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O 
Ministério da Saúde, por intermédio do Depar-
tamento de Ciência e Tecnologia (Decit), da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE), disseminou, ao longo 
de nove anos, o fomento descentralizado à 

pesquisa nos Estados, por meio do ‘Programa Pesquisa para 
o SUS: gestão compartilhada em saúde’ (PPSUS).

A execução do programa envolveu o esforço institucional e 
o alinhamento de ações entre as várias esferas de Governo. 
Pelo Governo Federal participaram o Ministério da Saúde, por 
meio do Decit, que é o coordenador nacional do Programa, 
e o CNPq, instituição responsável pelo gerenciamento admi-
nistrativo do PPSUS. Na esfera estadual, estão envolvidas as 
Fundações de Amparo à Pesquisa, as Secretarias Estaduais 
de Saúde e as Secretarias Estaduais de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, responsáveis pela execução do programa e iden-
tificação das temáticas das pesquisas a serem financiadas.

No Amazonas, entre 2004 e 2009, a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria 
com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), 
lançou três editais públicos destinados à seleção de projetos 
de pesquisa em temas considerados relevantes ao sistema 
local de saúde e em consonância com as prioridades esta-
belecidas na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa 
em Saúde (ANPPS), do Ministério da Saúde. Ao todo, 58 pro-
jetos, com foco na resolução de problemas em áreas estra-
tégicas do Programa, foram apoiados, totalizando mais de 
R$ 6.800.000,00 em investimento em Ciência, Tecnologia e 
Inovação na área de saúde do Estado.

Ressaltamos a importância da pesquisa científica como o cami-
nho para o desenvolvimento de novas tecnologias nessa área. 
Razão pela qual esse Programa se destaca, principalmente, 
por levar em consideração a natureza específica, a cultura, a 
história, as capacidades e as preferências das realidades lo-
cais no atendimento à saúde pública, que, em se tratando do 
Amazonas, não é uma ação trivial.

Neste sentido, a divulgação dos resultados alcançados no 
PPSUS desdobra-se, antes de tudo, na expectativa da efetiva 
transferência de tecnologia entre pesquisadores e gestores de 
saúde, a fim de que os resultados dos projetos científicos e 
tecnológicos do Programa possam ser revertidos diretamente 
no avanço efetivo da saúde no Amazonas. Portanto, mais do 
que prestar contas, este material alicerça a capacidade que o 
Estado tem em aliar pesquisa, desenvolvimento e inovação à 
melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas.
.

Odenildo Sena
Secretário da Secti - Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação

APRESENTAÇAO
~



N
as últimas décadas, o cenário mundial sofreu 
extremas e irreversíveis transformações políti-
cas, econômicas e sociais, provocadas, princi-
palmente, pelo avanço tecnológico que alterou 
a forma de produção de bens e serviços. Neste 

contexto, observa-se um crescimento da percepção de que a 
pesquisa em saúde é essencial para a formulação de políticas 
efetivas e para a melhoria das condições de saúde da popu-
lação. 

No entanto, a barreira a ser transposta é o distanciamento entre 
o campo da saúde pública e o universo da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a fim de produzir conhecimento que contribua para 
a prevenção de agravos, promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde, aumentando assim, a qualidade de vida 
das pessoas.

Nesse sentido, foi criado, em 2004, o Programa Pesquisa para 
o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS) envolvendo 
parcerias no âmbito federal e estadual. No âmbito federal, par-
ticipam do programa o Departamento de Ciência e Tecnologia 
do Ministério da Saúde (Decit), coordenador nacional, e o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), instituição responsável pelo gerenciamento administra-
tivo do PPSUS em nível nacional. No Estado, estão envolvidas 
as Fundações de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam) e a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Su-
sam). 

Na primeira edição do PPSUS, em 2004, foram executados R$ 
1.251.154,91 utilizados no financiamento de doze projetos de 
pesquisa. Os trabalhos desenvolvidos trataram de Doenças 

Transmissíveis (5), Doenças Não Transmissíveis (1) e Saúde de 
populações em situação de vulnerabilidade (4).

Na edição de 2006, houve um aumento significativo no núme-
ro de projetos aprovados e no total de recursos executados. 
Totalizando 18 projetos com um aporte de recursos na ordem 
de R$ 2.788.818,88. O crescimento quantitativo e qualitativo 
refletiu nos trabalhos desenvolvidos que trataram de Doenças 
Transmissíveis (11), Doenças Não Transmissíveis (1), Saúde de 
populações em situação de vulnerabilidade (3), Comunicação 
e Informação em Saúde (1) e Políticas públicas e gestão em 
saúde (2).

Em 2009, foram 28 projetos executados, que contaram com re-
cursos na ordem de R$ 2.783.725,55, distribuídos nas áreas de 
Doenças Negligenciadas (16), Outras doenças e agravo (10) e 
Vigilância em Saúde (2).

A parceria tem produzido bons resultados mostrando que esta-
mos no caminho certo, ofertando um serviço de saúde de qua-
lidade e contribuindo com o avanço da Ciência e Tecnologia 
no Estado do Amazonas. Também temos consciência de que 
os maiores beneficiados com isso são os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Estado. A parceria continua na certe-
za de que as pesquisas realizadas muito irão contribuir para a 
melhoria das condições de saúde da população do Amazonas 
e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida 
dos amazônidas.

Wilson Duarte Alecrim
Secretário de Estado de Saúde



A elevação da qualidade de vida da população brasileira 
passa, necessariamente, pela melhoria da qualidade dos servi-
ços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Consoante direcionamento do Governo Federal, desde 2004 o 
Ministério da Saúde (MS) vem desenvolvendo ações que têm 
como objetivo fomentar a pesquisa científica e o desenvolvi-
mento tecnológico em saúde no País. Estas ações são parte 
integrante da estratégia nacional colocada em prática por esse 
ministério, que é responsável pela organização e elaboração de 
planos e políticas públicas voltados para a promoção, prevenção 
e assistência à saúde dos brasileiros.   

Para dar conta de seu objetivo institucional, o Ministério da Saú-
de criou, em 2004, o ‘Programa Pesquisa para o SUS: gestão 
compartilhada em saúde (PPSUS)’, realizado em parceria com 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) e as Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais 
(FAPs). A coordenação nacional do PPSUS é realizada pelo De-
partamento de Ciência e Tecnologia (Decit), vinculado à Secre-
taria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE). No 
Amazonas, além da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas (Fapeam), o Programa conta com a parceria das 
secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-AM) e de 
Saúde (Susam), instituições vinculadas ao Governo do Estado.

Ao implementar o PPSUS, o Governo Federal pretende descen-
tralizar a pesquisa em saúde, direcionando esforços para que 
ela seja realizada em Estados distantes dos grandes centros 
científicos e tecnológicos brasileiros. O Amazonas, nos últimos 
dez anos vem recebendo aportes do Governo do Estado para 
ampliar sua inserção na área de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CT&I). Graças ao PPSUS e às ações do Governo do Estado, 
especialmente por intermédio da Fapeam, Secti-AM e Susam, o 
Amazonas passou a apresentar resultados expressivos na área 

de desenvolvimento científico e tecnológico em saúde. 

Como programa do Governo Federal, o PPSUS se destaca pela 
capilaridade das ações, que envolvem todos os entes federa-
tivos, e por atender às demandas que surgem em meio à po-
pulação brasileira. No Amazonas, o PPSUS apresenta uma forte 
ligação com as reais necessidades da população amazonense, 
promovendo, inclusive, a redução das desigualdades regionais 
no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação em saúde. Promo-
ve, também, a integração entre os sistemas estaduais de saúde 
e de ciência e tecnologia, com um direcionamento que privilegia 
as instituições voltadas para a pesquisa nessa área. Outro fator 
positivo em relação ao PPSUS é o incentivo dado à comunidade 
científica da área da saúde para o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa em temas considerados prioritários. 

