigilância em Saúde 

Ambiental do município de Chapecó, 2013 a 2017. 

 
Em relação à média mensal do número de ocorrências, observa-se um número de registros mais elevado 

nos meses de janeiro a junho. No período entre julho e novembro observa-se decréscimo (Figura 2).  

 

Figura 2 - Média mensal do número de ocorrências registradas junto ao setor de Vigilância em Saúde 

Ambiental do município de Chapecó, 2013 a 2017. As barras verticais indicam o erro padrão da média. 
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 As causas de maior frequência de ocorrências foram: presença de reservatórios de água em condições 

impróprias que em 2013 representavam 27,1% e em 2017 48,3%; pneus inservíveis que em 2013 representavam 

7,8% e em 2017, 18,5% e; resíduos que, em 2013 representaram 17,5% e 12,2% em 2017 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Frequência anual de ocorrências relacionadas ao Programa Nacional de Controle da Dengue 

registradas junto ao setor de Vigilância em Saúde Ambiental do município de Chapecó, 2013 a 2017. 

Ocorrências 

2013 2014 2015 2016 2017 

n % n % n % n % N % 

Calhas 33 1,9 55 2,1 44 2,6 178 4,0 123 4,6 

Construções abandonadas 7 0,4 23 0,9 25 1,5 108 2,4 66 2,4 

Esgoto 294 17,3 29 1,1 8 0,5 40 0,9 28 1,0 

Lixo 296 17,5 409 15,6 358 21,0 491 11,1 328 12,2 

Piscinas 54 3,2 92 3,5 93 5,4 234 5,3 120 4,5 

Pneus  133 7,8 568 21,7 324 19,0 598 13,5 498 18,5 

Reservatórios de água 459 27,1 1196 45,7 753 44,1 2601 58,6 1303 48,3 

Terrenos baldios 400 23,6 185 7,1 34 2,0 84 1,9 129 4,8 

Outros 20 1,2 58 2,2 69 4,0 106 2,4 93 3,5 

Total 1696   2615   1708   4442   2695   

Fonte: Elaborada pelos autores (2018). 

 

Quanto ao tempo médio para o atendimento das ocorrências pelo serviço da VSA, observa-se que, nos 

anos de 2013 e 2014 foi semelhante, ficando entre 10 e 13 dias. Em 2015 o tempo para o atendimento foi o mais 

elevado de todos os anos, em torno de 35 dias. Com a efetivação do uso do sistema, o atendimento 2016 

diminuiu para menos de cinco dias, com um pequeno aumento em 2017 (Figura 3).  

 

Figura 3 - Tempo médio em dias para o atendimento de ocorrências registradas junto ao setor de Vigilância em 

Saúde Ambiental do município de Chapecó, 2013 a 2017. As barras verticais indicam o erro padrão da média. 
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 O desfecho no atendimento das ocorrências aponta para um aumento no percentual de resolutividade, 

que era de menos de 70% antes da implantação da tecnologia do sistema Vigilantus®, passando para mais de 

95% em 2017. Observa-se, assim, um aumento de mais de 30 pontos percentuais na efetividade das ações em 

2017 em relação a 2013 (Figura 4).  

 

Figura 4 - Evolução do desfecho no atendimento de ocorrências registradas junto ao setor de Vigilância em 

Saúde Ambiental do município de Chapecó, 2013 a 2017. 

 
 

4 Discussão 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013 2014 2015 2016 2017

D
ia

s 

Anos 

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

E
v
o
lu

çã
o
 p

er
ce

n
tu

a
l 

Anos 

Solucionado

Encaminhado para fiscalização

Sem acesso

Outros



A Atenção Integral não se define apenas como bens de serviço de saúde, mas pela forma como as 

pessoas são atendidas, tendo acesso aos três níveis de atenção: primário, secundário e terciário (GONZALES; 

ALMEIDA, 2007; SILVA et al., 2014). Esses níveis de atenção são arranjos condizentes e de acordo com as 

disponibilidades tecnológicas, de menor complexidade (Atenção Primária/Atenção Básica de saúde), para uma 

complexidade tecnológica intermediária (Nível Secundário em Saúde, média complexidade) até a maior 

complexidade (Nível Terciário em Saúde, alta complexidade) (BRASIL, 2012).  

A natureza da ocorrência em questão requer agilidade na sua solução, sob pena de disseminação das 

doenças que podem ser transmitidas pelo vetor. De acordo com Zara et al. (2016), o vetor pode se desenvolver 

em cidades com deficiências no saneamento básico tanto nos meios urbanos intra/peri domicílios humanos 

quanto nos ambientes rurais. Recipientes com água parada a céu aberto resultantes da chuva e condições 

climáticas favorecem a proliferação do vetor.  

A frequência dos registros de ocorrências referente a denúncias sobre focos ou locais passíveis de 

criadouros do mosquito A. aegypti através do sistema Vigilantus® oscilou nos anos avaliados. O primeiro 

semestre concentrou o maior número de ocorrências registradas, com redução aos segundos semestres de cada 

ano.  Lixo, pneus e reservatórios de água foram as causas das maiores frequências de ocorrências registradas no 

período. Embora se tenha observado uma oscilação no ano de 2015, houve redução no tempo médio para 

atendimento às ocorrências registradas. A efetividade do serviço aumentou significativamente, traduzida nas 

ocorrências que tiveram uma solução ao final do processo. 

A epidemia de dengue que acometeu Chapecó em 2016 explica o maior número de ocorrências 

registradas naquele ano. Visando controlar a transmissão viral e dar resolubilidade ao problema, informações 

voltadas à população a respeito do controle da dengue e ações de educação em saúde foram intensificadas. 

Como retorno dessas ações pode-se observar maior envolvimento e a participação da população nesse período, 

registrando e denunciando as ocorrências.  

Ressalta-se que para o funcionamento adequado do SUS é essencial a participação da comunidade, 

contribuindo no planejamento das ações em saúde pelos usuários, bem como fiscalizando a aplicação de 

recursos e a execução das ações. Esta participação é garantida pela Lei nº 8.142/90, a qual estabelece a 

participação de segmentos representados pelo governo, prestadores de serviço, profissionais da área da saúde e 

usuários do sistema (BRASIL, 1990; SILVA et al., 2014). Nessa perspectiva, entende-se que a importância da 

tecnologia de informação como um canal de diálogo com a população para o enfrentamento à situação de agravo 

à saúde instalada é uma forma que agiliza e efetiva a participação social e o atendimento de resolutividade dos 

serviços de saúde.  

Considerando essa perspectiva, entende-se que há uma relação direta entre a população e território, ou 

seja, as formas e ações da sociedade determinam ou solucionam os problemas de saúde. Isso pode ser observado 

na evolução anual das ocorrências, já que a intensificação das campanhas repercutiu no aumento da participação 

da população. É imprescindível a compreensão do território como um todo para caracterizar a população, seus 

anseios e necessidades, além de permitir a formação de vínculos entre a população e os serviços de saúde 

(BARBOSA; BOSI, 2017). Neste contexto, Oliveira et al. (2008) e Barbosa e Bosi (2017) apontam que só é 

possível a formação desse vínculo por meio de diversos atores envolvidos. Ainda segundo os autores, a 

comunicação é um instrumento imprescindível para esse entendimento. Só é válida quando há uma escuta que 

dê atenção e resolução do problema do indivíduo, compreendendo o contexto e realidade singular, com 

construção de estratégias naquela realidade tendo como base a subjetividade e o cotidiano de cada indivíduo. 

Daí a necessidade de se manter canais de comunicação com a população alvo da ação de saúde. 

A concentração majoritária dos registros de ocorrências no município no primeiro semestre (janeiro a 

junho) reduziu em comparação ao segundo semestre (julho a dezembro). Esta redução pode ser explicada pela 

intensificação das ações durante o período de maior risco para a ocorrência das doenças alvo da VSA e a 

descontinuidade destas ações no período de menor risco (VIANA; IGNOTTI, 2013). 

De acordo com Viana e Ignotti (2013), doenças transmitidas por vetores são influenciadas por meio de 

alterações climáticas. Desta forma, a temperatura, a umidade do ar e a pluviosidade são determinantes e 

agravantes destas situações no verão do sul do Brasil. Para Câmara et al. (2009), as taxas epidêmicas da dengue 

refletem-se em meses mais quentes do ano, devido a fase de clímax de reprodução do mosquito A. aegypti, 



ocorrendo a abreviação do ciclo de até oito dias, além de replicar a maturação do inseto. Já em períodos mais 

frios, no caso do segundo semestre, o ciclo de vida é prolongado em até 22 dias. Daí a resposta, na forma de 

denúncias de condições de risco serem mais frequentes no primeiro semestre. Considerando a disparidade entre 

os semestres, o estudo reforça a importância do registro dos dados, da solução tecnológica enquanto ferramenta 

de análise e aponta para a necessidade de continuidade das ações de saúde ao longo do ano.  

Segundo Forattini e Brito (2003) e Dantas Junior (2012), os reservatórios de água em condições de falta 

de manutenção ou vedação oferecem riscos diretos à saúde pela contaminação da água e indireto por se 

configurarem em potenciais criadouros de vetores. De acordo com Lutinski et al. (2013), isso ocorre devido 

muitas vezes ao difícil acesso a estes reservatórios por estarem elevados em relação ao solo. Quanto aos pneus 

inservíveis, representam risco de poluição ambiental por seus compostos constituintes e oferecem condições 

para a proliferação de vetores. Para solucionar ou minimizar o problema, algumas estratégias podem ser 

pensadas a partir do diálogo e ações entre a gestão municipal e os diferentes atores da cadeia de produção e 

comercialização de pneumáticos (BRASIL, 2009). No presente estudo, a contabilização das ocorrências 

relacionadas a reservatórios de água em condições inadequadas e de pneus inservíveis em vias públicas e 

terrenos baldios subsidiam a gestão em saúde na adoção de estratégias direcionadas à solução destes problemas. 

Apesar das campanhas educativas, pneumáticos ainda são descartados pela população em terrenos baldios e 

ruas. O Sistema Vigilantus possibilitou que a população pudesse relatar os locais em que estes materiais se 

encontravam o que explica a elevação percentual de ocorrências desta natureza em 2017, em relação a 2013. 

 Resíduos sólidos urbanos descartadas de maneira incorreta representam a principal causa de proliferação 

de vetores no município de Chapecó (LUTINSKI et al., 2013). Este material sendo uma das principais causas de 

ocorrências registradas por parte da população não surpreende, dado o número de ações de alerta e mobilização 

da população para este tipo de material no ambiente. O autocuidado e o cuidado com o ambiente tornam-se 

fatores de proteção à saúde à medida que a população reconhece os riscos e pode contar com o poder público 

para a solução, mediado por um canal aberto de comunicação (FORATTINI; BRITO, 2003; DANTAS 

JUNIOR, 2012).  

Evidencia-se a necessidade de vínculos que vão além da participação social, estabelecendo uma relação 

concreta entre profissionais e usuários do SUS de forma a qualificar as ações do serviço em questão. Como 

exemplo, é possível citar a resposta da VSA, monitorando e reduzindo o tempo médio para o atendimento às 

ocorrências registradas aponta para a eficiência na gestão dos recursos públicos e para o comprometimento no 

atendimento integral e oportuno. Com uma melhor atenção às demandas dos territórios, resolutividade e 

agilidade é possível fortalecer a confiança da população no serviço de saúde, fazendo com que se sinta 

estimulada a participar mais efetivamente, gerando um ciclo virtuoso na relação entre população e os serviços de 

vigilância (GONDIM, 2008).  

Na perspectiva da resolubilidade, a tecnologia de comunicação implantada aumentou o percentual de 

efetividade nas ações da VSA no que se refere ao atendimento às ocorrências recebidas. A necessidade da busca 

de apoio para o atendimento às ocorrências em outros setores e o percentual de insucesso por falta de 

informações na ocorrência, como por exemplo endereços incompletos, reduziram. Destaca-se também a 

facilitação do acesso aos imóveis alvo das ocorrências registradas, dados que uma informação mais completa 

previamente ao atendimento, possibilita o planejamento e o uso de estratégias mais assertivas. Para a 

resolutividade de situações de risco à saúde da população, são necessárias ações do poder público que integre 

setores diversos e a população, mediante à aplicação de algumas estratégias como ações educativas continuadas, 

visitas domiciliares e informações nos meios de comunicação (ZARA et al., 2016).  

De acordo com Silva et al. (2014), esses recursos, estratégias implementadas, visam suprir às 

necessidades de cada população, identificando e prevenindo problemas que determinam o estado de saúde de 

cada indivíduo (biopsicossocial), promovendo o princípio norteador do SUS, a integralidade, princípio este que 

assegura a qualidade na atenção à saúde, buscando ofertar promoção, prevenção aos riscos e seus fatores 

determinantes e a reabilitação ao processo saúde-doença (CAMPOS, 2003; SILVA et al., 2014). 

 

5 Conclusão 

Um aspecto importante a ser considerado foi a participação de forma mais efetiva por parte da população 



durante períodos de trabalhos mais intensivos frente a agravos, como foi o caso da epidemia de dengue que 

atingiu o município de Chapecó no ano de 2016. 

Por fim, foi possível concluir que a alternativa tecnológica apresentada no estudo elevou o número de 

casos solucionados a partir de sua implementação e, portanto, caracterizou-se como um potencial de melhoria 

nas ações de Vigilância em Saúde Ambiental.  
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INTRODUÇÃO 
 

O mosquito Aedes albopictus (Skuse 1894) pertence à família Culicidae, teve a sua provável origem no 

sudeste da Ásia e atualmente se dispersou para a Europa, África e Américas. Possui ampla distribuição em 

regiões tropicais bem como nos países de clima temperado (TCHETGNA et al., 2018). O A. albopictus tem sido 

apontado pela literatura científica como importante para a saúde pública (MARINI et al., 2019).  A infestação 



pelo mosquito e, consequentemente, o seu potencial de transmissão das patologias associadas, em especial a 

Dengue, causou preocupação às autoridades de saúde ao longo do século XX, agravando-se, no Brasil, a partir 

de 2014 pela introdução da febre Chikungunya e do Zika vírus (CAVALCANTE; TAUIL, 2016; JOHANSEN; 

CARMO; ALVES, 2016). 

No Brasil, o A. albopictus foi registrado pela primeira vez em 1986, sendo que no sul do país o primeiro 

registro se deu no Estado do Paraná em 1996. Em 2003, a distribuição da espécie do mosquito apenas não 

ocorria em sete de seus 27 estados da federação: Acre, Amapá, Ceará, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins 

(SANTOS, 2003).  Atualmente, o mosquito encontra-se disperso por todo o território Nacional, com exceção do 

Estado do Acre (SARAIVA et al., 2019) 

Nas Américas, o mosquito A. albopictus não é considerado como veiculador de arboviroses, embora 

tenha sido demonstrado, sob condições de laboratório, que as populações brasileiras desta espécie mostraram 

competência vetorial para se infectar e veicular doenças virais como dengue e chikungunya, além de transmiti-

los com sucesso. Dessa forma, os serviços de saúde mantém-se em alerta sobre a infestação desta espécie de 

mosquito no Brasil (VEGA-RÚA et al., 2014; ZEQUI et al., 2018). 

O A. albopictus é morfologicamente caracterizado como um mosquito de médio porte, coloração escura, 

com escamas brancas ou branco-prateadas, distribuídas pelo corpo e nas patas (EGWU et al., 2018). Assim 

como os demais os mosquitos do gênero Aedes, possui desenvolvimento holometábolo, composto pelas fases de 

ovo, larva, pupa e adulto (DITTMER; ALAFNDI; GABRIELI, 2019). As fêmeas depositam seus ovos 

individualmente nas paredes internas de recipientes, logo acima da superfície da água. Os ovos são resistentes à 

dessecação, assim como, os embriões podem persistir dormentes no ambiente por meses. A diapausa e/ou 

quiescência, permite que populações sejam bem adaptadas tanto em áreas temperadas como em áreas tropicais, 

permanecendo viáveis por longo período de tempo, mesmo na ausência de água (DINIZ, 2018).  A alimentação 

da fêmea de A. albopictus é predominantemente zoofílica, a qual é responsável pela veiculação dos vírus. As 

fêmeas são infectadas durante a hematofagia, podem realizar diversos repastos sanguíneos no mesmo ciclo 

gonadotrófico, processo fundamental para o desenvolvimento e maturação dos ovócitos e subsequente produção 

dos ovos (ZARA et al., 2016) .  

 O processo de sinantropia da espécie não é tão intenso como o da espécie A. aegypti. O A. albopictus 

está melhor adaptado a ambientes naturais, fragmentos florestais e áreas rurais. Tem hábitos diurnos cujos picos 

de atividade hematofágica acontecem durante os crepúsculos matutinos e vespertinos (MARTINS et al., 2013; 

AZEVEDO; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2015). O mosquito tem como habitat para o desenvolvimento de 

suas formas imaturas tanto recipientes naturais como artificiais. Seus ovos podem ser depositados em todos os 

possíveis artefatos que podem armazenar água, temporária ou permanentemente. Nos ambientes naturais utiliza 

de tocos de bambus, ocos de árvores, bromélias e outros (PONNUSAMY et al., 2015). 