Entre os principais resultados obtidos pelo PPSUS no Amazo-
nas, destacam-se a aplicação de novas metodologias no SUS; 
a elaboração de novos sistemas de triagem para diagnóstico 
de patologias; capacitação e formação de recursos humanos; 
integração e intercâmbios; contribuição para divulgação científi-
ca; aperfeiçoamento de técnicas; melhoria na infraestrutura dos 
serviços do SUS; aprimoramento de metodologias de diagnósti-
cos e prognóstico; e criação de novas linhas de pesquisa. Com 
os novos editais (001/2013 e 002/2013), que estão em fase de 
análise, o Programa prossegue buscando atingir seu principal 
objetivo, que é, em última análise, beneficiar o inteiro conjunto da 
população amazonense com serviços de qualidade na área de 
saúde pública. 

 
Maria Olívia Simão

Diretora-presidenta da Fapeam



Dificuldades e 
obstáculos são fontes 
valiosas de saúde e 
força para qualquer 
sociedade.

Albert Einstein



O Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada 
em Saúde (PPSUS) é uma iniciativa do Governo Federal 
para a descentralização do fomento à pesquisa em saú-
de, o que permite ações mais pontuais e específicas em 
cada Estado da Federação e no Distrito Federal. O foco 
do PPSUS recai em pesquisas que possam dar respostas 
eficazes às principais demandas na área de saúde públi-
ca que necessitem de conhecimento científico para sua 
resolutividade. Com o fomento descentralizado à pesquisa 
científica, o Governo Federal pretende fortalecer a Políti-
ca Nacional de Saúde e elevar a qualidade dos serviços 
oferecidos à população, contribuindo, assim, para o incre-
mento científico e tecnológico no País e para a redução 
das desigualdades regionais nesta área.

Para a sua operacionalização, os recursos financeiros são 
transferidos do Ministério da Saúde ao CNPq, que os re-
passa às FAPs, por meio de convênio. Essas fundações, 
além de entrarem com uma contrapartida estadual, são os 
agentes executores do Programa em cada Estado e, em 
parceria com as respectivas secretarias de saúde, geren-
ciam os editais para a seleção de projetos de pesquisa. 
Com o objetivo de respeitar as vocações regionais, o Pro-
grama promove oficinas para definição das linhas prioritá-
rias de pesquisa a serem apoiadas em cada edital. Essas 
prioridades devem estar em conformidade com as neces-
sidades locais de saúde, a capacidade de pesquisa dos 
Estados e a disponibilidade financeira de cada edital. Para 
assegurar o acompanhamento e a avaliação dos projetos 
financiados, o PPSUS realiza várias ações, entre as quais 
estão a emissão de relatórios técnico-científicos e de exe-
cução financeira e a realização de Seminários de Acompa-
nhamento e Avaliação. 

CONHEÇA O PPSUS NO AmAzONAS

No Amazonas, o PPSUS tem como objetivo geral apoiar 
financeiramente o desenvolvimento de pesquisas que vi-
sem contribuir para a resolução dos problemas prioritários 
de saúde da população e para o fortalecimento da gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS). O desenvolvimento do 
PPSUS envolve etapas distintas, nas quais são definidas 
as prioridades de pesquisa por meio de oficinas de traba-
lho voltadas aos técnicos e dirigentes das instituições de 
saúde que atuam no atendimento pelo SUS de diferentes 
áreas, para discussão dos temas de pesquisa do edital a 
ser elaborado. Nestas oficinas, são utilizados, como subsí-
dios para a definição dos temas de pesquisa, uma análise 
da situação de saúde do Estado, que possibilita o deba-
te acerca dos principais indicadores estaduais de morbi-  
mortalidade, bem como a identificação dos principais pro-
blemas referentes à organização e ao funcionamento do 
sistema local de saúde. 

No Amazonas, em 2004, foi lançada a primeira edição 
por meio do Edital 019/2004, da Fapeam, na qual foram 
aprovados 13 projetos, com investimentos da ordem de R$ 
1.372.360,61. Dos 13 projetos aprovados, sete foram da 
área de ‘Controle de doenças infecciosas e não infeccio-
sas’; três de ‘Saúde Indígena’; dois de ‘Saúde da Mulher 
e Criança’; e um de “Produção, Qualidade e Acesso de 
Insumos Estratégicos”. 

Já na segunda edição, lançada por meio do Edital 
014/2006, foram aprovados 18 projetos, totalizando um 
montante de R$ 1.890.247,68, alcançando cinco áreas 
ou temas: Doenças Transmissíveis (11 projetos); Doenças 
Não Transmissíveis (um projeto); Saúde de Populações em 
Situação de Vulnerabilidade (três projetos); Gestão de Ser-



viços e Qualidade de Atenção à Saúde (dois projetos); 
e Comunicação e Informação em Saúde (um projeto). 

A terceira edição do Programa, por meio do Edital 
007/2009, contemplou 28 projetos divididos em três 
áreas ou temas: Doenças Negligenciadas (tuberculose 
– sobretudo, doença de Chagas, hanseníase e leishma-
niose), alvo de estudo de 16 projetos; Outras Doenças 
e Agravo, como aids, hepatite, dengue e malária, alvo 
objeto de dez projetos; e Vigilância em Saúde, com dois 
projetos.

Desde 2004 até 2013, já foram realizadas seis edições 

do Programa PPSUS, sendo que a quarta, referente ao 
Edital 002/2012, encontra-se em vigência até 2015. Na 
quarta edição, estão sendo financiados, com recursos 
estimados em R$ 1.249.995,90, quatro projetos, sendo 
três na área de Regionalização, Redes e Planejamento e 
um em Monitoramento e Avaliação.

Atualmente, encontram-se em análise os editais   001/2013 e 
002/2013, para os quais foram apresentadas 70 propostas. 
Apresentamos, a seguir, a consolidação do número de pro-
jetos aprovados e recursos investidos nas quatro edições do 
Programa, bem como os recursos disponíveis para as duas 
edições em análise.

Programa de Pesquisa para o SUS – Gestão Compartilhada (PPSUS)  2004 - 2013                                                                         

EDIÇÕES DO PROGRAMA Nº DE PROJETOS APROVADOS RECURSOS INVESTIDOS

Edital 019/2004 13 R$ 1.372.360,61

Edital 014/2006 18 R$ 1.890.247,68

Edital 007/2009 28 R$ 2.964.792,90

Edital 002/2012 4 R$ 1.249.995,90

TOTAL DOS RECURSOS R$ 7.477.397,09

Em análise em 2013

EDIÇÕES DO PROGRAMA Nº DE PROJETOS SUBMETIDOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Edital 001/2013 - Convencional 54 R$ 3.000.000,00

Edital 002/2013 - Rede 16 R$ 1.870.004,10

TOTAL DOS RECURSOS R$ 4.870.004,10



Doenças transmissíveis 11

Doenças não transmissíveis 47

Saúde de populações em situações de vulnerabilidade 57

Políticas públicas e gestão de saúde 69

SUmÁRIO



Em geral, nove 
décimos da nossa 
felicidade baseiam-se 
exclusivamente na 
saúde. Com ela, tudo se 
transforma em fonte de 
prazer.

Arthur Schopenhauer



1. Análise de métodos bacteriológicos e moleculares na identificação de 

cepas de Mycobacterium tuberculosis

2. Análise genômica de vírus isolados na Amazônia

3. Aspectos referentes à implantação/implementação, na Fundação de 

Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, do diagnóstico molecular 

(PCR/RFLP) para identificação de agentes causadores de fungemia em 

pacientes com Aids

4. Avaliação da qualidade do diagnóstico de malária no Estado do Amazonas

5. Caracterização fenotípica e genotípica dos enteropatógenos isolados de 

crianças de 0-10 anos de idade, com diarreia aguda e de repetição na região 

de Manaus - AM

6. Caracterização Molecular da Deficiência da G6PD em população de área 

endêmica de Malária de Manaus, Amazonas

7. Consolidação do Laboratório de Biologia Molecular da Malária da 

Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado para a de-

tecção e genotipagem de Plasmodium farmacorresistentes no Estado do 

Amazonas

8. Desenvolvimento de insumos reagentes para diagnóstico rápido de malária

9. Estudo da soroprevalência de HIV em doadores de sangue na cidade 

de Manaus

10. Filarioses no município de Coari (Amazonas): estudo epidemiológico 

e diagnóstico molecular

DOENÇAS TRANSmISSÍVEIS

11. Fatores prognósticos para gravidade em pacientes com piomiosite 

tropical/ estafilococcia e sua aplicação para o SUS

12. Monitoramento do vírus da dengue em mosquitos Aedes aegypti e 
Aedes albopictus capturados em bairros da cidade de Manaus - AM

13. Otimização do ensaio reação em cadeia da polimerase em tempo 

real para quantificação dos níveis séricos de rna do vírus da hepatite 

delta

14. Otimização da técnica de eletroforese bidimensional para análise pro-

teômica comparativa entre soros de doadores saudáveis e de pacientes 

com infecção mista por HIV e Leishmaniose tegumentar

15. Prevalência, sensibilidade a antibióticos e caracterização gené-

tica das bactérias aeróbias mais frequentes e resistentes isoladas de 

processos infecciosos de pacientes com doenças hematológicas da 

Fundação Hemoam

16. Receptores eritrocitários alternativos ao sistema Duffy na infecção 

malárica por Plasmodium vivax no Estado do Amazonas

17. Vigilância de síndrome febril aguda: uma proposta de consór-

cio FMT-AM/FVS/Fiocruz para a otimização do diagnóstico clínico, 

diagnóstico laboratorial e vigilância epidemiológica de doenças febris 

agudas no Estado do Amazonas

18. Verificação de métodos e sistemas para diagnóstico da tuberculose 

visando à utilização pela rede básica de saúde
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Doenças transmissíveis

O Estado do Amazonas tem se destacado negativamente com uma das 
maiores taxas de incidência de Tuberculose (Tb) do Brasil. Vários fatores 
contribuem para a manutenção dessa incidência: clima tropical, desnutrição, 
condições precárias de moradia e saneamento básico. 
A endemicidade da TB em nossa região pode estar também vinculada a cepas 
de Mycobacterium tuberculosis com resistência às drogas utilizadas no trata-
mento. No Amazonas, no início dos anos 1990, foi constatada a alta frequência 
das cepas de Mycobacterium tuberculosis com resistência aos principais fár-
macos utilizados na terapêutica da doença. Na atualidade, tem-se priorizado a 
busca de novos métodos de determinação da resistência micobacteriana que 
sejam mais rápidos, menos laboriosos e necessitem de menos infraestrutura. 
Pelo exposto, avaliou-se o método bacteriológico que utiliza a nitrato redutase 
(MNR) em comparação ao método molecular (PCR multiplex) e ao Método Pa-
drão (MP) das proporções, para a avaliação da resistência aos principais fárma-
cos utilizados no tratamento da tuberculose - Rifampicina (RIF) e Isoniazida (INH). 
Os resultados do Método da Nitrato Redutase (MNR) indicam que a técnica 
pode ser utilizada para identificar a resistência à INH e RIF em substituição ao 
método padrão. A técnica de PCR Multiplex pode ser mais um auxílio de di-
agnóstico importante, já que será possível obter informações, de forma rápida 
e específica, sobre a resistência em isolados de Mycobacterium tuberculosis  
para as drogas INH e RIF.

Aplicabilidade ao SUS
 
Os métodos avaliados são de execução mais simples e rápida em compara-
ção ao método convencional e, por ambos, é possível obter informações so-
bre a resistência do Mycobacterium tuberculosis  aos medicamentos utilizados 
no tratamento da tuberculose.

Análise de métodos bacteriológicos e molecula-
res na identificação de cepas de Mycobacterium 
tuberculosis

12



 

Pesquisador: Mauricio Morishi Ogusku 
Instituição de Vínculo: Inpa 
E-mail: mmogusku@inpa.gov.br 
Valor do investimento: R$124.870,60
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Doenças transmissíveis

Análise genômica de vírus isolados na 
Amazônia

As pesquisas e o desenvolvimento de vacinas para os variados tipos de hepa-
tite têm sido amplamente incentivados pelas instituições de saúde do País.
O presente trabalho teve por objetivo sequenciar e analisar o genoma do vírus 
da hepatite B (VHB) e dos papilomavírus humano (HPV) tipo 16 e 70 isolados 
na Amazônia. 
Inicialmente, foram desenhados iniciadores os quais amplificavam por Rea-
ção em Cadeia da Polimerase (PCR) várias regiões gênicas do VHB, HPV 16 
e HPV 70. Os amplicons obtidos por PCR foram clonados em Escherichia coli. 
Os plasmídeos recombinantes purificados foram sequenciados automatica-
mente utilizando a técnica de primer walking. As sequências obtidas foram 
submetidas ao programa Basic Local Alignment Search Tool (Blast). Após a 
confirmação com sequências virais depositadas no GenBank foram monta-
dos os genomas virais utilizando ferramentas da bioinformática. 
Foram obtidas sequências do VHB que representam 85% do genoma correspon-
dente ao genótipo A isolado na Amazônia. Em relação ao HPV 16 foi obtido 100% 
do genoma viral, o qual foi depositado no GenBank (nº de acesso: HM057182). O 
HPV 16 isolado na Amazônia, quando comparado com as sequências depos-
itadas no GenBank, apresentou 7.915 pb com 32,95 % de adenina, 17,25% 
de citosina, 19,14% de guanina e 30,66% de timina. Quanto ao HPV 68 foram 
obtidas as sequências completas referentes aos oncogenes E6 e E7. As sequ-
ências obtidas do HPV 70 isolado na Amazônia correspondem a 25% do geno-
ma quando comparado às sequências depositadas no GenBank. 

Aplicabilidade ao SUS 

Os resultados desse projeto servirão de base para trabalhos futuros de de-
senvolvimento de vacinas, além de esclarecer fatores epidemiológicos em 
relação à variabilidade genética desses vírus.
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Doenças transmissíveis

Aspectos referentes à implantação/implementa-
ção, na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor 
Vieira Dourado, do diagnóstico molecular (PCR/
RFLP) para identificação de agentes causadores 
de fungemia em pacientes com a Aids

Os pacientes com a Aids são acometidos por diferentes doenças fúngicas 
como criptococose, histoplasmose e candidoses disseminadas. Essas funge-
mias possuem alta morbidade e mortalidade. Isto deve-se, em parte, à demo-
ra e limitação dos métodos convencionalmente empregados para diagnóstico 
dos microrganismos causadores da infecção. 
O objetivo geral deste projeto foi estudar aspectos referentes à implantação/
implementação, na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
(FMT-HVD), do diagnóstico molecular (PCR/RFLP) para identificação de agen-
tes causadores de fungemias em pacientes com Aids. Foram amplificadas 
com sucesso as regiões do DNA ribossomal das linhagens de fungos selecio-
nadas (C. glabrata, H. capsulatum, C. gattii e C. neoformans). A concentração 
mínima para a amplificação de C. neoformans e H. capsulatum foi 104/mL 
células, enquanto para C. albicans foram necessárias 105 células/mL. 
A capacidade de identificação das linhagens foi boa, durante os experimentos, a 
genotipagem mostrou-se mais confiável que a fenotipagem para a identificação 
das espécies de Candida. Cryptococcus sp. (40 isolados) e H. capsulatum (7 iso-
lados), que foram identificados de forma similar pelos métodos convencionais e 
pela RFLP/PCR. O tempo necessário para a identificação de agentes causadores 
de fungemia foi de, aproximadamente, dois dias.