A diversidade de criadouros contribui diretamente na produção de mosquitos adultos, permitindo um 

aumento na proliferação da espécie. Portanto a identificação desses recipientes e dos tipos de imóveis onde a 

espécie é encontrada é de fundamental importância para o controle e direcionamento das ações de 

monitoramento e controle (ZARA et al., 2016). Conhecer as condições abióticas como temperatura, umidade, 

precipitação pluviométrica, sazonalidade e ocupação do espaço geográfico pela população humana que 

influenciam na proliferação do mosquito também podem contribuir para a assertividade no controle 

populacional (NOGUEIRA et al., 2015).  

As espécies A. aegypti e A. albopictus coexistem e competem por recursos, especialmente criadouros. A 

coexistencia é caracterizada pela segregação dos diferentes hábitats, evitando uma competição direta. Enquanto 

a espécie A. aegypti predomina em áreas urbanas, a espécie A. albopictus predomina em ambientes rurais. No 

entanto, as duas espécies coexistem em áreas periurbanas (REY; LOUNIBOS, 2015). No município de 

Chapecó, Santa Catarina, ambas espécies ocorre há 20 anos (LUTINSKI et al., 2013).  

Observa-se uma carência de estudos na região sul do Brasil acerca da infestação, dispersão e a 

associação da espécie A. albopictus com criadouros, tipos de imóveis e sazonalidade dos registros. Neste 

contexto, este estudo objetivou a) comparar a infestação anual A. albopictus com A. aegypti no município de 

Chapecó ao longo de 11 anos; b) verificar a sazonalidade da infestação por A. albopictus no município; c) 

analisar a evolução da infestação por A. albopictus ao longo de um gradiente de urbanização e; d) identificar o 



padrão de associação entre a espécie A. albopictus com os tipos de criadouros e tipos de imóveis. 

 

METODOLOGIA  
Este estudo teve como referência geográfica o município de Chapecó (SC), localizado na região oeste de 

Santa Catarina (27º 05`47” S; 52º 37`06” W), altitude de 674 metros. O município possui área territorial de 

626,06 km², população estimada em 216.654 habitantes e área urbana de 113,2 km², aproximadamente (IBGE, 

2018). Possui clima mesotérmico, temperatura média variável de 15 a 25º C, umidade relativa do ar média 

aproximada de 73% (ALVARES et al., 2014). Até 2012 o município contava com 30 bairros e sete distritos 

rurais, os quais foram utilizados como referência territorial para o presente estudo. 

 

Coleta de dados 

Os dados referentes aos registros de focos dos mosquitos A. albopictus  e Aedes aegypti Linnaeus 1762 

(criadouros positivos para a presença nas formas de larva, pupa ou mosquito adulto) no período de janeiro de 

2009 a junho de 2019 foram obtidos na forma de planilhas eletrônicas geradas a partir do banco de dados do 

Programa Municipal de Combate a Dengue (PMCD) de Chapecó. Foram utilizados dados referentes à 

frequência mensal e anual dos focos de A. albopictus segundo a ocorrência por bairros, por tipo de imóveis e por 

tipo criadouros. A categorização destes dados seguiu a nomenclatura utilizada pelo Programa Nacional de 

Controle da Dengue (PNCD) onde os tipos de imóveis são residenciais, comerciais, terrenos baldios (TB) e 

pontos estratégicos (PE) que, segundo descrito no PNCD, são estabelecimentos que contêm vários potenciais 

criadouros para o mosquito. A classificação dos tipos de criadouros foi A1: criadouros elevados: caixas d’água e 

calhas; A2: criadouros ao nível de solo: cisternas, tonéis e similares; B: móveis: pratos de flores, bebedouros de 

animais, recipientes de degelo de geladeira e similares; C: fixo: piscinas, tanques em obras, calhas, ralos; D1: 

pneus e materiais rodantes; D2: passíveis de remoção: materiais descartáveis, garrafas, latas e similares; E: 

naturais: folhagens, bromélias e similares. 

Como método de monitoramento da infestação, o PMCD de Chapecó utilizou, no período, larvitrampas 

em uma densidade de 1 para cada 100 imóveis entre 2009 e 2013 e ovitrampas em uma densidade de 1 para cada 

300 imóveis em 2014 e 2015. Em todo o período, o PMCD utilizou o método de Levantamento de Índice 

Rápido de Infestação por Aedes (LIRAa) com dois eventos anuais, novembro e abril. Da mesma forma, em todo 

o período houve um cadastro de aproximadamente 350 PE, os quais foram inspecionados sistematicamente, 

quinzenalmente e, sendo encontradas larvas ou pupas, houve coletas e identificação de amostras (CHAPECÓ, 

2018).  

Para avaliar a dispersão e a flutuação populacional no município foi criado um gradiente de urbanização. 

A partir do centro da cidade, foram estabelecidas quatro regiões com base na intensidade da urbanização sendo: 

Centro, Bairros, periurbana e distritos rurais conforme descrito a seguir: 

Região Centro: compreendeu os cinco bairros da região central sendo Centro, Jardim Itália, Maria Goretti, 

Presidente Médice e São Cristóvão. Esta região representa a parte mais antiga da cidade. É a região que abriga a 

população com maior poder aquisitivo, a maioria dos prédios e condomínios verticais. Trata-se da uma região 

mais urbanizada onde são encontrados, serviços públicos administrativos, comércios e algumas pequenas 

indústrias. Nesta região as edificações ocupam a maior área dos terrenos e são raros os terrenos baldios.  

Região Bairros: foram incluídos 11 bairros adjacentes à região Centro. Tratam-se de bairros que contam com 

uma adequada infraestrutura urbana e serviços de saneamento básico. São bairros residenciais, com construções 

majoritariamente horizontais (casas) onde frequentemente observam-se jardins que ocupam a metade ou mais 

dos terrenos ocupados. Há uma frequência média de terrenos baldios de um por quarteirão. Pequenos comércios 

e indústrias dos mais variados segmentos são frequentes. 

Região Periurbana: trata-se da região periférica da cidade formada pelo cinturão de 14 bairros (ano de 2012). 

Essa região conta com uma infraestrutura mais precária e um histórico mais recente de urbanização. Serviços de 

saneamento ainda estão em fase de estudos ou de implantação, embora o abastecimento de água e a coleta de 

resíduos ocorrem regularmente. Trata-se da região com a população com menor poder aquisitivo, trabalhadores 

das grandes agroindústrias que o município comporta. Observa-se a presença de muitos terrenos baldios (uma 

média aproximada de dois por quarteirão) e as edificações são horizontais, na maioria dos casos com menos de 



100 m
2
. 

Região distritos rurais: formadas por sete comunidades rurais, distante pelo menos 10 km da cidade. Abrigam 

povoados que variam de 100 a 900 residências. Por estarem afastados da zona urbana, carecem de serviços de 

saneamento básico. As comunidades apresentam pequenos comércios e uma interação forte com o meio rural.  

 

Análise dos dados 

 Para avaliar a infestação (número de focos do mosquito) ao longo dos anos foi utilizado um comparativo 

com a infestação pelo mosquito A. aegypti, igualmente monitorado pelo PMCD. Os valores absolutos anuais 

foram transformados em logaritmo para minimizar o efeito da amplitude. Para avaliar a sazonalidade, foram 

utilizadas médias de frequências mensais de focos e o erro padrão como medida de dispersão. As frequências 

mensais foram submetidas ao teste de Normalidade de Shapiro-Wilk e foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis 

para compará-las. Utilizou-se o pós teste de Tukey para comparar os meses, par à par. 

Para avaliar a tendência da infestação em cada região no período, foram utilizadas análises de regressão 

linear. Essa análise fornece uma linha de tendência no período, um valor de associação (R
2
) bem como uma 

equação que define causa e efeito, no caso percentuais dos focos registrados ao longo do período avaliado. De 

forma complementar, foram comparadas as médias dos percentuais de focos em cara região. Para tal, foi 

utilizada uma análise ANOVA seguida do pós-teste de Tukey. 

Para verificar a associação da frequência anual dos focos, segundo o tipo de imóvel e o tipo de criadouro, 

adotou-se Análises de Componentes Principais (PCA). Para tal, utilizou-se o programa PAST (HAMMER; 

HARPER; RIAN, 2001). A matriz de dados foi previamente transformada em Log(x+1) para reduzir o efeito da 

amplitude sobre a análise. 

 

Aspectos éticos 

 Apesar da natureza secundária dos dados, o estudo contou com a Ciência e Concordância do gestor do 

setor de Vigilância em Saúde Ambiental do município de Chapecó, envolvido no estudo. 

 

RESULTADOS 

Um total de 373 focos de A. albopictus e 8.871 focos de A. aegypti foram registrados no período. O ano 

de 2009 foi aquele em que se observou a menor diferença (17) no registro de focos entre as duas espécies, para 

A. albopictus foram 73 focos e para A. aegypti 90. Entre 2009 e 2014 observou-se uma redução na infestação 

por A. albopictus, uma estabilização entre 2015 e 2017 e um pequeno crescimento em 2018 e 2019 (Figura 1).  

 



 
Figura 1. Comparativo pelo Logaritmo da evolução anual do número de focos de Aedes albopictus e de A. 

aegypti no município de Chapecó, SC, 2009 a julho de 2019. 

 Observou-se uma media maior de focos de A. albopictus nos meses mais quentes do ano, janeiro a abril 

com um pico no mês de março (Figura 2). Essa diferença entre os meses foi significativa (Hc = 61,8; p < 

0,0001). 

 
Figura 2. Comparativo mensal do número de focos de Aedes albopictus no município de Chapecó, SC, 2009 a 

julho de 2019. 
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 Nas regiões Bairro (Figura 3A) e Centro (Figura 3B) observou-se redução da infestação por A. 

albopictus no período. Na região Distritos rurais (Figura 3C) observou-se flutuação da frequência de focos, com 

leve tendência de acréscimo ao longo do período. Já na região Periurbana (Figura 3D) observou-se uma forte 

tendência de aumento da frequência dos focos. A diferença da frequência dos focos entre as regiões foi 

significativa (Hc = 19,48; p = 0,0002). 

 

 

 
Figura 3. Distribuição e tendência anual do percentual de focos de Aedes albopictus no município de Chapecó, 

SC, segundo as regiões avaliadas, 2009 a julho de 2019. 

  

Ao todo, 86,3 % da variação na ocorrência dos focos de A. albopictus, segundo os tipos de imóveis 

foram explicadas pelos componentes 1 e 2 da PCA. Residências com 50,13% da variação e PE com 28,42% 

foram os vetores mais importantes na análise. Observou-se uma associação dos focos do mosquito com os 

imóveis do tipo “O”, “R” e “TB” nos anos de 2009, 2010 e 2011, com “C” em 2012 e 2013 e com “PE” em 

2016, 2017, 2018 e 2019. Os focos de 2014 e 2015 ocorreram independentemente do tipo do imóvel (Figura 4). 

 

 



 
Figura 4. Associação, pela Análise de Componentes Principais, do número de focos anual de Aedes albopictus 

com o tipo de imóveis, 2009 a julho de 2019. 

Ao todo, 80,0 % da variação na ocorrência dos focos de A. albopictus, segundo os tipos de criadouros 

foram explicadas pelos componentes 1 e 2 da PCA. Observou-se uma associação dos focos do mosquito com os 

criadouros do tipo “B”, “C” e “D2” nos anos de 2018 e 2019 e com “A2”, “D1” e “E” em 2009, 2010 e 2011. 

Os focos dos demais anos ocorreram independentemente do tipo do imóvel (Figura 5). 

 



Figura 5. Associação, pela Análise de Componentes Principais, do número de focos anual de Aedes albopictus 

com o tipo de criadouros, 2009 a julho de 2019. 

 

 

DISCUSSÃO 

A infestação por A. albopictus diminuiu no município de Chapecó à medida que a infestação por A. 

aegypti aumentou ao longo dos 11 anos avaliados. De acordo com o esperado, verificou-se que a infestação 

aumenta nos meses de janeiro a abril, período mais quentes do ano. A infestação pelo mosquito A. albopictus 

aumentou nas regiões periurbanas e rurais e diminuiu nas regiões mais urbanizadas. Verificou-se associação dos 

focos com residências e com PE. Observou-se que os focos, na maioria dos anos, foram registrados 

independentemente dos tipos de criadouros.  

Espécies de culicídeos respondem de maneira diversa aos tipos de ocupação e cobertura do solo 

(MONTAGNER; SILVA; JAHNKE, 2018). Fatores climáticos e sazonais também influenciam o crescimento 

populacional e a dispersão de A. albopictus. A precipitação e a temperatura se correlacionam positivamente com 

a espécie (URBINATTI; MENEZES; NATAL, 2007). Para além dos fatores ambientais, sazonais e climáticos, a 

redução da infestação por A. albopictus, diante do aumento da infestação por A. aegypti no mesmo período, 

sugere uma melhor adaptação do segundo aos recursos oferecidos (criadouros) em relação ao primeiro. 

Diferentemente dos achados de Rey e Loubinos (2015) que sugeriram a redução de A. aegypti quando em 

competição direta com A. albopictus, os resultados do presente estudo apontam na direção oposta, evidenciando 

uma complexidade de fatores atuando sobre as duas espécies. 

O município de Chapecó possuía uma população de 146.967 no ano de 2000. Essa população comparada 

com a estimativa de 2018 indica um crescimento de aproximadamente 47% (IBGE, 2018). Nesse período a 

cidade cresceu verticalmente e horizontalmente. A mesmo tempo que se observou a construção de muitos 

edifícios na zona central, observou-se a criação de muitos loteamentos na periferia, aumentando a área 

urbanizada e intensificando o processo de urbanização. Mudanças climáticas globais e locais (temperatura e 

unidade) são percebidas no município em função da construção da construção da Usina Hidrelétrica Foz do 

Chapecó no Rio Uruguai, a qual alagou parte do território. Nos últimos 10 anos foi implantado um sistema de 

gestão dos resíduos sólidos urbanos que concentrou os resíduos na periferia da cidade. Embora não tenham sido 

avaliados independentemente, esses fatores aliado ao serviço municipal de controle de vetores, podem ter 

influenciado na redução do número de focos de A. albopictus em Chapecó e o seu deslocamento para as regiões 

periféricas da cidade.  

Ainda sobre a sazonalidade, Egwu et al. (2018) e Custódio et al. (2019) descreveram em seu estudo que 

fatores abióticos como a temperatura, umidade e a pluviosidade foram responsáveis pela flutuação populacional 

do mosquito A. albopictus. O município de Chapecó está situado em uma região subtropical onde a umidade 

sofreu alterações ao longo dos anos pelo represamento do Rio Uruguai em função da construção da UHE Foz do 

Chapecó, contudo, essa fator não flutua sazonalmente. A pluviosidade também não sofre grandes alterações 

sazonais de um ano para o outro. Neste contexto, a temperatura representa o fator climático mais importante nos 

meses de janeiro, fevereiro, março e abril que podem explicar a maior infestação pelo mosquito nesse período 

do ano. 

Montagner, Silva e Jahnke (2018) verificaram que a frequência relativa de A. albopictus é maior em 

áreas mais urbanizadas, enquanto A. aegypti ocorre independentemente do nível de urbanização. Medeiros-

Sousa et al. (2013) verificaram que A. albopictus foi mais frequente em alguns parques urbanos do que em 

outras áreas da cidade.  Rey e Loubinos (2015) sugeriram que a adaptação específica do A. Albopictus pode 

explicar a ocorrência da espécie na região periférica da cidade. Os achados apresentados pelos trabalhos acima 

permitem compreender a migração do mosquito A. albopictus para a periferia da cidade de Chapecó no período, 

assim como a associação dos seus focos com residências e pontos estratégicos, predominantes nessa região.  

Características físicas presentes nos subúrbios definem as comunidades de culicídeos existindo maior 

diversidade e abundância nas zonas que oferecem as condições necessárias para a sua proliferação como nos 

espaços naturais, mais frequentes nas áreas suburbanas (CRUZ-FRANCISCO; VEDA-MORENO; VALDÉS-

MURILLO, 2012). Áreas verdes e parques urbanos são pouco frequentes na zona periurbana de Chapecó, 



contudo, a proximidade com áreas rurais ou de conservação, associadas ao menor percentual de edificações em 

relação aos terrenos possibilita uma maior arborização e a presença de ambientes favoráveis à proliferação do 

mosquito A. albopictus. 

 A literatura científica tem apontado uma associação da prolifetação de A. albopictus com dos criadouros 

naturais como plantas epífitas a exemplo de bromélias (OLIVEIRA; ALMEIDA NETO, 2017). Contudo, 

Martins et al. (2010) constataram que o mosquito A. albopictus, em virtude da suas características biológicas, 

pode frequentar os mais variados tipos de criadouros e exibe um potencial adaptativo importantes quanto à 

ocupação dos espaços urbanos. Esses diferentes achados sobre a adaptação da espécie aos ambientes urbanos 

sugerem uma diversidade de fatores atuando sobre o mosquito que se adapta de maneira heterogênea aos 

criadouros dependendo da disponibilidade dos mesmos. Essa pode ter sido a realidade da espécie no município 

de Chapecó na última década, considerando-se que ambientes naturais como bromélias, bambus e ocos de 

árvores são pouco frequentes. Neste contexto, a espécie vem utilizando criadouros artificiais, mas não tem 

demonstrado a preferência. 