Aplicabilidade ao SUS 

A pesquisa foi importante e gerou conhecimento sobre a utilização da ferra-
menta RFLP-PCR para identificar agentes causadores de fungemia estando apto 
a ser realizado de forma multicêntrica com o objetivo de validar os dados obtidos. 
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Doenças transmissíveis

Avaliação da qualidade do diagnóstico de ma-
lária no Estado do Amazonas

Estudos relacionados à avaliação de qualidade são importantes para garantir 
a confiabilidade do diagnóstico de malária na rede de laboratórios do Estado, 
principalmente em áreas endêmicas e de difícil acesso.
De acordo com as normas estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle 
da Malária (PNCM), a confirmação dos casos se dá pela identificação e quan-
tificação do Plasmodium no sangue, através de exame laboratorial. A técnica 
padrão-ouro utilizada na rotina é a gota espessa e consiste na detecção do 
plasmódio utilizando sangue concentrado, livre de hemoglobina, e corado 
através de corantes biológicos baseados no azul de metileno, que permitem 
visualizar a estrutura do parasita por meio da microscopia ótica. A gota es-
pessa possui limitações inerentes à coleta, coloração, falta de microscopistas 
bem treinados, número elevado de lâminas examinadas e manutenção inade-
quada de equipamentos.
No período de junho/07 a outubro/08 foram incluídos 1.348 profissionais. Os 
resultados na avaliação teórica demonstraram que 410 (30,4%) tiveram apro-
veitamento ótimo, 375 (27,8%) bom e 161 (11,9%) regular. Na revisão dos 
resultados da avaliação prática, 40 (3,0%) desistiram, 35 (2,6%) não realiza-
ram, 1.080 (80,1%) foram aptos e 193 (14,3%) não-aptos. Houve associação 
positiva da avaliação teórica com a prática. Nos 1.273 que realizaram a ava-
liação prática, 381 (30,0%) não cometeram erro de diagnóstico, 566 (44,5%) 
cometeram erros aceitáveis, 290 (22,7%) cometeram erros não aceitáveis e 36 
(2,8%) cometeram erros críticos.

Aplicabilidade ao SUS

Os resultados obtidos neste estudo permitiram avaliar a qualidade do diag-
nóstico da malária bem como a qualificação dos profissionais envolvidos no 
diagnóstico no Estado do Amazonas pelo Laboratório Central de Saúde Pública.
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Doenças transmissíveis

Caracterização fenotípica e genotípica dos en-
teropatógenos isolados de crianças de 0-10 
anos de idade, com diarreia aguda e de repe-
tição na região de Manaus - AM

O objetivo da pesquisa foi caracterizar os agentes etiológicos mais frequentes 
de diarreias infantis e suas possíveis associações em crianças atendidas na 
rede hospitalar pública do Estado do Amazonas. O estudo foi desenvolvido em 
hospitais que atendem à população infantil de Manaus e de municípios vizi-
nhos. Foram estudadas 1.500 crianças com idades de 0 a 10 anos. Destas 
1500 amostras, identificamos 16% de Rotavirus, 58% de Escherichia coli diar-
reiogênica, 2.7% de Shigella, 15% de Salmonella e 1.6% de Yersinia enteroco-
lítica. Constatamos que 41% das residências utilizam água de poço sem trata-
mento para consumo e mais de 60% da água consumida não sofre tratamento 
nenhum, explicando o alto índice de diarréia por patógenos como Shigella e 
Salmonella na região. A zona leste de Manaus é a mais afetada pelos casos 
de diarreia, que estão diretamente relacionados aos problemas de saneamento 
básico. 
O teste também mostrou que a terapia antimicrobiana utilizada nos hospitais 
é ineficaz, pois as cepas foram, em sua maioria, resistentes aos antibióticos 
testados. Assim, seria necessário um antibiograma antes da administração da 
terapia antimicrobiana para a análise de que antibióticos seriam eficazes no tra-
tamento. Foi identificada uma bactéria (O157:H7) inédita na região. Este dado 
é de suma importância, pois esta bactéria não pode ser tratada com antibiótico 
comum.

Aplicabilidade ao SUS

A identificação precisa dos agentes etiológicos contribui com as ações de vigi-
lância epidemiológica. O estudo biotecnológico contribui na confecção de kits 
nacionais de identificação rápida para as principais diarreias na Região Norte.
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Doenças transmissíveis

Caracterização molecular da Deficiência da 
G6PD em população de área endêmica de Ma-
lária de Manaus, Amazonas

Na Amazônia brasileira, as infecções maláricas são causadas com maior fre-
quência pelo Plasmodium vivax. Apesar de sua baixa letalidade, os aspec-
tos de gravidade relacionados a essa espécie de malária consistem no risco 
de hemólise a partir da utilização do antimalárico primaquina, em indivídu-
os geneticamente deficientes da glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD). A 
deficiência da G6PD é determinada pela etnia, constitui elemento útil para o 
estudo da composição genética das comunidades brasileiras, principalmente 
no Amazonas que, em sua história, recebeu grupos étnicos e raciais de várias 
partes do mundo. 
Esse estudo teve como objetivo analisar os aspectos moleculares e bioquími-
cos da deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase, em pacientes susce-
tíveis à malária, em Manaus. Foram incluídos no estudo 1.478 indivíduos do 
gênero masculino, residentes nas áreas endêmicas das zonas leste, Oeste e 
Norte da cidade. Todos foram triados para a deficiência da G6PD, pelo mé-
todo quantitativo e, uma vez confirmada a deficiência, foram realizados tes-
tes moleculares para identificação das variantes da G6PD e suas mutações. 
Foram identificados cinquenta e seis deficientes da G6PD (4,5%). Estudar a 
deficiência da G6PD sob as bases bioquímicas e moleculares oferece uma 
melhor compreensão sobre os riscos envolvidos na deficiência da G6PD, prin-
cipalmente o da hemólise, constituída como grave problema de saúde públi-
ca, principalmente em áreas endêmicas de malária por Plasmodium vivax, 
onde o uso da primaquina se faz necessário. 

Aplicabilidade ao SUS

Demonstrou-se que a implantação de triagem da deficiência da G6PD no SUS 
e a condução terapêutica de indivíduos enzimopênicos podem minimizar a 
morbidade e os custos com internação por agravos em populações suscetí-
veis à malária. 
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Doenças transmissíveis

Considerada um dos maiores problemas de saúde pública a malária, segundo 
a OMS, apresenta cerca de 500 milhões de novos casos anualmente, matando 
1,1 milhão dos acometidos. Na África, onde ocorrem mais de 90% dos casos re-
latados, os óbitos relacionados à doença incidem, principalmente, em menores 
de 5 de idade. No Brasil, 99% dos casos notificados ocorrem na zona rural da 
Amazônia Legal. As principais espécies parasitárias encontradas no País são o 
Plasmodium vivax e o Plasmodium alciparum, responsáveis no ano de 2005 por 
600.952 notificações de adoecimentos e 129 óbitos.
Assim, o estudo teve por objetivo a caracterização genética de diferentes popu-
lações de plasmódios, avaliação de susceptibilidade in vitro e análise da pre-
sença de genes associados com a resistência aos antimaláricos nos isolados 
de Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax estudados.
Desenvolveu-se um estudo laboratorial, descritivo, prospectivo, em amostras 
de pacientes, que procuraram centros de saúde do Estado para o diagnós-
tico da malária, cujos resultados obtidos foram a padronização de técnica 
avançada para análise de genes que atuam como marcadores moleculares 
de resistência; aplicação da técnica da PCR em tempo real no diagnóstico 
e na identificação de parasitas da malária; padronização de metodologia de 
análise de regiões microssatélites do DNA plasmodial para diferenciação de 
infecções maláricas por recaídas ou recrudescência em estudos de avaliação 
da resistência e/ou acompanhamento clínico pós-terapêutico.

Aplicabilidade ao SUS

Novas estratégias para vigilância epidemiológica, avaliação e realização de pro-
cedimentos de diagnóstico parasitológico e monitoramento genético de fármacor-
resistência são indispensáveis para a eficácia das ações de controle da malária.

Consolidação do Laboratório de Biologia Mo-
lecular da Malária da Fundação de Medicina 
Tropical do Amazonas para a Detecção e Ge-
notipagem de Plasmodium farmacorresisten-
tes no Estado do Amazonas
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Doenças transmissíveis

A incidência de malária no Norte do Brasil é alta e representa um grave prob-
lema de saúde pública. Como não existe vacina, seu diagnóstico precoce em 
áreas endêmicas é uma importante estratégia no controle e a utilização de kits 
de diagnósticos rápidos pode ser uma ferramenta fundamental no aprimora-
mento desse controle. 
A pesquisa buscou produzir insumos biológicos para, numa etapa seguinte, 
formular um kit nacional para ser operacionalizado no SUS. Sucintamente, o 
projeto desenvolveu por engenharia genética proteínas recombinantes cor-
respondentes aos antígenos marcadores de infecção pelos plasmódios in-
cidentes na Região Amazônica, em seguida obteve anticorpos monoclonais 
específicos capazes de detectar os antígenos no soro de pacientes e conse-
quentemente diagnosticar a malária. 
A pesquisa validou inicialmente a proteína HRP-2 de Plasmodium falciparum 
e desenvolveu outra (LDH) como uma alternativa para o desenvolvimento do 
kit para identificação da malária vivax. Concluiu-se a padronização do sistema 
fluxo lateral, representando a segunda etapa do projeto para o desenvolvimento 
do kit de diagnóstico. A próxima etapa é avaliar o sistema com um numero 
maior de amostras e em áreas geográficas diferentes. A pesquisa permitiu o 
desenvolvimento de quatro processos fundamentais : engenharia genética de 
proteínas recombinantes; tecnologia de produção de anticorpos monoclonais; 
acoplamento de anticorpos em ouro coloidal e outras biomoléculas e monta-
gem do sistema lateral flow.