 

 CONCLUSÃO 

  Este estudo descreve uma redução do número absoluto de focos do mosquito A. albopictus no município 

de Chapecó ao mesmo tempo que se observou uma elevação da infestação por A. aegypti. A espécie ocorre de 

forma sazonal e é mais frequente nos meses de verão em que a temperatura é mais elevada. Ao longo da última 

década, percebeu-se uma migração da infestação relativa do mosquito das áreas mais urbanizadas pera a região 

periférica da cidade. Residências (casas unifamiliares) e pontos estratégicos, mais frequentes na região periférica 

da cidade, estão mais associados aos focos do mosquito, embora o inseto não tenha demonstrado preferência 

pelos tipos de criadouros na parte dos anos avaliados. 

 Os resultados acrescentam informações sobre a ocorrência sazonal e espacial do A. albopictus na região 

sul do Brasil, onde estudos dessa natureza são escassos. Considerando-se a importância dessa espécie para a 

saúde pública, os resultados encontrados são relevantes no planejamento e na implantação de ações de 

prevenção das arboviroses transmitidas. 
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Observatório de Saúde do Oeste de Santa Catarina. Relato. Trabalho científico apresentado no 6º Congresso 

Internacional em Saúde - Vigilância em Saúde: Ações de Promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos dos equipamentos adquiridos para o VAR/Drone 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sistema de informação (telas) 

 

Comunicação gerencial gerada automaticamente diariamente aos gestores 
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Capacitação dos Agentes de Combate À Endemias e Teste do Aplicativo 
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Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Maria de Lourdes de Souza 
* Título do projeto Observatório Analítico sobre mortalidade materna do estado de Santa Catarina 
* Processo nº 2016TR2211 ( PPSUS10/2015, PROTOCOLO FAPESC FAPESC 379/2016) 
* Instituição Executora UFSC 
* Instituição co-executora  
* Instituição (ões) participante (s) do 
projeto 

 

* Vigência do projeto 20/12/2019 
* Data de liberação dos recursos  
* Área do conhecimento  

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 9.100,00 9.100,00  

Custeio 128.900,00 128.900,00  

Saldo 138.000,00 138.000,00 788,10 (devolução depósito 

identificado) 

+ R$242,52,00 incluído como 

contrapartida (despesas bancárias) 

Data da situação  17.512.12 08-01-2020 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica X Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva X Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde X 

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  



Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde X 

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique:  

 

Vigilância Epidemiológica X 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 
EXECUÇÃO DO PROJETO 

1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou 

área geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), 

principais resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

Pesquisa de desenvolvimento tecnológico de um Observatório Analítico sobre a Mortalidade Materna no Estado 

de Santa Catarina. Adotam-se como diretrizes básicas o método epidemiológico, e dele tomando o conceito de 

magnitude, pois a mesma está relacionada com a quantidade com a qual o fenômeno ocorre num determinado 

tempo, ou ainda, como se apresenta em uma série histórica. Além disso, adotam-se os indicadores de Razão da 

Mortalidade Materna (RMM) e Anos potenciais de vida perdidos (APVP). Dentre os procedimentos prévios, 

adotou-se a revisão sistemática da literatura e a teoria de link age para o processo de mineração de dados. Neste 

observatório haverá acesso de duas naturezas, o livre e o controlado por senhas; no acesso livre qualquer pessoa 

poderá acessar os gráficos, ou seja, os dados já transformados em informação referente ao estado de Santa Catarina 

e também de cada região e município. O acesso por senha será destinado aos servidores públicos indicados pelas 

instituições que trabalham, os pesquisadores e o administrador do sistema, todos com autorização escrita para 

acesso aos dados, à correção dos dados, aos cálculos e simulações. O observatório abrange todos os municípios do 

estado de Santa Catarina o que possibilita comparar as informações de cada município com o próprio estado. 

 

2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram 

adotadas? Justifique.  

Foi recomendado que em publicações sejam registrados os créditos institucionais, inclusive com o número do 

Projeto. 

 

 

3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Sim. 

Foi suprimida uma parte do segundo objetivo específico: “ controle da efetividade do Comitês Estadual e Regionais 

de Prevenção dos Óbitos Materno, Infantil e Fetal“ 

 

4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

• Todo processo de linkage concluído com os dados entre 2006 a 2017; 

• Construção de todos os gráficos sobre APV, ano a ano 2006 a 2017, para o estado de Santa Catarina, 

cada região e cada município do estado. Também foram construídos os mapas do estado de Santa 

Catarina, com a técnica de geoprocessamento, para mostrar se houve mobilidade do caso entre local de 

residência e de ocorrência da morte, e, também, segundo as classificações de nível da MM por 

Município. 

• Os padrões de risco serão definidos com a finalização do estudo de caso controle em desenvolvimento 

com a Dra. Fiona Ann Lynn (Queen’s University-Belfast) e que também será integrado a uma Tese de 

Doutorado.  



 

 

 

5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do 

projeto? Caso afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

Nesta construção tecnológica, com todos os procedimentos envolvidos, tem sido muito importante o suporte 

técnico de pesquisadora da Queens University Belfast – Dra Fiona Ann Lynn . Tanto que, será realizada mais 

uma análise sobre o impacto econômico da Mortalidade Materna (teste piloto efetuado para a realidade brasileira 

ano 2015 que originou trabalho apresentado na ISPOR América Latina 2019, com o título denominado “ Los 

costos indirectos de la mortalidad materna en Brasil: un estudio de costos de enfermidades”) e, também, estamos 

realizando um estudo de caso controle sobre os riscos da mortalidade materna em Santa Catarina ( este será 

finalizado até dezembro de 2020).  

 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

1.Tempo para obtenção de autorização para o acesso aos dados nominais para proceder o linkage e o tamanho da 

população de estudo determinaram a solicitação de expansão do tempo para finalização da pesquisa ( Total 24.215  

óbitos de mulheres de 10 a 49 anos, residentes em SC ou que a morte ocorreu em SC no período de 2006 a 2017,, 

total de 1.070.075 nascidos vivos no período de 2006 a 2017. 

2.A aprovação do Projeto no Comitê de Ética da SES e Ministério da Saúde, deveria ser automática, quando da 

aprovação do projeto, para evitar o tempo que é dispendido com a apresentação, explicações, correções e outros 

obstáculos. 

 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (  X   ) Médio prazo (     ) Longo prazo (     ) 

Comentários: 

Poderá ser aplicado pela Secretaria de Estado de Santa Catarina e pelos Municípios, em curto prazo. Mediante 

customização do sistema criado a médio prazo pode ser aplicado em outros estados. 

 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no 

SUS. 

 

a) . Construção de manuscrito com a participação efetiva de profissionais da SES/SC (Teixeira Rangel, 

RC, et al. Content Validation of the Instrument Nursing Care Technology in the Prevention and 

Management of Hemorrhage in the Third Stage of Labor. Nurs Health Care Int J 2019, 3(3): 

000190); Rangel RCT, Souza ML, Bentes CML, Souza ACRH, Leitão MNC, Lynn FA.Tecnologias 

de cuidado para prevenção e controle da hemorragia no terceiro estágio do parto: revisão . Rev. 

Latino-Am. Enfermagem 2019;27:e3165 DOI: 10.1590/1518-8345.2761.3165 www.eerp.usp.br/rlae 

sistemática (Apoio financeiro do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS), Brasil, processos TO2016 

TR2211 (PPSUS 10/2015) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), Brasil, Código de Financiamento 001). Innovation in Technology for Postnatal Care: a 

Mapping Review (Samuel W. Porter, Fiona Alderdice, Fiona Lynn, Bruno Panerai Velloso, Eneida 

Patricia Teixeira, Maria de Lourdes de Souza)  

 

b) Tese de Doutorado de funcionária da SES-SC - Rita de Cássia Teixeira Rangel .Tecnologia do 

cuidado do enfermeiro na prevenção e no controle da hemorragia no terceiro período do parto 

(Programa de Pós Graduação em Enfermagem da UFSC) – vide Foto número 03 (três) 

c) . Pré teste de validação com profissionais da SES/SC, de Municipios e da Universidade, com 

pesquisadores da UK ( vide fotos) – Fotos 01 e 02 ( um e dois) 

d) Dra Fiona Ann Lynn, juntamente com a Enfermeira Anna Carolina Raduenz Huf , apresentação 

sobre Revisão Sistemática, o protocolo do pré natal – Foto 04 (quatro) 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 



I) Revisão sistemática da literatura, esta originando os seguintes manuscritos: 

e) Tecnologias para prevenção e controle da hemorragia no terceiro estágio do parto; 

f) Innovation and information technology in postnatal care 

g) Produção de Tecnologias publicadas na Revista Brasileira de Enfermagem: Estudo de revisão 

 

II) Manuscrito com dados empíricos  

h) Morte Materna e Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) em Santa Catarina, Brasil, 2000 a 2014; 

i) Los costos indirectos de la mortalidad materna en Brasil: un estudio de costos de enfermedades 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

___Artigos submetidos, aceitos e publicados 04 ___Pós-doc 

___Livros ___Doutorado 02 

___Capitulos de livros ___Mestrado 

___Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

___Participação em eventos ___TCC de graduação 

___Patentes ___Iniciação Científica 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, 

oficinas temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

        Artigos:  

• Rangel, RCT, et al. Content Validation of the Instrument Nursing Care Technology in the 

Prevention and Management of Hemorrhage in the Third Stage of Labor. Nurs Health Care 

Int J 2019, 3(3): 000190; 

• Rangel RCT, Souza ML, Bentes CML, Souza ACRH, Leitão MNC, Lynn FA.Tecnologias 

de cuidado para prevenção e controle da hemorragia no terceiro estágio do parto: revisão . 

Rev. Latino-Am. Enfermagem 2019;27:e3165 doi: 10.1590/1518-8345.2761.3165 

www.eerp.usp.br/rlae  

• Mara Beatriz Conceição, Carmem Regina Delziovo, Maria de Lourdes de Souza,  Fiona Ann 

Lynn, Kátia Cilene Godinho Bertoncello, Ariane Thaise Frello Roque,  Sabiha Khanum, 

Cheila Bentes. Maternal Death and Potential Years of Life Lost (PYLL) in Santa Catarina, 

Brazil, in 2000 and 2014. Open Journal of Nursing, 2018, 8, 823-834. DOI: 

10.4236/ojn.2018.811062  Nov. 26, 2018 

• Samuel W. Porter, Fiona Alderdice, Fiona Lynn, Bruno Panerai Velloso, Eneida Patricia 

Teixeira, Maria de Lourdes de Souza. Innovation in Technology for Postnatal Care: a 

Mapping Review. Em processo de submissão no BMC Pregnancy and Childbirth. 

• Fiona Ann Lynn, Samuel W. Porter, Fiona Alderdice, Eneida Patricia Teixeira, Débora 

Batista Rodrigues,  Maria de Lourdes de Souza . Mortalidade neonatal em Santa Catarina 

2006 a 2017. Em processo de finalização do manuscrito 

 

Tese de Doutorado 

                              Rita de Cássia Teixeira Rangel - Tecnologia do cuidado do enfermeiro na prevenção e no 

controle da hemorragia no terceiro período do parto. Programa de Pós Graduação em Enfermagem da UFSC. 

 

.............................Inácio Alberto Pereira Costa - Tecnologia “Nursing Sizing” para o Dimensionamento de 

Enfermeiros  na Assistência Obstétrica Hospitalar. Programa de Pós Graduação em Enfermagem da UFSC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

 
Foto 01                                                                                                             Foto 02 

 

 
Foto 03                                                                                  Foto 04 

Validadores Internacionais 

Dr. Samuel William Porter ( Bournemouth University – UK e Queen’s University Belfast) – Figura 01 e 02 



Dra Fiona Ann Lynn  (Queen’s University Belfast) – Figura 04 

Validadora Nacional: Dra Cheila Maria Lins Bentes – Foto 02 

 

Figura 01 – Dra Fiona Ann Lynn - apresentação do trabalho na ESPO, Santa Fé de Bogotá, Colômbia, 2019  

(https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/past-conferences/ispor-latin-america-

2019/program/program). 

 
Figura 02 – Exemplo de Tela do Observatório Analítico construído 

 
 

NOTA SOBRE ACESSO AO OBSERVATÓRIO:  

1)As telas serão acessadas por meio de senha ( para funcionários indicados pela SES , DECIT-MS, FAPESC . 

2) Pesquisadores somente terão acesso mediante a apresentação do Projeto de Pesquisa e o Parecer de sua 

aprovação no Comitê de Ética 
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Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

!         !         !     !  

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL

Formulário do Coordenador

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP

* Coordenador Maria Isabel d´Ávila Freitas

* Título do projeto ASSISTÊNCIA FONOAUDIOLÓGICA A PACIENTES USUÁRIOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PORTADORES DE DOENÇA DE 
PARKINSON

* Processo nº 376/2016 

* Instituição Executora Universidade Federal de Santa Catarina

* Instituição co-executora

* Instituição (ões) participante 
(s) do projeto

* Vigência do projeto 28/08/2017 até 28/08/2019

* Data de liberação dos recursos 29/11/2017

* Área do conhecimento Ciências da Saúde > Fonoaudiologia 

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Recursos 
Liberados

Recursos Gastos Saldo

Capital R$ 34.236,60 R$32.699,38 R$1.537,22

Custeio R$ 24.949,06 R$18.771,52 R$6.177,54

Saldo R$ 59.185,66 R$50.572,56 R$8.613,10

Data da situação 22/11/2017 27/09/2019 27/09/2019



Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA        

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção)

Marq
ue “x” 

Setor de aplicação dos resultados 
da pesquisa: (escolha apenas uma 

opção)

Marque “x” 

Básica Gestão e planejamento em saúde

Aplicada/Estratégica X Avaliação de tecnologias em saúde

Tecnológica Bioética e ética em saúde

Infraestrutura Biossegurança

Translacional Biotecnologia

Saúde Coletiva Economia da saúde

Outras ações de C & T Informação e comunicação em 
saúde

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção) Controle e participação social

Pesquisa biomédica (stricto sensu) Desenvolvimento de materiais e 
insumos médico-sanitários

Pesquisa pré-clínica Gestão e planejamento em saúde

Pesquisa clínica epidemiológica/ 
observacional X Informação em saúde

Pesquisa clínica – Fase I Políticas, programas, ações e 
serviços de saúde pública

Pesquisa clínica – Fase II Práticas clínicas X

Pesquisa clínica – Fase III Recursos humanos em saúde

Pesquisa clínica – Fase IV Regulação em saúde

Epidemiologia Sistemas de pesquisa em saúde

Desenvolvimento tecnológico Complexo industrial em saúde

 Infraestrutura Outro. Especifique:

Ciências Sociais e humanas aplicadas em 
saúde

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 
políticas, programas e serviços de saúde

Outras ações de C & T

EXECUÇÃO DO PROJETO

1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do 
estudo ou área geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de 
análise de dados), principais resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

OBJETIVOS: realizar avaliação e tratamento fonoaudiológico especializado a pacientes usuários do 
Sistema Único de Saúde, portadores de Doença de Parkinson, atendidos no Hospital Universitário e na 
Clínica-Escola de Fonoaudiologia da UFSC. Os objetivos específicos foram: estabelecer o perfil 
epidemiológico dos participantes; avaliar o desempenho cognitivo dos participantes; avaliar a voz, fala, 
linguagem e deglutição dos participantes; avaliar a qualidade de vida dos participantes; estabelecer 
protocolos de atendimento aos pacientes com DP; produzir metodologias de atendimento 
fonoaudiológico aos pacientes com DP adequadas ao SUS; e correlacionar o desempenho cognitivo dos 
participantes e o desempenho no processo de reabilitação fonoaudiológica. 



MÉTODOS: o estudo envolveu pacientes usuários do Sistema Único de Saúde portadores de Doença 
de Parkinson (DP), atendidos no Hospital Universitário e na Clínica-Escola de Fonoaudiologia da 
UFSC. O grupo controle foi composto por adultos e idosos voluntários moradores da região da Grande 
Florianópolis/SC. O estudo foi observacional descritivo e prospectivo, onde foram obtidas medidas 
inicias sobre as alterações fonoaudiológicas dos pacientes com DP e controles, além de medidas ao 
longo do processo de reabilitação fonoaudiológica dos pacientes. Após a inclusão dos participantes no 
estudo, que ocorreu com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os 
mesmos foram submetidos a avaliação fonoaudiológica para definição da linha de base do processo de 
reabilitação. Na sequência, foi iniciado o processo de reabilitação fonoaudiológica aos pacientes com 
DP na modalidade em grupo. Houve duas dosagens desse tratamento aos pacientes: uma em formato 
intensivo em 30 dias consecutivos e outra em formato semanal ao longo de 2 anos (a cada 4 meses com 
intervalos para as férias escolares seguindo o calendário da UFSC). O tratamento intensivo foi aplicado 
somente no grupo de estudo (pacientes com Doença de Parkinson) e realizado em separado ao 
tratamento semanal para não haver sobreposição das intervenções. Os controles foram submetidos 
somente à entrevista e as avaliações da fase de pré-tratamento. A duração do tratamento intensivo foi de 
30 dias, sendo a primeira sessão voltada para avaliação individual do paciente, seguida por 16 sessões 
presenciais em grupo, as quais foram divididas em quatro sessões semanais, em dias consecutivos 
durante quatro semanas, além de mais uma sessão individual para reavaliação. Solicitou-se aos 
pacientes a realização das atividades duas vezes ao dia, durante os 30 dias consecutivos. O tratamento 
semanal foi realizado uma vez por semana com duração de uma hora e trinta minutos com a realização 
de uma combinação de exercícios para voz, fala, cognição/linguagem e deglutição, que são amplamente 
utilizados para o tratamento fonoaudiológico de pacientes com Doença de Parkinson (DP) como 
exercícios de alongamento, aquecimento vocal e fortalecimento da musculatura orofacial, expressões 
faciais, empuxo e de habilidades cognitivo-linguísticas. Para o protocolo de atendimento 
fonoaudiológico na área de disfagia foi realizada avaliação clínica da deglutição nas fases pré e pós-
tratamento, com oferecimento de alimentos nas consistências líquida, pastosa e sólida, bem como 
aplicação do questionário SWAL-QOL (Quality of Life in Swallowing Disorders) e realização de 
avaliação eletromiográfica da deglutição. Os pacientes que apresentaram sinais clínicos de disfagia 
foram encaminhados para tratamento individual no Ambulatório de Disfagia do Hospital Universitário 
da UFSC, somente após a conclusão dos 30 dias de tratamento intensivo, para que não houvesse viés na 
pesquisa em função da realização de dois tipos de tratamento fonoaudiológico concomitante. 
PRINCIPAIS RESULTADOS: São apresentados os achados mais relevantes por sub-área de 
intervenção fonoaudiológica - VOZ: O tratamento intensivo auxiliou na melhora da autopercepção da 
voz, visto que os pacientes apresentaram melhora na fase pós-tratamento quanto à necessidade de 
repetição do que falavam na fase pré-tratamento, pois, nessa fase doze pacientes responderam ter essa 
necessidade. Já no pós tratamento, o número de respostas positivas caiu pela metade, sendo que apenas 
seis pacientes mantiveram a resposta positiva. Por meio dessa análise, observa-se que os pacientes 
preocuparam-se em articular melhor e elevar a intensidade da fala. Os resultados envolvendo as 
perguntas da entrevista (perfil de fala), demonstraram que o treino por trinta dias consecutivos melhora 
a autopercepção fazendo com que o sujeito se reprograme para falar e melhore as condições de 
comunicação. Tais dados reafirmam o aumento da inteligibilidade de fala, decorrente do aumento da 
intensidade e da variação de frequência. A melhora na comunicação reforça a informação de que o 
aumento da intensidade de fala reduz a desvantagem vocal, sendo que, pode haver impacto em outros 
sistemas motores orofaciais como a melhora da expressão facial, que é parte importante durante os 
diálogos. Não houve mudança na extensão vocal do grupo DP nas fases pré e pós-tratamento. Porém, 
houve melhora da extensão vocal intra sujeito na fase pós-tratamento. Os pacientes relataram 
diminuição de pedidos para repetir o que falavam com as pessoas após o tratamento. A dificuldade dos 
pacientes em ser entendidos pelos outros se correlacionou com a intensidade vocal. FALA: Não houve 
mudança entre as fases pré e pós-tratamento quanto aos aspectos perceptivo-auditivos de voz e fala 
autorreferidos de pacientes com Doença de Parkinson submetidos à terapia fonoaudiológica intensiva 
em grupo. Contudo, houve melhora na fase pós-tratamento no relato dos pacientes quando questionados 
sobre a necessidade das pessoas pedirem para eles repetirem o que falavam. COGNIÇÃO: Na fase pré-
tratamento, o GDP se diferenciou dos controles nos aspectos de percepção da voz/fala, cognitivos, no 
IDV e na avaliação perceptivo-auditiva da voz. Na fase pós-tratamento houve aumento da intensidade 
vocal do GDP na tarefa de leitura em relação ao pré-tratamento. No pós-tratamento, o GDP se 
diferenciou dos controles no desempenho cognitivo geral e no IDV, além de apresentar uma melhora na 
avaliação perceptivo-auditiva da voz. Houve correlação entre o desempenho cognitivo do pré e pós-
tratamento com a auto- percepção vocal. LINGUAGEM: As características linguísticas de pacientes 
com DP submetidos ao método LSVT® não apresentaram diferenças entre o período pré e pós-
tratamento. Em relação aos controles, os pacientes com DP apresentaram pior desempenho nas tarefas 
de compreensão auditiva e produção de discurso narrativo. DISFAGIA: Não houve nenhuma diferença 
significativa quanto às queixas de deglutição e aos aspectos da avaliação clínica da deglutição com 
alimentos pré e pós-terapia. Para este objetivo concluiu-se que, ao comparar as queixas de deglutição e 
aspectos da avaliação clínica com alimentos pré e pós-terapia não houve mudanças significativas nas 
fases pré e pós-tratamento.



QUALIDADE DE VIDA: Em relação ao impacto da desvantagem vocal, não houve mudança entre as 
fases pré e pós-tratamento quanto aos aspectos de fala autorreferidos (IDV) dos pacientes com Doença 
de Parkinson submetidos à terapia fonoaudiológica intensiva em grupo. Já quanto à qualidade de vida 
relacionada à deglutição, concluiu-se que o maior impacto foi no quesito comunicação dos pacientes. 
CONCLUSÕES: A intervenção fonoaudiológica em grupo mostrou-se eficaz, trazendo melhora 
individual em parâmetros vocais e na qualidade de vida da maioria dos participantes do presente 
estudo. O perfil dos pacientes atendidos foi de maioria do sexo masculino, na faixa etária entre 60 e 70 
anos, concentrando pacientes, principalmente, com ensino médio ou superior. Houve correlação 
estatisticamente significativa entre o desempenho cognitivo geral dos pacientes com a auto-avaliação 
perceptivo-auditiva. A metodologia utilizada para tratamento fonoaudiológico de pacientes com DP, 
conhecida mundialmente, foi modificada para a abordagem em grupo e mostrou ser uma solução 
inovadora e factível para o sistema público de saúde brasileiro, uma vez que, permitiu que mais 
usuários tivessem acesso a um serviço especializado, de qualidade e baseado em evidências científicas, 
até então, não oferecido na rede pública de saúde no Brasil.

2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas 
foram adotadas? Justifique. 

Não foram feitas sugestões.

3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique.

Não.

4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique.

Sim. Com a conclusão do presente estudo constata-se que os resultados esperados foram 
alcançados, uma vez que foi possível implementar assistência fonoaudiológica especializada a 
portadores de Doença de Parkinson ao usuários do SUS no Estado de Santa Catarina, o que 
vai ao encontro das demandas previstas nas políticas públicas de atenção a pacientes com 
doenças crônico-degenerativas. Além disso, houve o fortalecimento de parcerias de atenção 
em saúde entre a sociedade civil (Associação Parkinso de Santa Catarina - APASC) e o poder 
público (SUS, UFSC); o estabelecimento de rotinas e metodologias de avaliação e reabilitação 
fonoaudiológica a pacientes com Doença de Parkinson e melhoria da qualidade de vida dessa 
clientela.

5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento 
do projeto? Caso afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria.

Não houve.

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa.

O equipamento de avaliação videofluroscópica da deglutição do Hospital Universitário (HU-UFSC) 
esteve inoperante durante toda a realização do estudo, o que impactou a divulgação dos resultados no 
âmbito internacional, uma vez, que os periódicos científicos consideram essencial incluir esse tipo de 
medida nos estudos de avaliação da deglutição de pacientes com doenças neurodegenerativas.

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo:

Curto prazo (  X   ) Médio prazo (  x   ) Longo prazo (     )

Comentários: Em curto prazo, a referida intervenção continuará sendo oferecida pela UFSC, que possui 
convênio com o SUS através dos serviços fonoaudiológicos prestados no Hospital-Universitário e na 
Clínica-Escola de Fonoaudiologia. Em médio prazo, é possível apresentar a metodologia para as 
gerências de saúde do Estado, que poderiam indicar fonoaudiólogos da rede pública de saúde, que 
tivessem disponibilidade para receberem treinamento e, assim, oferecer na sua região a mesma 
intervenção fonoaudiológica descrita no presente estudo. O formato de intervenção semanal é composto 
por estratégias terapêuticas conhecidas por todos os fonoaudiólogos. Ressalta-se apenas, que para a 
intervenção em formato intensivo, é preciso que o fonoaudiólogo tenha o curso de certificação para 
aplicação do método Lee Silverman Voice Treatment Loud® .



8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos 
resultados no SUS.

- Apresentação do projeto para as chefias dos ambulatórios de Distúrbios do Movimento do Hospital 
Universitário da UFSC e do Hospital Governador Celso Ramos de Florianópolis, que são referência 
estadual no atendimento de pacientes com Doença de Parkinson. O objetivo foi a criação de uma rede 
de encaminhamento de pacientes para tratamento fonoaudiológico. 

- Como estratégia de incorporação dos resultados, a apresentação formal do formato dessa intervenção 
aos gestores de saúde do Estado.

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e 
apresentações). 
- Artigos submetidos 
- Resumos em anais de eventos 
- Oficinas temáticas 
- TCC de graduação

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

Produção científica e divulgação dos 
resultados:

Formação de recursos:

_2__Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc

___Livros ___Doutorado

___Capitulos de livros ___Mestrado

_4__Resumos em eventos ___TCC de Especialização

___Participação em eventos _6__TCC de graduação

___Patentes ___Iniciação Científica

_2__Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, 
oficinas temáticas)

___Outros

Liste os produtos quantificados acima: 

Artigos submetidos: 
 1) Qualidade de vida em deglutição de indivíduos com doença de Parkinson submetidos à terapia vocal 
intensiva; 
2) ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DE SUPERFÍCIE DA DEGLUTIÇÃO PRÉ E PÓS 
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA VOCAL INTENSIVA NA DOENÇA DE PARKINSON. 

Resumos em anais de eventos: 
1) LEAL, A.C. ; ROLIM, M.R.P. ; FREITAS, M. I. D. . CARACTERÍSTICAS COGNITIVO-
LINGUÍSTICAS DE PORTADORES DE DOENÇA DE PARKINSON SUBMETIDOS À TERAPIA 
EM GRUPO. In: XXVI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia / III Congresso Ibero-Americano de 
Fonoaudiologia, 2018, Curitiba. Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia / III 
Congresso Ibero-Americano de Fonoaudiologia. São Paulo: SBFa, 2018. v. 1. p. 568. 
2) ANDRADE, B.L.B. ; DOMINGUEZ, D. C. V. ; ROLIM, M.R.P. ; FREITAS, M. I. D. . LEE 
SILVERMAN VOICE TREATMENT LOUD® APLICADO EM GRUPO DE PACIENTES COM 
DOENÇA DE PARKINSON. In: XXVI javascript:void(0)Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia / III 
Congresso Ibero-Americano de Fonoaudiologia, 2018, Curitiba. Anais do XXVI Congresso Brasileiro 
de Fonoaudiologia / III Congresso Ibero-Americano de Fonoaudiologia. São Paulo: SBFa, 2018. 
3) GONÇALVES, B.R.P.S.; SCHLEMPER, M.C.; PIZZOLLO, L.C.; BARBOZA, M.P.; LUCHESI, 
K.F.; ROLIM, M.R.P.; FREITAS, M. I. D. ANÁLISE DA EXTENSÃO VOCAL DE PACIENTES 
COM DOENÇA DE PARKINSON SUBMETIDOS À TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INTENSIVA 
In: X Congresso Internacional de Fonoaudiologia, 2019, Belo Horizonte. Anais do X Congresso 
Internacional de Fonoaudiologia. São Paulo: SBFa, 2019. p.11689. 
4)  SCHLEMPER, M.C.; GONÇALVES, B.R.P.S.; PIZZOLLO, L.C.; BARBOZA, M.P.; LUCHESI, 
K.F.; ROLIM, M.R.P.; FREITAS, M. I. D. ANÁLISE PERCEPTIVO-AUDITIVA AUTORREFERIDA 
DE PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON SUBMETIDOS À TERAPIA 
FONOAUDIOLÓGICA INTENSIVA EM GRUPO In: X Congresso Internacional de Fonoaudiologia, 
2019, Belo Horizonte. Anais do X Congresso Internacional de Fonoaudiologia. São Paulo: SBFa, 2019. 
p.11694.



Oficina temática: 
1) 5º Encontro Catarinense sobre a Doença de Parkinson. Oficina de canto, música e exercícios vocais. 

2019. Florianópolis-SC 
2) 4º Encontro Catarinense sobre a Doença de Parkinson. Oficina de Canto/Música/Exercícios Vocais. 

2018. Florianópolis-SC 

TCC de graduação: 
1) Análise da extensão vocal de pacientes com Doença de Parkinson submetidos ao método Lee 

Silverman Voice Treatment. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) 
- Universidade Federal de Santa Catarina. 

2) Análise perceptivo-auditivo dos aspectos da voz e fala de pacientes com Doença de Parkinson 
submetidos ao Método Lee Silverman Voice Treatment Loud. 2019. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

3) ANÁLISE DOS ASPECTOS COGNITIVO-LINGUÍSTICOS DE PORTADORES DE DOENÇA 
DE PARKINSON SUBMETIDOS AO MÉTODO Lee Silverman voice treatment LOUD®. 2017. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

4) ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DE SUPERFÍCIE DA DEGLUTIÇÃO PRÉ E PÓS 
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA VOCAL INTENSIVA NA DOENÇA DE PARKINSON. 2019. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

5) DESEMPENHO COGNITIVO DE PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON 
SUBMETIDOS À TERAPIA VOCAL INTENSIVA.  2019. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Fonoaudiologia) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

6) Terapia vocal intensiva em grupo para indivíduos com doença de Parkinson: melhora da qualidade 
de vida em deglutição. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - 
Universidade Federal de Santa Catarina.



11 – Anexar fotos do Projeto 
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Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Mariangela Pimentel Pincelli 
* Título do projeto Relação entre medida de Pressão transpulmonar e 

medida de driving pressure em pacientes com SARA 
* Processo nº FAPESC380/2016 TO 2016TR2203 
* Instituição Executora UTI Hospital Nereu Ramos -SES SC 
* Instituição co-executora Centro de Estudos Hospital Nereu Ramos Dr 
* Instituição (ões) participante (s) do 
projeto 

FAPESC – LIM FMUSP 

* Vigência do projeto 22/12/2019 
* Data de liberação dos recursos 25/01/2016 
* Área do conhecimento Ciências da Saúde /Medicina /Terapia Intensiva 

/Ventilação Mecânica 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 30.500,00 32.287,44 - 

Custeio 64.489,00 64.489,00 - 

Saldo    

Data da situação    

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica X Avaliação de tecnologias em saúde X 

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva  Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  

Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  



Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

Introdução : A SARA é uma das principais causas de internação em UTI . Frequentemente determina 

necessidade de instalação de suporte ventilatório que pode ser adicionalmente lesivo à delicada estrutura 

pulmonar previamente lesada. No intuito de diminuir a lesão adicional possivelmente imposta pelo próprio 

suporte ventilatório tem se proposto limitar os estressores à respiratória, com a instituição de ventilação mecânica 

protetora por meio de volume corrente adequado à quantidade de parenquima pulmonar aerado, a instituição de 

pressão positiva ao final da expiração ( PEEP ) de forma a manter a maior quantidade possivel de unidades de 

troca gasosa patentes durante todo o ciclo respiratório e assim evitando o colapso ciclico de unidades 

dependentes ( determinação de melhor PEEP) . Mais recentemente em metanálise de dados individuais o 

pesquisado brasileiro Marcelo Amato demostrou que a mortalidade nos pacientes de estudos clínicos em 

pacientes com SARA relaciona-se, principalmente, com a “driving pressures” elevadas, ou seja com a energia 

gasta na distensão do parênquima pulmonar uma vez que a driving pressure pode ser entendida como a pressão 

elastica necessária para a distensão do sistema repiratório ( Pplat aw – PEEPaw). Com a contribuição das 

medidas de pressões esofágicas pode-se diferenciar a pressão gasta para distender o componente elastico 

pulmonar do componente elastico determinado pela parede torácica, individualizando e otimizando a ventilação, 

com a determinação de PEEP que respeite , então , os limites de distensibilidade pulmonar ( Pl,insp < 25 cmH2O) 

sem que haja colapso alveolar importante( Pl,exp entre 0 e 2 cm H2O) Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar 

se há correlação entre a driving pressure medida na abertura das 

vias aéreas e que nos é mostrada pelo ventilador mecânico com a driving pressure medida através do cateter 

pulmonar , e portanto que reflete as pressões que são verdadeiramente aplicadas à estrutura pulmonar, que 

deve ser protegida 

 

Método. O estudo foi conduzido na UTI do Hospital Nereu Ramos,SC, ainda em curso.. No periodo de estudo 

foram incluídos 37 pacientes que preencheram os criteriso de Berlin para SARA .Foram comparadas diferentes 

estratégias de determinação de melhor PEEP, entre elas a determinada por medidas de pressão esofágica ( vide 

figura 1 a 4 ). Por meio de convênio com LIM da Faculdade de Medicina da Universidade de Sã Paulo ( FMUSP) 

com a cedência de tomógrafo de impedância elétrica que também foi utilizado na determinação da melhor PEEP 

e que consistia, neste caso da Pressão que determina menor área de colaso 

( áreas de baixa impedância eletrica) e concomitante menor área de hiperdistensão ( áreas de elevada impedância 

à passagem de corrente eletrica de baixa voltagem no tórax ( vide figuras 5 a 8). Os resultados serão descritos 

em termos de medidas de centralidade e dispersão para as variáveis numéricas e em numero e porcentagem para 

variáveis categ[oricas. A correlção de Pearson será utilizada para avaliar a relação entre as driving pressures do 

sistema respiratório e driving pressure esofágica. As variáveis foram ainda comparadas entre os diferentes 

grupos de determinação da PEEP, conforme acima explicitado: utilizou-se ANOVA para medidas repetitivas, 

com correção de Bonferroni , para a comparação de variáveis continuas de distribuição normal e teste do Qui 

quadrado de Pearson ou exato de Fischer para a comparação entre grupos de variáveis categóricas Resultados 

parciais. Foram incluídos 37 pacientes, todos com SARA pulmonar e moderada ( 59,5%) e do sexo masculino 

(56,8%). Apresentavam PaO2/FIO2 em média de 168,6 + 65,5 e foram ventilados com volume corrente médio 

de 371,4 ml +62,6 ml, , com PEEP inicial de 10 cm H2O. 