Aplicabilidade ao SUS

A criação dos kits reduz os custos de sua utilização no SUS, por meio do 
diagnóstico precoce e controle da malária em toda região. O desenvolvim-
ento de competência para formação de um kit de diagnóstico contribuirá 
para aplicação a em outras doenças.

Desenvolvimento de insumos reagentes para 
diagnóstico rápido de malária
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Doenças transmissíveis

Estudo da soroprevalência de HIV em
doadores de sangue na cidade de Manaus

Com a descoberta no início dos anos 1980 que o HIV poderia ser transmitido 
por transfusão sanguínea, a segurança transfusional tornou-se uma preo-
cupação em saúde pública. Sua identificação e consequências produziram 
grande impacto na sociedade atual, tendo contribuído decisivamente para 
mudanças na hemoterapia.
O estudo fundamenta-se na experiência observada na Fundação de Hemato-
logia e Hemoterapia do Amazonas–FHemoam devido ao considerável número 
de doadores com amostras apresentando resultados indeterminados para 
HIV após triagem sorológica nos testes Elisa e execução de testes comple-
mentares. Visou, portanto, realizar uma análise da soroprevalência de HIV I/
II em doadores de sangue da cidade de Manaus, utilizando como testes de 
triagem para a detecção de anticorpos anti-HIV os testes Elisa de 3ª geração 
e teste complementar pela técnica de Western Blot.
A análise das amostras de sangue de doadores soropositivos para o vírus 
HIV I/II da FHemoam na cidade de Manaus, compreendeu duas fases: uma 
retrospectiva, onde os dados foram coletados no período de agosto de 2005 
a  fevereiro de 2006, e outra prospectiva de abril de 2006 a agosto de 2007. 
Considerando dados obtidos a partir da Estatística do Laboratório de triagem 
sorológica da FHemoam, que demonstra a soroprevalência para HIV na tria-
gem de 0,18% ao ano, estimamos obter uma amostragem de 162 doadores 
durante os dois anos de estudo.  Dessa maneira, este estudo contribuiu 
para instrumentalizar as medidas de segurança transfusional em  todo o 
Estado do Amazonas.

Aplicabilidade ao SUS 

O conhecimento da prevalência de soroprevalência do HIV implica em uma 
maior capacidade de identificação dos doadores verdadeiramente positivos 
para o HIV, resultando em uma maior qualidade e agilidade na investigação.
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Doenças transmissíveis

Filarioses no município de Coari (Amazonas): 
estudo epidemiológico e diagnóstico molecular

A ocorrência da mansonelose no Amazonas tem sido relatada há décadas, 
afetando diretamente as condições de saúde das pessoas desta região. 
Mansonelose é uma doença provocada por vermes do gênero Mansonella, 
que invadem o sistema linfático e a cavidade abdominal. A doença provoca 
sintomas como dores nas articulações, dor de cabeça, coceira, febre e frio 
nas pernas. Esta pesquisa avaliou as filarioses no município de Coari, carac-
terizando a espécie do agente causador da doença e avaliando as infecções 
potencialmente graves. Foram realizados inquéritos em humanos e insetos 
vetores, na área urbana e rural do município de Coari.  Foram examinadas 
amostras de sangue de 1.143 moradores do município e detectada uma taxa 
de 13,9% de infecção por Mansonella ozzardi entre indivíduos de 2 a 83 anos 
de idade. Os insetos vetores (Cerqueirellum argentiscutum) capturados nas 
diferentes regiões onde a parasitose foi detectada apresentavam taxas de 
infecção de 13,4%. Dos domicílios avaliados, 73,8% estavam situados perto 
de criadouros do inseto vetor, 88,2% das casas eram de madeira em área de 
terra firme. 
As pessoas com mansonelose e com alta densidade de microfilárias apre-
sentaram: febre moderada, frieza nas pernas, dores articulares, adenite e dor 
de cabeça. Foi constatada também a presença de lesões visuais, com círcu-
los brancos na córnea, que podem levar à cegueira em seis portadores das 
microfilárias. Estudos moleculares confirmaram o diagnóstico de Mansonella 
ozzardi no sangue periférico entre os moradores do município de Coari-AM.

Aplicabilidade ao SUS
 
Essa pesquisa possibilitou a implementação de um fluxo para o diagnóstico e 
tratamento das filarioses no Núcleo de Medicina Tropical em Coari-AM, além 
dos conhecimentos clínicos e epidemiológicos sobre a população afetada.
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Doenças transmissíveis

Fatores prognósticos para gravidade em pa-
cientes com piomiosite tropical/estafilococcia e 
sua aplicação para o SUS

A piomiosite tropical é uma infecção piogênica que acomete a musculatura 
esquelética, bastante comum nas regiões tropicais. A lesão da musculatura 
pode ocorrer após o trauma fechado, a isquemia ou a fadiga muscular. Por 
outro lado, há evidencias da associação entre Toxocara canis e a ocorrência 
de abscessos piogênicos. 
A pesquisa trata de um estudo caso-controle e acompanhamento de uma 
série de casos de pacientes com diagnóstico de piomiosite tropical e estafilo-
coccia, com o objetivo de avaliar quais os fatores etiológicos e prognósticos 
destas doenças e sua correlação com a presença de anticorpo anti-Toxocara 
canis. O trabalho foi desenvolvido em quatro unidades públicas de saúde 
de Manaus, através da busca ativa de pacientes internados com diagnóstico 
clínico de piomiosite e/ou estafilococcia comunitária. Foram incluídos 116 pa-
cientes, a maioria homens (69,8%), com maior concentração entre 5 e 15 anos 
de idade. 
A porta de entrada identificada em 68,1% dos casos foi trauma contuso (39) 
e abscesso (27), entre outras. A sepse ocorreu em 68,9%. A maioria dos paci-
entes (78,4%) encontrava-se no estágio invasivo da doença. O óbito ocorreu 
em 25% dos pacientes no estágio tardio, em contraste com 15% nos dois 
primeiros estágios da doença. A sorologia para Toxocara canis foi positiva em 
53,3% dos pacientes, sendo observado aumento de IL5, IL6, IL10 E TNF. Os 
pacientes com sorologia positiva para T.canis apresentaram mais dissemina-
ção da doença.

Aplicabilidade ao SUS
 
O trabalho procurou avaliar os fatores envolvidos na patogênese da piomiosite 
tropical, que em conjunto, permitirão disponibilizar maior atenção e monitora-
mento dos pacientes afetados de forma preventiva.
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Doenças transmissíveis

Monitoramento do vírus dengue em mosquitos 
Aedes aegypti e Aedes albopictus capturados 
em bairros da cidade de Manaus (AM)

A dengue é a mais importante doença causada por um arbovírus, mantido 
na natureza por meio da transmissão entre mamíferos, aves, humanos e mos-
quitos. A doença causada pelo vírus dengue pode ser assintomática, leve ou 
grave, a depender do sistema de defesa do indivíduo infectado.
São conhecidos quatro sorotipos de vírus dengue da família Flaviridae e cada 
um pode causar a doença uma única vez. O principal mosquito transmissor 
do vírus é o Aedes aegypti, um mosquito altamente domesticado que deposita 
seus ovos em pequenos volumes de água, encontrados no interior ou ao redor 
das residências. Esse trabalho teve por objetivo monitorar a presença do vírus 
da dengue em mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus capturados em 
diferentes zonas geográficas da cidade de Manaus (AM). Durante o período de 
dezembro/2005 a dezembro/2006 foram coletados 8.984 mosquitos, destes 
827 eram Aedes, sendo 819 A.aegypti (414 fêmeas e 405 machos) e 8 Aedes 
albopictus, (7 fêmeas e 1 macho). Para o estudo, foram analisadas somente as 
fêmeas. As amostras foram agrupadas em 143 pools de mosquitos e destes, 
114 (80%) foram positivos para o vírus dengue tipo 3. 
O projeto estabeleceu a implantação de uma técnica que pode ser aplicada 
ao controle virológico do agente etiológico da dengue com possibilidade de 
reconhecer o sorotipo circulante na população de vetores.

Aplicabilidade ao SUS 

O estudo mostra que é possível ter um sistema de vigilância virológica, geran-
do informação útil para a elaboração de um sistema de prevenção de surtos 
ou estratégias de controle vetorial em regiões ou focos localizados de dengue.
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Doenças transmissíveis

Otimização do ensaio reação em cadeia da 
polimerase em tempo real para quantificação dos 
níveis séricos de RNA do vírus da hepatite Delta

Os vírus das hepatites B e Delta representam dois graves problemas de saúde 
pública na Amazônia Ocidental. Novas ferramentas de diagnóstico molecular 
para detecção da carga viral de ambos os vírus têm sido desenvolvidas com 
a finalidade de melhor avaliar a evolução clínica dos pacientes e permitir a 
investigação científica de ambas as patologias.
A proposta teve por objetivo otimizar a reação,com o intuito de determinar sua 
sensibilidade, especificidade, eficiência e reprodutibilidade. Para isso, foram 
coletadas amostras de sangue de pacientes de diferentes origens,  que foram 
submetidos à quantificação viral. 
Para análise de reprodutibilidade do ensaio, foram realizados experimentos 
independentes, com quatro replicatas de duas diluições para cada padrão, 
que mostrou um coeficiente de variação de 1,4% para níveis  de RNA iguais a 
1x10 6 cópias/mL e de 28,4% para níveis de RNA de 1x102 cópias/mL. A aval-
iação quantitativa de viremia mostrou que em 35 pacientes (70,0%) os níveis 
de RNA ficaram acima do limiar de detecção, com mediana da carga viral. 
Também foram avaliados o papel dos genótipos do VHB na viremia do VHD 
verificando-se que a inflamação hepática é influenciada pelos genótipos do 
VHB e VHD. A  mediana dos níveis de RNA foi igual a 101,8 cópias/mL, entre 
pacientes com genótipo D 103,9 cópias/mL e entre pacientes com o genótipo 
F 103,6 cópias/mL (p= 0.018). Pacientes com genótipo A tinham maior proba-
bilidade de ter RNA indetectável do que pacientes com genótipo F ou D.

Aplicabilidade ao SUS
 
O desenvolvimento do ensaio para quantificação viral dos vírus da hepatite B e D, 
é uma ferramenta de extrema importância para a avaliação clínica de pacientes 
acometidos ao permitir a mensuração da carga viral a qual está associada ao 
prognóstico.
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Pesquisadora: Dagmar Kiesslich 
Instituição de Vínculo: Ufam
E-mail: dkiesslich@ig.com.br
Valor do investimento: R$ 97.398,00
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Doenças transmissíveis

Otimização da técnica de eletroforese bidi-
mensional para análise proteômica compara-
tiva entre soros de doadores saudáveis e de 
pacientes com infecção mista por HIV e Leish-
maniose tegumentar

Entre as principais endemias da Amazônia, a leishmaniose tem aumentado 
significativamente em alguns municípios do Amazonas, principalmente devi-
do às ondas migratórias das populações rurais para a periferia das grandes 
cidades, criando ambientes densamente habitados, com pouca infraestrutura 
e saneamento básico. 
Ultimamente, muita importância tem sido dada à gravidade das doenças 
oportunistas nos pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), incluindo-se entre elas a leishmaniose (visceral e tegumentar). No Ama-
zonas, atualmente, tem-se observado a coinfecção por HIV e leishmaniose 
tegumentar em diversos pacientes atendidos na Fundação de Medicina Tropi-
cal do Amazonas. Este trabalho pretendeu realizar uma análise comparativa 
das proteínas presentes no sangue de: indivíduos saudáveis, portadores de 
HIV/Aids, portadores de leishmaniose tegumentar, e pacientes com infecção 
mista (leishmaniose e aids).

Aplicabilidade ao SUS 

Foi possível otimizar as técnicas de estudo de proteínas e identificação 
de padrões diferenciados entre os pacientes infectados simultaneamente 
por HIV e Leishmania e estudar a detecção de proteínas relacionadas 
com sua infectividade.
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Instituição de Vínculo: Inpa
E-mail: naif@inpa.gov.br
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Doenças transmissíveis

Prevalência, sensibilidade a antibióticos e ca-
racterização genética das bactérias aeróbias 
mais frequentes e resistentes isoladas de pro-
cessos infecciosos de pacientes com doenças 
hematológicas da Fundação Hemoam

Bactérias multirresistentes representam um sério problema de saúde pública a 
nível mundial. Participaram da pesquisa pacientes de ambos os gêneros aten-
didos no FHemoam entre julho/2007 e agosto/2008. A identificação do gêne-
ro, cassetes (SCCmec), produção de ESBL e clones, foi realizada através de 
testes fenotípicos e genotípicos (MLST). Participaram 69 pacientes dos quais 
foram obtidas 146 amostras, sendo 17 gram-negativas e 27 gram-positivas. 
Trinta e seis pacientes eram do sexo masculino e 34 femininos. As espécies 
identificadas foram: Staphylococus epidermidis (8/26), Staphylococus interme-
dius (4/26), Staphylococus aureus (4/26), Staphylococus hyicus, Staphylococus  
haemolyticus e Staphylococus simulans (1/26). Dez estafilococos apresentaram 
resistência a meticilina, sendo nove coagulase negativos e um S. aureus. Os 
cassetes SCCmec mais frequentes foram os tipos I,III, e V. O MLST identificou 
os clones: S. aureus ST243, S. epidermidis ST2 e um novo clone de S. epidermi-
dis ainda não descrito na literatura, o ST365. Nas gram-negativas, 12/17 foram 
produtoras de ESBL. Destas, oito carregaram os genes blaTEM, blaCTX-M, bla-
OXA, blaSHV, uma o gene blaTEM, e três os genes blaTEM, blaCTX-M, blaOXA. 
O perfil de resistência aos antibióticos demonstrou resistência à tetraciclina em 
15 isolados, 12 à ciprofloxacina, 17 à cefoxitina, amicacina e cloranfenicol e três 
ao cefepime. A identificação dos clones S. aureus ST243, S. epidermidis ST2 e 
ST365 e genes blaTEM, blaSHV, blaCTX-M e blaOXA confirmou a presença de 
espécies implicadas em processos infecciosos sendo necessário o controle e 
vigilância das mesmas no Hemoam. 

Aplicabilidade ao SUS 

A identificação de patógenos bacterianos e a caracterização dos mecanismos 
genéticos de resistência aos antibióticos contribuem de forma significativa para 
o SUS nas ações de vigilância e controle de riscos de infecção hospitalar.
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Doenças transmissíveis

A malária é a mais importante doença parasitária do mundo. Fatores genéti-
cos do hospedeiro e do parasita têm sido associados com o risco de infecção, 
assim como à gravidade da mesma. O estudo investigou as associações en-
tre o sistema sanguíneo ABO, antígeno RhD e  polimorfismos do sistema Duffy  
e a malária vivax, em habitantes do Estado do Amazonas. 
O objetivo era verificar se os antígenos do sistema Duffy são os únicos recep-
tores celulares para os merozoítos da malária, especialmente do Plasmodium 
vivax. 
Foram coletadas 497 amostras de pacientes infectados com Plasmodium 
vivax, admitidos na Fundação de Medicina Tropical (FMT-AM), assim como 
nos serviços da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) nos assentamentos 
do Incar no município de Presidente Figueiredo/AM. Os resultados sugerem 
que pode estar acontecendo tanto adaptações naturais da malária quanto o 
surgimento de mecanismos parciais de defesa contra o Plasmodium vivax, 
que podem estar modificando a susceptibilidade a este tipo de malária. Este 
foi o primeiro estudo de análise de receptores para o parasita da malária Plas-
modium vivax realizado no Amazonas e o primeiro estudo brasileiro do impac-
to da densidade parasitária relacionada aos polimorfismos do sistema Duffy. 
A pesquisa contribuiu com a implantação do laboratório de Biologia 
Molecular do setor de Imunohematologia da Fundação Hemocentro do 
Amazonas - FHemoam. 