( tabela 1 apendice ) Todos foram monitorados com cateter esofágico e determinou-se a driving pressure do 

sistema respiratório que foi de 13,76 + 3,58 cm H2O. a driving pressure determinada por meio da medida de 

pressão esofágica foi de 12,93 + 4,17. A correlação de Pearson foi muito boa – r = 0,8 com p = 0,003.( Figura 

1) Não se observaram diferenças significativas entre os grupos com exceção de idade mais jovem no grupo 

determinação da PEEP por menor complacência comparado ao grupo de TIE ( p=0,046). Houve uma tendência de 

o PEEP tabela ser menor que os determinados por outros métodos. Não houve diferença entre a melhora na 

oxigenação e na mecânica pulmonar entre os grupos. (Tabela 3 e 4) Também a mortalidade foi semelhante mas se 

observou tendência não significativa a um menor número de dias em VM no grupo de PEEP determinado – (tabela 

5 apêndice). 



 
2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

 

 

 

 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Sim. Inicialmente compararíamos a driving pressure medida na abertura da via aérea com a determinada pelo 

cateter esofágico e determinaríamos se haveria relação entre elas. Com a possibilidade de realização de impedância 

elétrica a beira leito incluímos mais um grupo de pacientes no estudo, de forma a poder determinar se havia 

diferença substancial na determinação da melhor PEEP pelos métodos acima descritos. Essa alteração foi enviada 

a Plataforma Brasil para a aprovação, em forma de emenda e foi aprovada. Também submetemos à FAPESC esta 

alteração proposta. Como anteriormente descrito, não foi possível recrutar todos os pacientes que esperávamos. 

Estamos com total de 37 pacientes coletados desde o início do projeto em abril de 2017, após várias dificuldades 

devido à inclusão da tomografia de impedância elétrica. Além disso houve atraso em se firmar o contrato de outorga 

de financiamento de pesquisa, atraso na confecção e obtenção dos polígrafos para as medidas simultâneas de 

pressão de vias aéreas e esofágica e consequente atraso na inclusão de pacientes e início de coleta de dados. 

Também chamamos atenção na dificuldade de recrutamento de pacientes pela diminuição da prevalência da SARA 

em nosso meio e gravidade desses pacientes que muitas vezes dificulta o transporte de hospitais secundários para 

a nossa unidade de terapia intensiva, contribuindo para a demora no recrutamento. 

 
4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

 

Foram incluídos 37 pacientes, todos com SARA pulmonar e moderada ( 59,5%) e do sexo masculino (56,8%). 

Apresentavam PaO2/FIO2 em média de 168,6 + 65,5 e foram ventilados com volume corrente médio de 371,4 

ml +62,6 ml, , com PEEP inicial de 10 cm H2O. ( tabela 1 apendice ) Todos foram monitorados com cateter 

esofágico e determinou-se a driving pressure do sistema respiratório que foi de 13,76 + 3,58 cm H2O. a driving 

pressure determinada por meio da medida de pressão esofágica foi de 12,93 

+ 4,17. A correlação de Pearson foi muito boa – r = 0,8 com p = 0,003.( Figura 1) Não se observaram diferenças 

significativas entre os grupos com exceção de idade mais jovem no grupo determinação da PEEP por menor 

complacência comparado ao grupo de TIE ( p=0,046). Houve uma tendência de o PEEP tabela ser menor que os 

determinados por outros métodos. Não houve diferença entre a melhora na oxigenação e na mecânica pulmonar 

entre os grupos. (Tabela 3 e 4) Também a mortalidade foi semelhante, mas se observou tendência não significativa 

a um menor número de dias em VM no grupo de PEEP determinado – (tabela 5 apêndices). Observou-se uma 

tendência a menor mortalidade no grupo da TIE. Esperamos que com a inclusão do restante dos pacientes 

planejados no cálculo amostral possamos determinar a significância destes achados 
 

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

Sim – Laboratório de investigação Médica ( LIM) – UTI de animais – Prof Dr Marcelo Brito Aamto – FMUSP 

para o fornecimento da tomografia de impedância elétrica e treino da aquisição de dados das medidas de pressão 

esofágica e indicação das especificações para a confecção do poligrafo. 

 

 
 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

Houve, inicialmente, atraso no repasse de verbas e na contratação e confecção de poligrafo para a leitura 

simultânea das pressões de vias aéreas e esofágica. Desta forma, o início da inclusão de pacientes foi retardada e, 

no presente momento, atingimos cerca de 2/3 da totalidade amostral inicialmente calculada. Assim os resultados 

apresentados ainda são parciais e devemos seguir com a realização do protocolo de pesquisa durante os meses de 

outono /inverno nos quais a taxa de inclusão de pacientes com SARA é aumentada 
 

 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (     ) Médio prazo (     ) Longo prazo (     ) 

Comentários: 



 

 

 

 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

A SARA como vimos é causa frequente de internações em UTI e permanece com mortalidade elevada em nosso 

meio. A ventilação No dia de hoje a OMS determinou que há uma pandemia de COVID19 . Esse vírus, em seus 

casos mais graves, causa insuficiência respiratória, tipo SARA e assim, os conhecimentos gerados poderão ser 

aplicados na ventilação mecânica protetora também destes pacientes. Ressaltamos que houve uma correlação 

significativa entre a driving pressure determinada em vias aéreas através das medidas de pressão neste local com 

a driving pressure esofágica, o que permite concluir que em pacientes semelhantes aos nossos , com peso normal 

e SARA pulmonar não há necessidade de monitoração da pressão esofágica que se mostrou complexa e onerosa 

pois as pressões apresentam boa correlação. Aguardamos a completude da amostra para avaliar se há diferença 

entre os métodos de determinação da PEEP nos desfechos fisiológicos de mecânica pulmonar e de troca gasos e 

se há vantagem de algum deles em termos de tempo de ventilação mecânica, tempo de UTI e melhor sobrevida 
 

 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

Os dados parciais já permitiram a apresentação de dois resumos em Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, 

cujos certificados encontram-se anexados ao relatório digital entregue à FAPESC . Também foi submetido um 

resumo no Congresso da Sociedade Americana de Tórax (ATS- American Thoracic Society) que deverá ocorrer 

em abril próximo O projeto será ainda aproveitado para a tese de doutorado do Médico Israel Silva Maia, que já 

se encontra matriculado no Programa de doutorado em Ciências Médicas da Pneumologia /Faculdade de Medicina 

da USP., no qual será realizada a comparação dos PEEPs titulados por tomografia de impedância torácica, com os 

PEEPs sugeridos pela Tabela ARDS-NET, e com o PEEP e Pressão de Plateau transpulmonares , determinados 

por medidas pressóricas pleurais inferidas por cateteres esofágicos. Também parte dos resultados será tema de 

TCC do aluno Flávio Alexandre Oliveira Schwengber do curso de medicina da Universidade Federal de Santa 

Catarina que comparará a PEEP determinado com a tabela ARDSNET com a PEEP determinada pela melhor 

complacência do sistema respiratório 
 

 

 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

___Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros ___Doutorado 

___Capitulos de livros ___Mestrado 

___Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

___Participação em eventos ___TCC de graduação 

___Patentes ___Iniciação Científica 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

 

 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 
Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Stephan Paul 
* Título do projeto Aprimoramento do protocolo de avaliação da percepção de fala na presença 

de ruído em pacientes portadores de perda auditiva severa e profunda 
usuários de AASI e IC 

* Processo nº 2017TR1368 
* Instituição Executora Universidade Federal de Santa Catarina 
* Instituição co-executora  
* Instituição (ões) participante (s) do 

projeto 
Otovida 

* Vigência do projeto  
* Data de liberação dos recursos 13/11/2017 e 23/11/2017 
* Área do conhecimento Engenharia 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 129400,00 133870,10 397,72 

Custeio 1950,00 1800,00 150,00 

Saldo 131350,00 135670,12 547,72 

Data da situação 23/11/2017 12/12/2019 12/12/2019 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         
 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 
(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados da 

pesquisa: (escolha apenas uma opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica x Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva  Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma opção)  Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e insumos 

médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ observacional  Informação em saúde  



Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e serviços de 

saúde pública 
 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico x Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em saúde  

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 
O sentido da audição é fundamental para interação entre os indivíduos, sendo que a perda auditiva origina déficits na compreensão da fala 

e acarreta em uma série de problemas sociais e emocionais, dentre eles o isolamento, a baixa autoestima, a solidão, a depressão e a 

irritabilidade. Existem atualmente várias formas de tratamento da perda auditiva, incluindo tecnologias assistivas à audição. Contudo, o 

sucesso da reabilitação depende de vários fatores, entre eles a apropriada avaliação das habilidades auditivas, da correta indicação do 

método de reabilitação e da avaliação contínua e exata do resultado da reabilitação. No que concerne a avaliação das habilidades auditivas 

em diferentes momentos da reabilitação existem vários métodos, objetivos e subjetivos. A verificação das habilidades auditivas por meio 

da avaliação da inteligibilidade da fala é um método de grande relevância, pois a recuperação da capacidade de compreender a fala é o 

objetivo maior da reabilitação. Ocorre que, apesar da importância desse método, que é usado inclusive para decidir acerca da tecnologia 

assistiva a ser custeada pelo SUS, atualmente a avaliação da inteligibilidade da fala carece de um procedimento normalizado e confiável. 

Pode-se dizer que no momento a avaliação está sendo feita de forma bastante artesanal. Surge então a necessidade de se criar uma 

ferramenta para melhorar a forma como a avaliação da inteligibilidade da fala em portadores de deficiência auditiva está sendo feita no 

país, em especial também nos centros que atendem pelo SUS. Objetivo: Criação de uma plataforma computacional para aprimorar o 

protocolo de avaliação da percepção da fala na presença de ruído em pacientes portadores de perda auditiva severa e profunda e em 

candidatos e usuários de AASI e IC. Método: Análise e comparação dos protocolos de teste de reconhecimento da fala no ruído com 

ênfase na análise dos sinais apresentados e na distribuição espacial das fontes sonoras. Desenvolvimento de um sistema de virtualização 

de fontes sonoras por meio de um sistema multi-canal com VBAP, VBIP e CTC para reprodução espacial de fontes sonoras em diferentes 

posições ao redor de um ouvinte. Concepção e implementação de uma sala de audição crítica no Lab. de Vibrações e Acústica da UFSC 

para instalação do sistema de virtualização de fontes sonoras. Desenvolvimento de uma plataforma computacional para realização de 

ensaios de inteligibilidade da fala que permitirão a realização deste tipo de ensaios com várias possibilidades de parametrização dos 

ensaios (escolha do material de fala e ruído, escolha da posição das fontes sonoras, escolha do método de reprodução sonora). Teste da 

plataforma. Resultados: Verificou-se que não há nenhum padrão na forma utilizada para avaliação de inteligibilidade da fala no Brasil. 

Testes bastante simples e altamente variáveis nos seus parâmetros são utilizados. Há interesse em se obter melhores protocolos de 

avaliação, mas falta cooperação técnica e recursos para implementação. Foi desenvolvido um sistema de virtualização de fontes sonoras 

por meio de um sistema multi-canal com VBAP, VBIP e CTC para reprodução espacial de fontes sonoras em diferentes posições ao redor 

de um ouvinte, usando um arranjo de 8 alto-falantes. Foi desenvolvida uma plataforma computacional para realização de ensaios de 

inteligibilidade da fala que permite a ensaios com várias possibilidades de parametrização (escolha do material de fala e ruído, escolha da 

posição das fontes sonoras e escolha do método de reprodução sonora). A plataforma está disponível para o sistema operacional 

WINDOWS. Foi concebido e implementado uma sala de audição crítica no Lab. de Vibrações e Acústica da UFSC para instalação do 

sistema de virtualização de fontes sonoras e realização de uma variedade de ensaios auditivos. Desta forma, o LVA da UFSC, bem como a 

academia catarinense, dispõem de uma infraestrutura antes inexistente no Brasil para realização de ensaios auditivos. População alvo: 

Centros de atendimentos a pacientes com perda auditiva e centros de pesquisa 
 
2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

Foi sugerido pedir complementação da verba para implementação da sala de audição crítica/cabine auditiva. A solicitação foi feita e 

aprovada pela FAPESC, possibilitando a implementação da audição crítica/cabine auditiva. 

 
3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 
Devido à falta de bolsas de estudo para alunos de pós-graduação e graduação no momento da efetiva contratação do projeto, em novembro 

de 2017, a equipe ficou reduzida a um único aluno de pós-graduação com dedicação parcial. Não foi possível recompor a equipe prevista 

no projeto original durante a vigência do projeto. Participaram em diferentes momentos do projeto alunos de graduação e um aluno de 

pós-graduação de forma voluntária e com dedicação parcial. Devido à redução substancial da equipe, algumas etapas previstas foram 

modificadas. Contudo, apenas o objetivo de se desenvolver um novo conjunto de sinais de fala e ruídos competitivos não foi alcançado. 

Optou-se por validar a plataforma com uma base de sinais de fala disponível e permitir a inclusão de outros sinais na plataforma pelo 

usuário. 



4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

Os resultados esperados foram alcançados em grande parte, mesmo que tenham havido mudanças consideráveis na composição da equipe 

executora e em alguns procedimentos adotados. Como resultados principais tem-se o (1) o desenvolvimento de uma plataforma 

computacional para avaliação da inteligibilidade da fala com ruído competitivo e fontes espacialmente distribuídas e (2) um ambiente de 

audição crítica com sistema de virtualização de fontes sonoras para criação de cenários acústicos diversos que simulam o cotidiano. 

 

A plataforma computacional, chamada de perSONA e disponível para o sistema operacional Windows, disponibiliza um protocolo de 

avaliação da inteligibilidade da fala com ruído competitivo e espacialmente distribuído. A plataforma está disponível para download 

gratuito. A plataforma possibilita a personalização dos ensaios facilitando a realização de ensaios com protocolos variados e avançados. 

Permite a adaptação a diferentes métodos de reprodução sonora, admitindo o uso em conjunto com infraestruturas muito simples (fones 

de ouvido ou sistema de 2 caixas de som) ou infraestruturas sofisticadas (arranjos de múltiplos alto-falantes). Como sinais de fala estão 

disponíveis no momento os sinais de fala da base de Alcaim (1992). Como sinais de ruído competitivo estão disponíveis ruído branco e 

babble noise. O usuário pode incluir outros sinais de fala e ruído do seu interesse na plataforma. Além dos ensaios de inteligibilidade da 

fala a plataforma permite a criação e o uso de um banco de dados de pacientes. O banco de dados armazena não somente dados 

demográficos dos pacientes mas também os resultados dos ensaios realizados usando o perSONA ou pode ainda guardar resultados 

obtidos em outros ensaios. Desta forma a plataforma perSONA pode ajudar o fonoaudiólogo na reabilitação auditiva dos seus pacientes, 

fornecendo um panorama mais amplo das capacidades auditivas dos pacientes.  