Aplicabilidade ao SUS

Buscamos a compreensão da relação parasita/hospedeiro, colaborando com 
informações para o controle da malária na Região Amazônica, contribuindo 
para a implantação de um laboratório local para a realização de exames mo-
leculares. 

Receptores eritrocitários alternativos ao sistema 
Duffy na infecção malárica por Plasmodium vi-
vax no Estado do Amazonas
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Doenças transmissíveis

Vigilância de síndrome febril aguda: uma pro-
posta de consórcio FMT-AM/FVS/Fiocruz para 
a otimização do diagnóstico clínico, diagnósti-
co laboratorial e vigilância epidemiológica de 
doenças febris agudas no Estado do Amazonas

O conhecimento da etiologia e da frequência das principais endemias da 
Amazônia é de grande valor para a programação das ações de saúde na 
região. A implantação da vigilância sindrômica em unidades-sentinela acom-
panhada de um ordenamento das investigações laboratoriais, com a definição 
diagnóstica, contribuirá para o entendimento e o controle das doenças infecto-
contagiosas na região. 
O projeto teve como objetivo implementar um sistema de vigilância sindrômica 
de doenças febris agudas na Região Metropolitana de Manaus. A pesquisa teve 
como resultado a padronização de técnicas laboratoriais para o diagnóstico 
das síndromes febris por Flavivírus, Alphavírus, Bunyavirus e Hantavirus. Assim 
como a padronização de técnicas sorológicas para o diagnóstico de infecção 
pelos vírus Dengue, Mayaro, Oropouche e Hantavirus. 
Foram coletadas amostras através de inquérito soroepidemiológico de base 
populacional nos municípios de Careiro Castanho; Itacoatiara; Novo Airão, 
onde foram analisadas amostras de pacientes com síndrome febril, negativas 
para malária; Iranduba; Lábrea, onde se coletou amostras de pacientes com 
síndrome febril, confirmando o vírus Dengue. Em Manaus, foram coletadas 
amostras com mais de cinco dias do início da dengue, procedentes da de-
manda de atendimento do Ambulatório de Síndrome Febril (FMT). 

Aplicabilidade ao SUS 

Contribui para a implantação de métodos de diagnósticos que aprimoraram 
a qualidade da assistência à saúde e o monitoramento e controle das 
doenças infecciosas transmissíveis, direcionando ações prioritárias ao 
controle das enfermidades. 
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Doenças transmissíveis

Verificação de métodos e sistemas para diag-
nóstico da tuberculose visando utilização pela 
rede básica de saúde

O Amazonas destaca-se como detentor da maior taxa média de incidência de 
tuberculose (Tb) do Brasil no decorrer das duas últimas décadas. Pouco se tem 
efetuado na determinação de métodos que avaliem a qualidade do diagnóstico 
oferecido à população. 
Essa pesquisa buscou estabelecer um método para verificação da qualidade 
dos profissionais envolvidos com o diagnóstico, da utilização da PCR como 
método rápido de diagnóstico e da eficácia de um sistema de triagem no di-
agnóstico da Tb infantojuvenil. A utilização do método duplo-cego de leitura 
baciloscópica demonstrou ser adequada e necessária para a caracterização 
da proficiência em baciloscopia da Tb. Na análise da PCR como método de 
diagnóstico rápido, foi observado que micobactérias ambientais proporciona-
ram resultados falso-positivos, confirmando a influência destas no diagnóstico 
molecular da Tb. Para o sistema de triagem de diagnóstico de Tb, foram se-
lecionados os critérios clínicos, epidemiológios e história vacinal para Tb. O 
sistema de triagem permitiu a identificação de 32 pacientes suspeitos de Tb 
pulmonar. A tosse foi o critério de maior frequência, tanto em pacientes trata-
dos como nos não tratados. Apesar dos exames de baciloscopia e cultivo 
apresentarem excelente especificidade para o diagnóstico da Tb pulmonar 
em crianças e adolescentes, a dificuldade permanece pela baixa sensibili-
dade dos mesmos em pacientes dessa faixa etária.

Aplicabilidade ao SUS 

A aplicabilidade da pesquisa se dá em três níveis:promoção de treinamentos 
em baciloscopia para Tuberculose (Tb); a PCR ainda não deve ser utilizada 
como única alternativa de diagnóstico laboratorial da Tb; a aplicação de um 
sistema de triagem simples, de baixo custo e de fácil introdução na rotina das 
Unidades Básicas de Saúde poderá aumentar a detecção de suspeitos de Tb.
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Doenças transmissíveis

Come pouco ao almoço e menos 
ainda ao jantar, que a saúde de todo 
o corpo constroi-se na oficina do 
estômago.

Miguel de Cervantes
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1. Impacto da contaminação por mercúrio na Amazônia: níveis de mercúrio em pacientes com lúpus 
eritematoso sistêmico atendidos em ambulatório do SUS em Manaus

2. Ocorrência de obesidade em adolescentes na área metropolitana de Manaus

3.Protocolo de pesquisa com células-tronco em pacientes com cardiopatia isquêmica
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Doença não transmissível

Impacto da contaminação por mercúrio na 
Amazônia: níveis de mercúrio em pacientes 
com lúpus eritematoso sistêmico atendidos 
em ambulatório do SUS em Manaus

Diversas evidências documentam a contaminação por mercúrio em águas, 
peixes e populações humanas na Amazônia. A origem desta poluição pode 
ser atribuída, em alguns casos, ao uso de mercúrio inorgânico para extração 
de ouro em garimpos, outra origem possível é natural. Entretanto, o real im-
pacto desses altos níveis de mercúrio na saúde das populações humanas 
locais não está bem avaliado. 
Assim, o objetivo do projeto foi analisar a relação entre os níveis elevados de 
mercúrio e a ocorrência de lúpus eritematoso sistêmico em indivíduos do Es-
tado do Amazonas assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na cidade 
de Manaus. 
Foram incluídos 69 pacientes e 54 controles. Realizados todos os exames 
de laboratório assim como a dosagem dos autoanticorpos (Anti-DNA, Anti-
-Sm, Anti-RNP, Anti-Ro, Anti-La, Anticardiolipina) e dosagem de complemento 
(C3 e C4). Realizou-se a dosagem do mercúrio no cabelo de 35 indivíduos 
pesquisados. Não foi possível concluir a dosagem do mercúrio no cabelo de 
pacientes e controles, e os resultados foram inconclusivos. Entretanto, foi pos-
sível iniciar uma linha de pesquisa em doenças autoimunes (LES) que poderá 
ser continuada, tendo em vista a prevalência das mesmas na região.

Aplicabilidade ao SUS

A continuidade desse estudo trará uma importante contribuição para a avalia-
ção do real impacto da poluição de mercúrio na saúde de populações amazô-
nidas e consequente formulação de políticas públicas no âmbito dietético que 
visem ao controle da incorporação de mercúrio pelo menos em populações de 
maior risco.
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Doença não transmissível

Ocorrência de obesidade em adolescentes 
na área metropolitana de Manaus

A saúde na Amazônia nas últimas décadas tem se caracterizado pela elevada 
incidência de doenças infecciosas, parasitárias, virais, como tuberculose, ma-
lária e dengue, e não infecciosas, como os processos carenciais, desnutrição 
energético-proteica, hipovitaminoses, anemia ferropriva, e, mais recentemen-
te, a superposição de sobrepeso e obesidade. 
Considerando a carência de informações sobre as condições de vida, nutri-
ção e sobrevivência do homem no contexto amazônico, a pesquisa teve como 
objetivo estudar a ocorrência de obesidade e seus determinantes em adoles-
centes matriculados nas escolas públicas da área metropolitana de Manaus.
O estudo envolveu 895 adolescentes, tendo maior representatividade a faixa 
etária de 16 a 19 anos de idade (61,6%) e sexo feminino (58,2%). A avaliação 
nutricional evidenciou uma ocorrência de 13,4% de magreza, 7,5% de sobre-
peso e 3,4% de obesidade. 
A magreza acometeu com a mesma intensidade ambos os sexos e o excesso 
de peso (10,9%) foi mais prevalente no gênero masculino. O hábito alimentar 
dos adolescentes caracterizou-se como de baixo valor nutritivo e de alta den-
sidade calórica. 
A maioria vive em condições precárias, 58,1% provêm de famílias numerosas 
(maior que cinco pessoas), 87,6% dos adolescentes não exerciam qualquer 
atividade remunerada e com o agravante de que em 51,03% dos investiga-
dos, ambos os pais, estavam desempregados. Cerca de 45,5% das mães e 
51,3% dos pais dos adolescentes eram analfabetos e/ou cursaram somente 
o Ensino Fundamental.