 

O ambiente de audição crítica com sistema de virtualização de fontes sonoras foi implementado no Laboratório de Vibrações e Acústica 

da UFSC. O sistema é composto por cabine de audição crítica e um sistema de virtualização de fontes sonoras. Foi realizado um estudo 

bibliográfico extenso sobre salas de audição crítica no mundo e os critérios a serem atendidos. Baseado nos resultados desse estudo foi 

desenvolvido o projeto da cabine/sala de audição crítica, atendendo aos critérios identificados na revisão de literatura e permitindo a 

instalação de um sistema de virtualização de fontes sonoras. Em função da disponibilidade de espaço físico e demais critérios diferentes 

propostas de dimensões para a sala de audição crítica foram analisadas, incluindo análises analíticas e simulações numéricas (FEM). Oito 

propostas finalistas foram analisadas frente a todos os critérios incluindo o critério de Bonello, critério de Bolt, critérios da ITU-R BS 

1116-3-201502, critérios da EBU-R22-1998, critério da IEC 60268-13:1998, critério da BS 6840-13:1998, critério de Gilford, critério de 

frequência de Schröder, critério de campo distante e os critérios de Analise modal e distribuição modal e Função resposta em frequência. 

Atendendo a todos os critérios mencionados, a cabine foi projetada com dimensões internas de 3,45 x 2,81 x 2,3 m. O isolamento sonoro 

foi projetado para estar em conformidade com as exigências da ANSI-ASA-S3.1-1999-R2008, da ISO 8253-2:1998 e do Conselho de 

Fonoaudiologia para realização de ensaios audiológicos, observando-se os níveis de pressão sonora medidos durante um longo período no 

local da implementação da sala. Verificou-se que seria necessário providenciar absorção sonora adicional no ambiente para garantir o 

isolamento sonoro em conformidade com as exigências para ensaios audiológicos no limiar da audição.  

Como sistema de virtualização de fontes sonoras foi implementado um sistema composto por um arranjo de 8 alto-falantes GENELEC 

8030C, um conversor analógico digital RME Fireface 802 e o sistema de auralização VA. Além do uso de 8 alto-falantes o sistema 

permite o uso de outras configurações de fontes sonoras, tais como fones de ouvido, sistema de 2alto-falantes típico em clínicas 

audiológicas e interface de pesquisa cci-mobile. O ambiente de audição crítica com sistema de virtualização de fontes sonoras é o único 

no Brasil e está à disposição da comunidade acadêmica para pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área da audição e tecnologias 

assistivas à audição. Dentre os usuários potenciais estão, além dos docentes e discentes do Laboratório de Vibrações e Acústica da UFSC 

que pertencem à Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC e ao programa de Pós-graduação em engenharia Mecânica da UFSC, os 

discentes e docentes do Curso de Fonoaudiologia da UFSC, do Programa de Pós-graduação em Fonoaudiologia da UFSC, do Laboratório 

de Processamento de Sinais do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSC e os docentes e discentes do Instituto de Engenharia 

Biomédica da UFSC.  

 

Dois aspectos principais levaram à modificação das etapas originalmente previstas, impactando nos resultados alcançados. 1) A não 

aprovação de recursos de custeio para visita técnica a centros audiológicos fez com que a análise dos procedimentos utilizados e dos 

recursos técnicos disponíveis nesses centros não fosse realizada in loco, conforme previsto no plano de trabalho original, mas sim a partir 

da análise da literatura. Com isso tem-se um panorama menos detalhado da situação atual nos centros audiológicos que atendem pacientes 

com perda auditiva severa e grave pelo SUS. Devido à falta de bolsas de estudo para alunos de pós-graduação e graduação no momento 

da efetiva contratação do projeto em novembro de 2017 a equipe ficou reduzida a um único aluno de pós-graduação com dedicação 

parcial, frente à equipe originalmente prevista contando com dois alunos de pós-graduação. Diante disso, algumas etapas do plano de 

trabalho foram modificadas. As demais etapas foram executadas, ainda que em cronograma ajustado. Etapas modificadas e alteração 

dos resultados previstos: Etapa 2: Não foram montados sinais multi-pista de fala e ruído novos. Sinais existentes e de livre acesso (base 

de dados de Alcaim e sinais sintéticos) foram adaptados para serem usados junto à plataforma desenvolvida. Considerando que os sinais 

de fala da base de Alcaim podem não ser ideais em determinados contextos a plataforma desenvolvida permite a inclusão de outros sinais 

de fala e ruído competitivo assim que disponível. Etapa 7: Foram realizados apenas testes com sinais de sentenças no silêncio e sinais de 

sentenças com ruídos competitivos distribuídos espacialmente. Etapa 8: Foram realizados apenas testes com pacientes que apresentam 

perda auditiva de grau severo e profundo que utilizam IC durante o desenvolvimento da plataforma. Etapa 9: não foi realizada.  

 
5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 



 
Parceria com o Instituto de Acústica da Universidade de Aachen (Alemanha) para desenvolvimento da plataforma. A plataforma 

desenvolvida no âmbito do projeto usa o código de virtualização de fontes sonoras por meio da técnica de CTC que é produto de pesquisa 

no Instituto de Acústica da Universidade de Aachen (Alemanha).  

 

O design da sala de audição crítica e a escolha dos alto-falantes e conversores analógico-digitais foram avaliados pelos pesquisadores do 

Instituto de Acústica da Universidade de Aachen (Alemanha). 

 

Parceria com o prof. Bruno Masiero da Unicamp, no que concerne ao desenvolvimento dos procedimentos VBIP e VBAP para 

virtualização de fontes sonoras e escolha dos alto-falantes e conversores analógico digitais.  

 

Colaboração do o curso de fonoaudiologia da UFSC para concepção e avaliação da plataforma desenvolvida.  

 

Colaboração do designer Saul Santos para desenvolvimento da logomarca da plataforma perSONA desenvolvida. 

 

Convite por parte da comissão organizadora do evento Hearing and Balance 2020 para lançamento da plataforma desenvolvida junto à 

comunidade acadêmica. 
 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

 
- Indisponibilidade de bolsa de estudos para alunos de pós-graduação e graduação levou à redução muito drástica da equipe 

- Impossibilidade de alocar verba do projeto para custear bolsa de estudos para alunos de pós-graduação e graduação 

- A alta da cotação do dólar, acentuada durante o projeto, dificultando assim a compra de equipamentos importados. 
 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo ( x ) Médio prazo ( x ) Longo prazo (     ) 

Comentários: 

A plataforma perSONA está disponível na sua versão 1.5.0 e pode ser baixada e instalada pelos profissionais de 

fonoaudiologia em qualquer computador Windows permitindo seu uso na avaliação da inteligibilidade da fala com ruído 

competitivo usando um dos diferentes métodos de reprodução e a base de sinais de fala disponível na plataforma (base de 

Alcaim). Há possibilidade do fonoaudiólogo carregar outros sinais de fala e ruído do seu interesse. Desta forma, a 

plataforma já está apta para utilização dos centros audiológicos do SUS usando sinais de fala e ruído disponíveis na 

plataforma e que estiverem à disposição do centro. A médio prazo espera-se dsenvlver um novo conjunto de sinais de fala e 

ruído competitivo, de melhor qualidade. Esta atividade está em andamento atualmente por meio de uma cooperação entre os 

Departamentos de Fonoaudiologia  Linguística da UFSC e o Laboratório de Vibrações e Acústica da UFSC. Como a 

plataforma perSONA desenvolvida no âmbito do projeto permite a atualização com novos sinais de fala e ruído competitivo, 

assim que estiverem disponíveis, espera-se que o perSONA possa se tornar melhor ainda a médio prazo. Da mesma forma, a 

estrutura física construída no âmbito do projeto (sistema de virtualização de fontes sonoras e sala de audição crítica) 

permitirá, a médio e longo prazo, o desenvolvimento de mais pesquisas e o desenvolvimento tecnológico de soluções de 

interesse para o SUS na área de saúde auditiva.  

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

 

A versão executável e validada da plataforma perSONA foi concluída em dezembro de 2019 e desde então estão sendo 

programadas e executadas atividades para sua divulgação. A plataforma, na sua versão mais recente 1.5.0, está disponível 

para download desde dia 01/02/2020 pelo link bit.ly/personaufsc. Considera-se que neste primeiro momento a plataforma 

deve ser utilizada e avaliada pelos profissionais de saúde auditiva no seu dia a dia, para identificar eventuais modificações 

necessárias em função de aspectos desconhecidos da realidade dos centros auditivos do SUS. Em face disso, optou-se por 

apresentar a plataforma primeiramente em eventos científicos da área da saúde auditiva. Em particular ocorreu a 

apresentação da plataforma desenvolvida no Evento Hearing and Balance 2020 em 02/2020 durante o painel: Instrumentos 

de avaliação do processamento e do reconhecimento de fala em português no dia Data: 11/02/2020, Horário: 16h50 - 18h00 

 

Ocorrerá ainda entre 19/03/2020 e 21/03/2020 a apresentação da plataforma e de parte do processo de avaliação da 

plataforma no Encontro Internacional de Audiologia (EIA), por meio do trabalho Gonçalves et. al.: Avaliação do software 

perSONA para avaliação da inteligibilidade da fala, Encontro Internacional de Audiologia, São Paulo, Março 2020 

 

Há previsão de novas publicações no 12º Congresso Iberoamericano de Acústica, que será realizado em Florianópolis, de 20 

a 23 de setembro de 2020. 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

 
Publicações:  



1. AGUIRRE, Sergio L, PAUL, Stephan; CORDIOLI, Julio A.; MASIEIRO, Bruno S.: PROPOSTA DE SISTEMA 

PARA MEDIÇÃO DO LIMIAR DE RECONHECIMENTO DA FALA COM FONTES SONORAS E RUÍDO 

DISTRIBUÍDAS ESPACIALMENTE, Anais do XXVII Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica, 2017 

2. AGUIRRE, Sergio L, PAUL, Stephan; CORDIOLI, Julio A.; MASIEIRO, Bruno S.: AVALIAÇÃO DO USO DE 

UMA CÂMARA SEMI-ANECÓICA PARA ENSAIOS DE ESCUTA CRÍTICA, Anais do XXiX Encontro da 

Sociedade Brasileira de Acústica, 2018  

3. Aguirre, S.: Implementação e avaliação de um sistema de virtualização de fontes sonoras, Dissertação de mestrado, 

UFSC. 2017 

4. Murta, B.: Plataforma para ensaios de percepção sonora com fontes distribuídas aplicável a dispositivos auditivos: 

persona, Dissertação de mestrado, UFSC. 2019 

5. Malafaia, L: AVALIAÇÃO DE UMA LISTA DE SENTENÇAS PARA ENSAIO DE INTELIGIBILIDADE DE 

FALA, Trabalho de Conclusão de Curso, Curso de Fonoaudiologia da UFSC, 2019 

6. Gonçalves et. al.: Avaliação do software perSONA para avaliação da inteligibilidade da fala, Encontro 

Internacional de Audiologia, São Paulo, Março 2020 

 

Apresentações: 

 

Apresentação da plataforma desenvolvida à comunidade acadêmica no Evento Hearing and Balance 2020 em 02/2020 

durante o painel: Instrumentos de avaliação do processamento e do reconhecimento de fala em português no dia Data: 

11/02/2020, Horário: 16h50 - 18h00 

 

Apresentação de parte do processo de avaliação da plataforma desenvolvida no Encontro Internacional de Audiologia EIA 

em 03/2020 por meio do trabalho Gonçalves et. al.: Avaliação do software perSONA para avaliação da inteligibilidade da 

fala, Encontro Internacional de Audiologia, São Paulo, Março 2020 

 

Há previsão de novas publicações no 12º Congresso Iberoamericano de Acústica, que será realizado em Florianópolis, de 20 

a 23 de setembro de 2020. 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

Uma plataforma computacional para avaliação da inteligibilidade da fala com ruído competitivo e fontes espacialmente 

distribuídas 

 

Um ambiente de audição crítica com sistema de virtualização de fontes sonoras 

 

Duas dissertações de mestrado, sendo uma delas desenvolvida antes da liberação dos recursos 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

_3_Artigos submetidos, aceitos e publicados ___Pós-doc 

___Livros ___Doutorado 

___Capitulos de livros _1 (2)_Mestrado 

_3_Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

_3_Participação em eventos _1_TCC de graduação 

___Patentes ___Iniciação Científica 

___Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

 

 
1. AGUIRRE, Sergio L, PAUL, Stephan; CORDIOLI, Julio A.; MASIEIRO, Bruno S.: PROPOSTA DE SISTEMA 

PARA MEDIÇÃO DO LIMIAR DE RECONHECIMENTO DA FALA COM FONTES SONORAS E RUÍDO 

DISTRIBUÍDAS ESPACIALMENTE, Anais do XXVII Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica, 2017 

2. AGUIRRE, Sergio L, PAUL, Stephan; CORDIOLI, Julio A.; MASIEIRO, Bruno S.: AVALIAÇÃO DO USO DE 

UMA CÂMARA SEMI-ANECÓICA PARA ENSAIOS DE ESCUTA CRÍTICA, Anais do XXiX Encontro da 

Sociedade Brasileira de Acústica, 2018  

3. Aguirre, S.: Implementação e avaliação de um sistema de virtualização de fontes sonoras, Dissertação de mestrado, 

UFSC. 2017 

4. Murta, B.: Plataforma para ensaios de percepção sonora com fontes distribuídas aplicável a dispositivos auditivos: 

persona, Dissertação de mestrado, UFSC. 2019 

5. Malafaia, L: AVALIAÇÃO DE UMA LISTA DE SENTENÇAS PARA ENSAIO DE INTELIGIBILIDADE DE 

FALA, Trabalho de Conclusão de Curso, Curso de Fonoaudiologia da UFSC, 2019 



6. Gonçalves et. al.: Avaliação do software perSONA para avaliação da inteligibilidade da fala, Encontro 

Internacional de Audiologia, São Paulo, Março 2020 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

 

 
   

Fig. 1.: Esquema do processamento de sinal no sistema de virtualização de fontes sonoras 

  

 
 

Fig 2: Esquema do set-up de avaliação objetiva do sistema virtualização de fontes sonoras mediante arranjo de microfones 

 

 
Fig 3: Esquema do set-up de avaliação objetiva do sistema virtualização de fontes sonoras mediante maniquim 

 



    
Fig 4: Erro calculado a partir da medição do tempo de chegada na configuração do arranjo em triângulo - VBAP. Verifica-se 

que o erro angular é sempre inferior a 1,5°, muito inferior a erro subjetivo de localização que é de 5° 

 

 
 

Fig 5: Set-up de avaliação objetiva do sistema virtualização de fontes sonoras mediante maniquim 

 

  
Fig. 6: Sujeito posicionado para o ensaio de localização de fontes sonoras (dentro da câmara semi-anecóica) com 

visualização do indicador de ângulo por laser na fase do desenvolvimento do sistema de virtualização de fontes sonoras.  

 



 
 

Fig 7: Sujeito posicionado para o ensaio de localização de fontes sonoras (dentro da câmara semianecoica). 

 
 Fig 8: Análise das salas de referência frente critérios de Bolt 1 e a norma ITU com correção dos valores inteiros 

simultaneamente.  

 
Fig 9: Análise das 22 propostas de dimensões para a sala a ser construída frente ao critério de Bolt 2 em função de p e q 

 



 
Fig 10: Análise das 22 propostas de dimensões para a sala a ser construída frente aos critérios de dimensões práticas,   

critério de Bolt 2, frequência de Schröder, Bolt 1 e Bolt 2,  ITU-, Bonello, Gilford  

 

 
Fig 11: Análise de 8 propostas pré-selecionadas para as dimensões para a sala a ser construída frente aos critérios de 

dimensões práticas,   critério de Bolt 2, frequência de Schröder, Bolt 1 e Bolt 2,  ITU-, Bonello, Gilford  

 

 
 

Fig 12: Modelo FEM de uma das propostas avaliadas. 1 Monopolo (ponto azul) para FRF corner-to-corner (1a), 8 

Monopolos para FRF escuta (1b), plano de toma de dados de NPS (1c) e mesh do modelo (1d). 

 



 
Fig 13: FRF corner-to-corner para as oito prospostas escolhidas 

 

 
Fig 14: FRF escuta no meio da sala para as oito prospostas escolhidas 

  
Fig 15: Distribuição modal das oito propostas de dimensões  



 
Fig 16: Dimensões e atendimento aos critérios da proposta 18, a ser realizada 

 
Fig 17: Ruído de fundo (L_ZF) e níveis de isolamento necessários R para atender às normas ISO e 

ANSI   

 
Fig 18: Resultados da simulação do isolamento sonoro das paredes da cabine a ser construída frente aos critérios R_min e 

R_suf 



 

 
Fig 19: Sala disponível para instalação da sala/cabine de audição crítica 

  

 
    

Fig 20: Pré-projeto ambiente de audição crítica 

 

 

  
Fig 21: Instalação da sala de audição crítica (instalação de isoladores de vibrações (Getzner Silomer), Instalação da face 

externa da parede dupla, e vista do interior da cabine antes da instalação do piso e do forro fonoabsorvente) 

      



 
Fig 22: Arranjo de alto-falantes na sala de audição crítica construida  

 

 
 Fig 23: Esquema das técnicas de reprodução sonora no perSONA  

 

 
 

 

  

 Fig 24: Tela de downloads da última versão do perSONA 

 



  
Fig 25: Logomarca do perSONA 

 

 

 
 

Fig 26: Banner de divulgação do perSONA utilizado no evento Hearing and Balance 2020 

 



 
 

Fig 27: Apresentação e lançamento oficial do perSONA no Hearing and Balance 2020 

 

 

 



 
 

Fig 28: Banner a ser utilizado no evento Encontro Internacional de Audiologia EIA 2020, de 19/03 a 21/03/2020, em São 

Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 

Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Tânia Rosane Bertoldo Benedetti 

* Título do projeto Programa VAMOS: do treinamento a implementação 

* Processo nº 484/2016 

* Instituição Executora Universidade Federal de Santa Catarina 

* Instituição co-executora Centro de Desportos 

* Instituição (ões) 

participante (s) do projeto 

Não tem 

* Vigência do projeto 17 de outubro 2016 a 19 de dezembro de 2019 

* Data de liberação dos 

recursos 

22 de novembro de 2016 

* Área do conhecimento Atividade Física e Saúde 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 40.050,00 37.347,78 2.702,22 

Custeio* 38.123,00 44.924,09 - 6.801,09 

Saldo 78.173,00 82.271,87 - 4.098.87 

Data da situação 15/12/2019                                          Devolução R$ 7.336,17 (aplicação) 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         

 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 

(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados 

da pesquisa: (escolha apenas uma 

opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica  Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva X Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma 

opção) 
 Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu)  
Desenvolvimento de materiais e 

insumos médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ 

observacional 
 Informação em saúde  



Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e 

serviços de saúde pública 
X 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde  

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em 

saúde 
 

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
X 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão (até 3000 caracteres). 

O VAMOS é um programa mudança de comportamento que motiva as pessoas a adotarem um estilo de vida ativo e saudável 

com relação à atividade física e alimentação. 

Objetivo: avaliar o treinamento para capacitar multiplicadores do Programa Vida Ativa Melhorando a Saúde (VAMOS) e 

acompanhar a disseminação e implementação no estado de Santa Catarina. Método: foi desenvolvido um treinamento on-line 

para capacitar profissionais da saúde implementarem o programa e garantir sua aplicação segundo protocolo. Foi validado o 

conteúdo e a usabilidade do treinamento e avaliado a efetividade do programa considerando os marcadores de atividade física 

(AF), alimentação, massa corporal e qualidade de vida. O treinamento foi desenvolvido em ambiente virtual de aprendizagem 

e oferecido via Ensino a Distância (EAD) – Moodle/UFSC. A primeira validação foi realizada por dez avaliadores. Os 

resultados mostraram uma boa adequação dos conteúdos e objetivos (87,4%) e alta satisfação com o treinamento (85,5%), 

atendendo a expectativa de 94,1% dos profissionais. Contudo, os especialistas fizeram sugestões de alteração no conteúdo e 

procedimentos instrucionais. Assim, foi desenvolvido a terceira versão do programa VAMOS sendo realizada nova validação 

do treinamento com 48 avaliadores. Resultados: Os escores gerais foram elevados (>90,0) tanto para adequação do material 

quanto para a usabilidade da plataforma on-line demostrando alta concordância entre os avaliadores. Após reestruturação, o 

treinamento foi disseminado para os 295 municípios de Santa Catarina e, dos 53 profissionais da saúde que concluíram o 

treinamento, 19 aceitaram implementar o VAMOS e 17 concluíram a intervenção. Participaram do VAMOS 340 usuários do 

SUS, a maioria mulheres (n=301), da cor branca, casada, com o ensino fundamental incompleto e médio completo e renda 

mensal entre 1 e 4 salários mínimos. A efetividade da intervenção apresentou diminuição no comportamento sedentário, 

aumento da AF leve, aumento tempo de AF autorrelatado, redução da massa corporal, do perímetro da cintura, no consumo 

de alimentos não saudáveis (refrigerantes e doces), aumento no consumo de alimentos saudáveis (frutas e verduras), na 

satisfação com a saúde e qualidade de vida (12,8%). Foram realizadas 55 entrevistas (15 gestores; 17 profissionais da saúde; 

23 participantes) para conhecer a percepção sobre a intervenção. A maioria avaliou o programa como uma excelente 

ferramenta de mudança de comportamento na comunidade. Conclusão: o treinamento tem potencial para capacitar 

profissionais de saúde para implementar o VAMOS e este, por sua vez, o programa apresentou efetividade e pode ser 

considerada uma tecnologia inovadora para promoção da saúde no SUS.  

 

2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

Foi apenas comentado para que tivemos cuidado de se fazer presente nos locais para verificar as aplicações. Sim foi adotada, 

ou seja, todos os locais foram visitados mesmo sem recursos previsto para isso.  

 

3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Os objetivos não sofreram nenhuma alteração. Foi solicitado prorrogação de prazo em função da morosidade na importação 

de equipamentos que culminou no atraso das coletas da intervenção. Além disso, dificuldades dos municípios em responderem 

sobre a implantação do Programa. 

 

4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

Considerando a utilização da ferramenta RE-AIM utilizada pelo VAMOS para avaliar todo o processo de implementação do 

programa, observou-se uma taxa de adoção de 35,85% de profissionais da saúde que aceitaram implementar o programa em 

pelo menos uma UBS em 19 municípios de Santa Catarina. A implementação seguiu o protocolo em mais de 70% dos locais 

implementados, tendo como principal facilitador o treinamento e o engajamento das equipes de saúde e como barreiras a falta 



de apoio da gestão em saúde. E, em alguns locais, houve pouca participação da comunidade, que culminou com a desistência 

na oferta do programa por dois municípios.  

     O alcance apresentou uma taxa de 0,03% e a retenção foi de 64,3%. A intervenção apresentou efetividade sobre os 

marcadores do comportamento sedentário, atividade física, alimentação, antropometria e qualidade de vida. Sendo que nos 

marcadores de tempo de atividade física auto relatado, perímetro da cintura e percepção de saúde com diferença 

estatisticamente significante, nas análises preliminares. Além disso, com relação a manutenção organizacional, 100% dos 

locais mostrarem interesse em implementar novos grupos do programa VAMOS em 2020. Os dados de manutenção dos 

participantes ainda estão em andamento e somente serão finalizados no ano de 2021. 

Neste sentido, podemos afirmar que o treinamento tem potencial para capacitar profissionais da saúde, disseminar e 

implementar o Programa VAMOS e este, por sua vez, apresentou efetividade como programa de mudança de 

comportamento para atividade física e alimentação mais saudável e pode ser considerada uma tecnologia inovadora para 

promoção da saúde no SUS. 

 

5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

 

      Sim. Tivemos uma parceria com pesquisadores das Universidade do Nebraska Medical Center e da Universidade de 

Illinois Urbana-Champaign ambas dos Estados Unidos. Estes pesquisadores estudam disseminação, implementação e 

avaliação de programas na área da saúde pública. Eles vieram ao Brasil por duas vezes para auxiliar no planejamento e 

avaliação do processo de implementação do treinamento e do programa.   

      Como resultados podemos apontar: a inserção desses pesquisadores nos estudos de programas no Brasil, o conhecimento 

que estes profissionais estão proporcionando em relação ao sistema público de saúde do Brasil, a sugestão de metodologias 

para realizar as intervenções, a indicação de instrumentos viáveis e pertinentes para a avaliação e a redação de artigos para 

publicizar e divulgar os dados das nossas pesquisas, foram diferenciais para nosso estudo.  

      Infelizmente, os órgãos de fomento do Brasil não têm disponibilizado recursos financeiros para passagem e estadia desses 

pesquisadores, sendo que eles estão se fazendo presente em função do vínculo profissional e afetivo, deslocando-se com 

recursos próprios e sendo hospedados em nossas residências. Além disso, não temos o suporte para custear artigos em 

periódicos de alto impacto e visibilidade, dificultando as publicações. Estas, dentro do possível, são viabilizadas com recursos 

dos próprios professores ou de suas universidades e muitas vezes se deixa de publicar em artigos de maior impacto por falta 

de recursos financeiros.    

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

Os fatores que dificultaram a execução do projeto destacamos: a demora na importação de equipamentos (acelerômetros), a 

reestruturação do treinamento e do programa a partir das avaliações da primeira etapa do estudo e a morosidade dos 

profissionais da saúde para iniciar a implementação do programa nos municípios de Santa Catarina.      

 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (     ) Médio prazo (X ) Longo prazo (     ) 

Comentários: A partir desta pesquisa, acreditamos que o VAMOS está pronto para ser oferecido na Atenção Primária em 

Saúde. E, temos a certeza que quando bem aplicado e por profissionais competentes e comprometidos será um programa de 

grande impacto para a saúde da população.  

São necessários ajustes de como oferecer o treinamento, como ocorrerá o pagamento do material didático e como será o 

acompanhamento da implantação.  

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

 

As diretrizes do SUS sugerem modelos de atenção que priorizam a promoção da saúde dentro de uma lógica multiprofissional. 

Da mesma forma, as políticas de promoção da saúde fornecem diretrizes sobre o que deve ser implementado, mas pouca 

orientação e poucos recursos estão disponíveis sobre como implementar efetivamente um programa. Investir em treinamento 

é importante para o sucesso em implementar os programas e esta parece ser uma grande lacuna dentro do sistema de saúde 

pública. Assim, entende-se que uma das estratégias para fomentar a promoção da saúde é melhorar a capacitação dos 

profissionais do SUS.  

    O Programa VAMOS é uma inovação em saúde, pautada na produção do cuidado autoapoiado, que visa motivar para 

mudanças de comportamentos que, por sua vez, podem impactar diretamente na qualidade de vida da população. É uma 

estratégia facilmente inserida nas rotinas de trabalho das equipes de saúde e pode ser replicada em vários locais, por diferentes 

profissionais. O VAMOS tem se mostrado uma estratégia eficiente para mudança de comportamento, o treinamento para 

implementação do programa é uma tecnologia com uma estrutura promissora para apoiar os profissionais da saúde na 

implementação do Programa VAMOS.  



     Além disso, a proposta é disseminar um programa de mudança de comportamento que atenda as diretrizes de promoção da 

saúde da Política Nacional de Promoção da Saúde capacitando os profissionais da saúde para que estejam aptos a implementar 

o programa em nível estadual e em diferentes contextos. 

 

 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

Links de reportagem sobre o Programa VAMOS em alguns municípios:  

Navegantes:  

http://www.navegantes.sc.gov.br/noticia/12951/navegantes-assina-convnio-para-programa-vida-ativa-melhorando-a-sade 

 

http://www.navegantes.sc.gov.br/noticia/13051/ubs-meia-praia-promove-primeiro-encontro-do-programa-vamos-vida-ativa-

melhorando-a-sade 

 

http://www.navegantes.sc.gov.br/noticia/13391/programa-vamos-completa-4-meses-e-rende-bons-resultados 
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Figura 1. Estrutura do Treinamento on-line do Programa VAMOS versão 2.0, 2016. 

 

 
Figura 2. Estrutura do novo treinamento on-line do Programa VAMOS versão 3.0, 2018. 

 

 



 
Figura 3. Capas dos 18 cadernos do Programa VAMOS versão 3.0, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 4. Mapa com a distribuições das regiões de Santa Catarina contempladas com a implementação do Programa VAMOS 

versão 3.0, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Registro dos participantes do Programa VAMOS versão 3.0 nos municípios de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Formulário de Avaliação – Coordenadores 

   

                     

 

PPSUS – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINAL 

Formulário do Coordenador 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

* estes campos devem ser preenchidos pela FAP 

* Coordenador Thaís Cristine Marques Sincero 

* Título do projeto Epidemiologia Molecular de Bactérias Multirresistentes Isoladas em Hospitais de 

Santa Catarina 

* Processo nº  

* Instituição Executora Universidade Federal de Santa Catarina 

* Instituição co-executora  

* Instituição (ões) 

participante (s) do projeto 

Fundação Universidade Regional de Blumenau 

Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen/SC) 

* Vigência do projeto 20/12/2019 

* Data de liberação dos 

recursos 

07/11/2016 

* Área do conhecimento  

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 Recursos Liberados Recursos Gastos Saldo 

Capital 48.400,00 48.394,96 5,04 

Custeio 66.120,00 66.079,07 40,93 

Saldo 114.520,00 114.474,03 45,97 

Data da situação 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA         

 

Classifique a pesquisa selecionando os campos abaixo: 

Natureza da pesquisa: 

(escolha apenas uma opção) 

Marque 

“x” 

 

Setor de aplicação dos resultados 

da pesquisa: (escolha apenas uma 

opção) 

Marque “x” 

 

Básica  Gestão e planejamento em saúde  

Aplicada/Estratégica X Avaliação de tecnologias em saúde  

Tecnológica  Bioética e ética em saúde  

Infraestrutura  Biossegurança  

Translacional  Biotecnologia  

Saúde Coletiva  Economia da saúde  

Outras ações de C & T  Informação e comunicação em saúde  

Tipo da pesquisa: (escolha apenas uma 

opção) 
 Controle e participação social  

Pesquisa biomédica (stricto sensu) X 
Desenvolvimento de materiais e 

insumos médico-sanitários 
 

Pesquisa pré-clínica  Gestão e planejamento em saúde  

Pesquisa clínica epidemiológica/ 

observacional 
 Informação em saúde  



Pesquisa clínica – Fase I  
Políticas, programas, ações e 

serviços de saúde pública 
 

Pesquisa clínica – Fase II  Práticas clínicas  

Pesquisa clínica – Fase III  Recursos humanos em saúde  

Pesquisa clínica – Fase IV  Regulação em saúde  

Epidemiologia  Sistemas de pesquisa em saúde X 

Desenvolvimento tecnológico  Complexo industrial em saúde  

 Infraestrutura  Outro. Especifique: 

 

Ciências Sociais e humanas aplicadas em 

saúde 
 

Sistemas de saúde, planejamento e gestão de 

políticas, programas e serviços de saúde 
 

Outras ações de C & T  

 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

1 – Faça um resumo estruturado da pesquisa, contendo: objetivos, métodos (abrangência do estudo ou área 

geográfica, população-alvo, técnicas de coleta ou produção de dados e plano de análise de dados), principais 

resultados e conclusão. 

As infecções relacionadas à saúde são reconhecidas como um problema de saúde pública, representando 700.000 mortes por 

ano e um número estimado em mais de 10 milhões até 2050. A maioria dessas infecções é causada por bactérias 

multirresistentes, como as bactérias do grupo ESKAPE: Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter spp., que foram listadas como prioridades críticas pela 

OMS. O objetivo deste estudo foi caracterizar bactérias resistentes aos carbapenêmicos, polimixinas ou vancomicina isoladas 

de amostras clínicas em 11 hospitais de 5 regiões do estado de Santa Catarina (SC) / Brasil pelo período de um ano. 

Inicialmente, em colaboração com a Secretaria de Estado da Saúde de SC (SES) e com o Lacen-SC, foi elaborada e publicada 

a Nota Técnica 01/2016/CECISS/LACEN que orienta quanto ao diagnóstico laboratorial e fluxo de encaminhamento das 

bactérias multirresistentes ao LACEN-SC. Os seguintes isolados bacterianos do grupo ESKAPE foram analisados no projeto:  

- Gram-positivos (isolados entre outubro de 2016 a novembro de 2017): 

          - Staphylococcus aureus resistentes e/ou com resistência intermediária à vancomicina (VISA/VRSA), ou resistentes à 

meticilina (MRSA) (n=167); 

          - Enterococcus spp resistentes à vancomicina (VRE) (n=24); 

 

- Gram-negativos (obtidos entre janeiro de 2018 a janeiro de 2019) (n=153): 

          - Klebsiella spp (n=31), Enterobacter spp (n=5) resistentes e/ou com resistência intermediária aos carbapenêmicos; 

          - Pseudomonas aeruginosa (n=51) e Acinetobacter spp. (n=66) resistentes e/ou com resistência intermediária aos 

carbapenêmicos e/ou polimixinas; 

 

Os isolados Gram-positivos, que representam a totalidade de cepas enviadas ao Lacen, foram analisados na FURB. Não foram 

enviados ao Lacen isolados VISA e VRSA, evidenciando a baixa prevalência da resistência à vancomicina em Staphylococcus 

spp. em SC, ou baixa sensibilidade dos métodos de detecção. Todos os isolados MRSA foram sensíveis à vancomicina (CIM 

≤ 2mg/L). Todos os isolados de Enterococcus spp. foram resistentes à vancomicina com Concentração Inibitória Mínima 

(CIM) ≥ 32mg/L. 

 

Os isolados Gram-negativos, que representam uma amostragem das cepas enviadas ao Lacen, foram analisados na UFSC. 

Realizamos Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos (TSA) para caracterizar o fenótipo de multirresistência, Eletroforese 

em Gel de Campo Pulsado (PFGE) para avaliar a clonalidade dos isolados e qPCR para detectar determinantes genéticos de 

resistência. A maioria dos isolados foram extensivamente resistentes aos antimicrobianos (XDR), sendo os aminoglicosídeos 

a classe com a sensibilidade mais preservada. Ao todo 19 genes de resistência foram investigados para os 153 isolados. O 

perfil genético mais prevalente de cada espécie está distribuído em diferentes regiões e hospitais, evidenciando a circulação 

de clones resistentes no estado. Os genes blaTEM (58%), blaNDM (48%), blaKPC (42%) e blaCTX-M1 (38%) foram os mais 

prevalentes entre as cepas de K. pneumoniae, mostrando um aumento na dispersão da NDM carbapenemase pelo estado. Entre 

os isolados de A. baumannii, os genes mais comuns foram a oxacilinase blaOXA-51 (em 100% das amostras, que confirmam a 

identificação da espécie), seguida pela blaOXA-23 (92,4%). Nos isolados de P. aeruginosa, a ESBL blaCTX-M2 foi a mais 

encontrado (10%); no entanto, além de pouco comum, também foram encontrados os genes das carbapenemases blaKPC, 

blaNDM e blaSPM. Apesar da menor prevalência de Enterobacter spp., blaKPC e blaTEM foram encontrados em 4/5 cepas. A 

resistência às polimixinas foi detectada em 8,5% das cepas, mas o gene mcr-1 estava ausente. Dois isolados de K. pneumoniae, 

apresentando simultaneamente cinco genes de beta-lactamases, blaNDM, blaKPC, blaSHV, blaTEM e blaCTX-M1, estão sendo 

analisadas por sequenciamento completo para compreensão dos elementos genéticos móveis envolvidos na mobilização desses 



genes. Dois isolados de P. aeruginosa e dois de A. baumanii também foram submetidos ao sequenciamento completo, 

entretanto a análise não ficou pronta a tempo para este relatório. Nosso estudo é o primeiro a descrever a circulação de bactérias 

multirresistentes entre hospitais e regiões do estado de Santa Catarina, bem como a caracterizar feno e genotipicamente os 

isolados, fornecendo dados para auxiliar na implantação de medidas preventivas e terapêuticas adequadas. 

 

2 – No seminário de avaliação parcial foram feitas sugestões à pesquisa? Caso afirmativo, elas foram adotadas? 

Justifique.  

 

Não foram feitas sugestões. 

 

3 – Houve alteração dos objetivos propostos? Justifique. 

Parcialmente: 

- Alteração de algumas metodologias utilizadas ao longo do projeto para melhor utilização dos recursos; 

- Também não foi possível estabelecer rotas de disseminação dos clones predominantes no estado pois a SES e o Lacen 

optaram pela codificação das regiões e hospitais. Essa análise será feita posteriormente pelos gestores. 

 

 

4 – Os resultados esperados foram alcançados? Justifique. 

Mesmo com algumas dificuldades, os principais resultados de cada objetivo foram alcançados: 

 

- Fortalecer, junto ao Lacen/SC, um protocolo para o envio de isolados multirresistentes provenientes de todas as 

regiões de Santa Catarina: publicação da Nota Técnica 01/2016/CECISS/LACEN que orienta quanto ao diagnóstico 

laboratorial e fluxo de encaminhamento das bactérias multirresistentes ao LACEN-SC. Também, todos os protocolos 

estabelecidos serão repassados ao setor de bacteriologia do LACEN; 

- Caracterizar epidemiologicamente os isolados multirresistentes por tipagem molecular e verificar se há a presença 

de clones predominantes no Estado com possíveis rotas de disseminação: observamos relativa heterogeneidade genética 

dos isolados, entretanto o genótipo mais prevalente de cada espécie foi encontrado em diferentes hospitais de diferentes 

regiões, evidenciando a circulação de bactérias resistentes entre a comunidade e o ambiente hospitalar. A análise das rotas de 

disseminação dos clones resistentes poderá ser realizada posteriormente pelos gestores com a decodificação das amostras. 

- Detectar genes de resistência com potencial de transmissão horizontal: os principais genes de resistência aos beta-

lactâmicos foram detectados entre os isolados. Os mesmos são conhecidos por se encontrarem em elementos genéticos móveis 

que agrupam genes de resistência a várias classes de antimicrobianos, explicando o fenótipo XDR encontrado; 

- Sequenciar o genoma completo e/ou os genes de resistência de isolados com perfis atípicos e predominantes: A análise 

dos elementos genéticos móveis e do genoma completo de alguns isolados está em andamento; 

- Verificar as melhores opções terapêuticas disponíveis através da determinação da concentração inibitória mínima 

(CIM) dos principais antimicrobianos: com a predominância de isolados XDR, aminoglicosídeos e polimixinas são a 

melhor opção terapêutica considerando somente o perfil de sensibilidade bacteriano. Aspectos clínicos são fundamentais de 

serem analisados considerando a elevada toxicidade dessas classes. 

- Discutir o impacto dos resultados observados para a saúde pública no Estado de Santa Catarina: ficou evidente a 

circulação de bactérias XDR entre hospitais, mesmo de diferentes regiões. A análise das rotas de disseminação dos clones 

resistentes poderá ser realizada pelos gestores. A publicação da Nota Técnica 01/2016/CECISS/LACEN foi um passo 

importante para incluir Santa Catarina em uma estratégia de vigilância epidemiológica mais ampla, também considerando a 

análise de isolados MRSA, VISA, VRSA, P. aeruginosa e A. baumanii, não contemplados oficialmente na estratégia nacional. 

- Contribuir para a formação de profissionais a nível de pós-graduação para o entendimento da epidemiologia 

molecular de bactérias multirresistentes: o projeto foi fundamental para a formação de diversos alunos de graduação, 

mestrado, doutorado e pós doutorado. 

 

5 – Houve colaborações com instituições nacionais e/ou internacionais durante o desenvolvimento do projeto? Caso 

afirmativo, aponte-as e descreva os resultados dessa parceria. 

 

Além das instituições que já participam do projeto (FURB, Lacen e SES), foram estabelecidas as seguintes colaborações: 

 

- Com a Profª Fabienne Antunes, do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da UFSC, para outras 

análises com os isolados de MRSA. Esta parceria resultou em um Trabalho de Conclusão do curso de Graduação em Biologia 

da UFSC, onde foi analisada a capacidade de formação de biofilme de parte dos isolados de MRSA do projeto, bem como a 

tipagem do cassete sccMec; 

 

- Com a empresa Neoprospecta para análise das amostras do HU/UFSC. Nessa subamostragem foram analisadas 

majoritariamente amostras do ambiente hospitalar visando identificar pontos críticos de contaminação. A CCIH liderou as 

ações de desinfecção e controle de disseminação com os resultados do projeto; 



 

- Com o Prof. Nilton Lincopan do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (membro da Câmara Técnica de Resistência 

Microbiana (CATREM, ANVISA) e do Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos (BrCast), para 

sequenciamento do genoma completo de alguns isolados de interesse. Essa parceria resultou no sequenciamento de 8 isolados 

(os quais estão em análise), sendo que para um deles já houve publicação dos resultados em revista indexada. 

 

6 – Apresente os fatores que dificultaram a execução da pesquisa. 

 

As trocas de gestão e os trâmites intrainstitucionais atrasaram o delineamento experimental efetivo, mas após um esforço 

entre os envolvidos diretamente chegou-se a um acordo que permitiu o cumprimento dos objetivos do projeto. A falta de 

integração entre os termos aprovados pelos Comitês de Ética em Pesquisa das instituições envolvidas e as exigências da 

Secretaria Estadual de Saúde também levaram a um atraso no início efetivo da amostragem. A opção pela codificação dos 

hospitais e regiões não permitiu o rastreamento das rotas de circulação dos clones multirresistentes analisados, entretanto 

isso poderá ser feito posteriormente pelos gestores. 

 

7 – Perspectiva de aplicação dos resultados alcançados no SUS, quanto ao prazo: 

Curto prazo (X) Médio prazo (     ) Longo prazo (     ) 

Comentários: Os resultados do projeto evidenciam a circulação de clones multirresistentes entre hospitais e regiões. A 

distância percorrida pode ser conhecida com a SES confrontando os dados gerados com os códigos das regiões e hospitais. 

Essa disseminação pode ter ocorrido pelo deslocamento de pacientes e/ou profissionais da saúde. 

 

Ainda, a manutenção da estratégia apresentada pela Nota Técnica 01/2016/CECISS/LACEN é importante para manter Santa 

Catarina em uma estratégia de vigilância epidemiológica mais ampla, também considerando a análise de isolados MRSA, 

VISA, VRSA, P. aeruginosa e A. baumanii, não contemplados oficialmente na estratégia nacional. 

 

8 – Aponte quais as interações com o setor de saúde e as estratégias para incorporação dos resultados no SUS. 

 

Os pesquisadores realizaram treinamento de metodologias com alguns membros da equipe do Lacen, e todos os protocolos 

desenvolvidos e padronizados serão disponibilizados. Mesmo que o Lacen-SC opte por não implementar as metodologias, o 

Laboratório de Microbiologia Molecular da UFSC estará sempre à disposição para análise dos isolados. 

 

Os pesquisadores também se colocam à disposição da SES para discussão dos resultados da epidemiologia molecular dos 

isolados e dos genes de resistência encontrados visando melhor compreensão da circulação desses determinantes no estado. 

 

 

9 - Liste os meios de divulgação resultantes da pesquisa (ações, publicações e apresentações). 

 

- Nota Técnica 01/2016/CECISS/LACEN que Estabelece o Plano de gerenciamento das ações a ser adotado pelos Serviços 

de Saúde públicos e privados para redução de Eventos Adversos Infecciosos – Infecção Relacionada à Assistência à Saúde–

IRAS e Resistência Microbiana – RM e orienta quanto ao diagnóstico laboratorial e fluxo de encaminhamento das bactérias 

multirresistentes ao LACEN-SC. Esta nota técnica foi fundamental para obtenção das amostras que foram analisadas no 

projeto; 

 

- Treinamento e discussão de processos com a equipe envolvida; 

 

- Resumos em eventos da área; 

 

- Trabalhos de conclusão de cursos de graduação, mestrado e doutorado; 

 

- Artigos científicos publicados e em elaboração; 

 

- Seminários de acompanhamento. 

 

 

10 – Quantifique os produtos da pesquisa: 

 

Produção científica e divulgação dos resultados: Formação de recursos: 

03_Artigos submetidos, aceitos e publicados 01___Pós-doc 

___Livros 02___Doutorado 

___Capítulos de livros 01___Mestrado 



06_Resumos em eventos ___TCC de Especialização 

03_Participação em eventos 01_TCC de graduação 

___Patentes 02_Iniciação Científica 

08_Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas 

temáticas) 

___Outros 

Liste os produtos quantificados acima: 

Artigo aceito: 

1. Zamparette, Caetana P. ; SCHORNER, MARCOS ; CAMPOS, ELIZANDRA ; MOURA, QUÉZIA ; CERDEIRA, 

LOUISE ; Tartari, Daniela C. ; SEREIA, ALINE F.R. ; CUNHA, PATRICIA ; FONTANA, HERRISON ; DE OLIVEIRA, 

LUIZ FELIPE V. ; Grisard, Edmundo C. ; LINCOPAN, NILTON ; BAZZO, MARIA LUIZA ; Sincero, Thaís C.M. . IncX4 

Plasmid-Mediated in Polymyxin-Resistant Escherichia coli from Outpatients in Santa Catarina, Southern Brazil. Microbial 

Drug Resistance, v. 00, p. mdr.2019.0203, 2020. 

 

Artigos submetidos: 

1. First report of nosocomial prevalence and circulation of carbapenemase-producing Enterobacterales in Blumenau, South 

Brazil. Submetido na Brazilian Journal of Microbiology. 

 

2. Nosocomial spreading of carbapenem-resistant Acinetobacter spp.: Phenotypic and genetic characterization of isolates 

from patients, healthcare workers and environment. Submetido na Infection Control & Hospital Epidemiology. 

 

Resumos com participação em eventos: 

1. ZAMPARETTE, C. P. ; SCHORNER, MARCOS ; CAMPOS, E. ; SEREIA, ALINE F.R. ; CUNHA, PATRICIA ; 

OLIVEIRA, L. F. V. ; BAZZO, MARIA LUIZA ; Sincero, T.C.M. . Identification and characterisation of multi-resistant 

Escherichia coli carrying mcr-1 gene in southern Brazil. In: ECCMID 2019, 2020, Amsterdã. ECCMID 2019, 2019. 

 

2. ZAMPARETTE, C. P. ; SEREIA, ALINE F.R. ; CUNHA, PATRICIA ; OLIVEIRA, L. F. V. ; Bazzo, M.L. ; Sincero, 

T.C.M. . Characterization of multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae isolated from a hospital in southern Brazil. In: 

ECCMID 2019, 2019, Amsterdã. ECCMID 2019, 2019. 

 

3. TARTARI, D. C. ; Zamparette, Caetana P. ; Martini, G. ; CHRISTAKIS, S. ; COSTA, L. H. ; SILVEIRA, A. C. O. ; 

Sincero, T.C.M. . BETA-LACTAMASES RESISTANCE GENES IN GRAM-NEGATIVE BACTERIA OF ESKAPE 

GROUP ISOLATED IN SANTA CATARINA STATE. In: Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2019, Maceió. 

Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2019. 

 

4. CUNHA, PATRICIA ; SEREIA, ALINE F.R. ; TARTARI, D. C. ; KLEIN, T. C. R. ; DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE V. ; 

Grisard, E. C. ; Sincero, T.C.M. . HAIMP-Healthcare-Associated Infections Microbiome Project: Mapping the Hot Spots Of 

HAI-Related Gram Negative Bacteria in Patients, Healthcare Workers and in the Hospital Facilities.. In: ASM Microbe, 

2017, New Orleans. ASM Microbe, 2017. 

 

5. SEREIA, ALINE F.R. ; CUNHA, PATRICIA ; MASUKAWA, I. ; MORAES, R. L. V. ; DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE 

V. ; Grisard, E. C. ; Sincero, T.C.M. . HAIMP (Healthcare-associated Infections Microbiome Project): Prevalence of Gram-

negative bacteria in patients, healthcare workers and hospital facilities. In: ASM Microbe, 2017. ASM Microbe, 2017. 

 

6. SEREIA, ALINE F.R. ; CUNHA, PATRICIA ; TARTARI, D. C. ; KLEIN, T. C. R. ; OLIVEIRA, L. F. V. ; Grisard, E. 

C. ; Sincero, T.C.M. . HAIMP (Healthcare-associated Infections Microbiome Project): Determining the antimicrobial 

resistance profile of HAI-related Gram-negative bacteria from patients, healthcare workers and hospital facilities. In: ASM 

Microbe, 2017, New Orleans. ASM Microbe, 2017. 

 

Outros (Cartilhas, reuniões com os gestores, oficinas temáticas) 

- Foram realizadas pelo menos 3 reuniões com gestores, 2 treinamentos de protocolos, 1 seminário de acompanhamento e 

padronização de 2 protocolos gerais (e subprotocolos de acordo com a espécie). 

 

Formação de recursos humanos: 

Tese de doutorado 

1. Daniela Cristina Tartari. Epidemiologia e caracterização molecular de bactérias Gram-negativas multirresistentes isoladas 

em hospitais de Santa Catarina. Início: 2016-2020. Tese (Doutorado em Farmácia) - Universidade Federal de Santa 

Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador). 

 



2. Caetana Paes Zamparette. Mapeameto e análise molecular de plasmídeos de bacilos Gram-negativos multirresistentes.. 

2015-2019. Tese (Doutorado em Farmácia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Thaís Cristine Marques Sincero. 

 

Dissertação de mestrado 

1. Paula Giarola Fragoso de Oliveira. CARACTERIZAÇÃO DE Pseudomonas spp. ISOLADOS DE PACIENTES, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E AMBIENTE HOSPITALAR. 2016-2018. Dissertação (Mestrado em Farmácia) - 

Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Thaís Cristine Marques Sincero. 

 

Supervisão de pós-doutorado 

1. Alessandro Conrado de Oliveira Silveira. 2015-2016. Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Thaís Cristine Marques Sincero. 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 

1. Elizandra de Campos. PESQUISA DO GENE MCR-1 EM ISOLADOS BACTERIANOS RESISTENTES À 

POLIMIXINA. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Farmácia) - Universidade Federal de Santa 

Catarina. Orientador: Thaís Cristine Marques Sincero. 

 

Iniciação científica 

1. Daniela Vitória da Silva. Metodologias para avaliação fenotípica e genotípica de resistência bacteriana. Início: 2019. 

Iniciação científica (Graduando em Farmácia) - Universidade Federal de Santa Catarina. (Orientador). 

 

2. Victor Wolleck. Metodologias para avaliação fenotípica e genotípica de resistência bacteriana. Início: 2019. Iniciação 

científica (Graduando em Abi - Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Santa Catarina. (Orientador). 

 

11 – Anexar fotos do Projeto 

Serão incluídas na apresentação. 

 

 

 

 