Aplicabilidade ao SUS

As informações geradas contribuirão, em parte, para viabilizar estratégias 
educacionais de adequação alimentar de um segmento populacional epide-
miologicamente importante pela sua vulnerabilidade biológica, econômica e 
social no Amazonas.
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Doença não transmissível

Protocolo de pesquisa com células-tronco 
em pacientes com cardiopatia isquêmica

A insuficiência cardíaca é reconhecida como um grave problema de saú-
de pública. Existem diferentes alternativas terapêuticas variando desde um 
acompanhamento clínico até o transplante cardíaco. A terapia com células- 
tronco (CT) representa a mais promissora abordagem para tratamento de 
doenças cardíacas, como por exemplo, na miocardiopatia isquêmica. Vários 
trabalhos têm sido feitos a partir da coleta de CTs. Entretanto, a melhor via 
para que as células sejam implantadas e se estabeleçam no local não está 
bem definida. 
Esse estudo teve por objetivo avaliar se o implante de célulastronco hemato-
poiéticas, implantadas pelas vias anterógrada e retrógrada em pacientes com 
cardiopatia isquêmica melhora a fração de ejeção e se não é de risco para 
potenciais eventos arritmogênicos.
O protocolo contemplou 15 pacientes, sendo que todos já receberam o im-
plante com CTs e estão sendo acompanhados pelo período de um ano. Os 
resultados das análises de quatro meses mostraram significativa melhora em 
relação a fração de ejeção e, principalmente, na qualidade de vida dos pa-
cientes. Outras análises serão feitas após os pacientes completarem um ano 
de acompanhamento.

Aplicabilidade ao SUS

Saber se o implante das CTs é capaz de melhorar a fração de ejeção no 
coração desses pacientes e avaliar sua qualidade. Comprovada sua funcio-
nalidade, o protocolo será aplicado como mais uma alternativa terapêutica, 
diminuindo os custos.
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SAÚDE DE POPULAÇOES Em SITUAÇAO DE 
VULNERABILIDADE

1. Avaliação da doença hipertensiva específica da gravidez no Amazonas: relação com parâmetros 
bioquímicos específicos e implantação de programas diagnóstico e controle mais adequado

2. Estudo do impacto da infecção Malárica gestacional sobre a natimortalidade, através do exame da 
placenta, na cidade de Manaus

3. Impacto do Programa nacional de Suplementação de ferro em crianças atendidas na rede pública 
de saúde em diferentes ecossistemas Amazônicos

4. População indígena de Manaus: condições de saúde e SUS

5. Tuberculose e Hanseníase em Áreas Indígenas: Pesquisa Avaliativa de Ações Programáticas
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saúDe De populações em situações De vulnerabiliDaDe 

A Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) é uma síndrome ca-
racterizada pela hipertensão, proteinúria e edema. A etiologia da DHEG ainda 
é desconhecida, mas o seu desenvolvimento está associado à pobreza, au-
sência de cuidado pré-natal e fraco estado nutricional. No Amazonas, especi-
ficamente na cidade de Manaus, há pouco conhecimento sobre a incidência 
da DHEG e seus fatores de risco. 
O objetivo da pesquisa foi determinar o perfil sérico dos minerais: cálcio, fer-
ro, magnésio, cobre e zinco. A pesquisa foi realizada em 707 mulheres grá-
vidas atendidas na rede pública de atendimento à saúde no município de 
Manaus-AM e sua relação com o diagnóstico da DHEG. As mulheres foram 
entrevistadas e preencheram um questionário sobre os seus hábitos de vida 
e de nutrição. O trabalho procurou estabelecer marcadores bioquímicos mais 
específicos e de fácil realização do diagnóstico.
Das mulheres atendidas no projeto, 35 tiveram o diagnóstico de DHEG. A 
frequência da DHEG no município de Manaus é semelhante a de outros mu-
nicípios do País.  A DHEG é uma doença multifatorial e a sua etiologia parece 
envolver uma série de eventos bioquímicos, o que dificulta a escolha de um 
biomarcador específico, mas a microalbuminúria se mostrou mais sensível 
para o diagnóstico de lesão renal das pacientes. 
O estudo destacou a importância das ações de prevenção de carências nutri-
cionais em mulheres grávidas e a elaboração de protocolos para tratamento/
controle/prognóstico mais adequados da DHEG no Estado do Amazonas.

Aplicabilidade ao SUS

A incorporação de um exame específico na rotina do SUS seria um grande 
avanço para o diagnóstico da doença e na prevenção de problemas renais 
das pacientes.

Avaliação da doença hipertensiva específica 
da gravidez no Amazonas: relação com pa-
râmetros bioquímicos específicos e implan-
tação de programas de diagnóstico e con-
trole mais adequado
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saúDe De populações em situações De vulnerabiliDaDe 

Estudo do impacto da infecção malárica ges-
tacional sobre a natimortalidade, através do 
exame da placenta, na cidade de Manaus

A infecção por malária durante a gravidez é um grande problema de saú-
de pública em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo. Na maioria 
das áreas endêmicas, as gestantes são o principal grupo de risco da doença 
entre os adultos. A cidade de Manaus tem, desde o ano de 2002, uma epi-
demia de malária jamais registrada na história da cidade.  A infecção ocorre 
através da placenta e pode causar abortamentos, prematuridade, retardo do 
crescimento intrauterino, deformações, rupturas, óbito intraútero e pós-natal. 
A pesquisa teve como objetivo avaliar a frequência de alterações placentá-
rias sugestivas de malária entre placentas de natimortos na maternidade de 
referência da cidade de Manaus (Maternidade Ana Braga). Foi analisado um 
total de 138 placentas, sendo encontradas em 10 placentas (7,2%) evidências de 
infecção malárica inativa, podendo ter um papel importante na natimortalidade.
O estudo é inédito na Região Amazônica Brasileira, identificando a alta fre-
quência de natimortos com alterações placentárias sugestivas de infecção 
malárica inativa, mesmo entre mulheres que não referiram crise de malária 
aguda durante a gestação.

Aplicabilidade ao SUS

A vigilância das principais causas de natimortalidade, pelo estudo da pla-
centa, deve ser estimulada, pelo menos em centros de referência sentinela 
regionais, o que pode elucidar as causas e contribuir com a qualidade do 
pré-natal oferecido pelo SUS.
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Valor do investimento: R$ 98.602,10
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saúDe De populações em situações De vulnerabiliDaDe 

Impacto do Programa Nacional de Suple-
mentação de Ferro em crianças atendidas na 
rede pública de saúde em diferentes ecossis-
temas amazônicos
A anemia ferropriva é a deficiência nutricional mais comumente encontrada em 
áreas menos desenvolvidas, e acomete cerca de 30% a 70% das crianças e mu-
lheres. O Ministério da Saúde desenvolveu um Programa Nacional de Suplemen-
tação de Ferro (PNSF), com objetivo de reduzir a incidência da anemia ferropriva 
entre crianças de 6 a18 meses, através da suplementação medicamentosa de 
sulfato ferroso e orientação nutricional. 
O objetivo do projeto foi realizar uma avaliação da efetividade do programa, o 
diagnóstico da anemia ferropriva e o estado nutricional das crianças atendidas 
no referido Programa e comparadas com as não atendidas em oito municípios 
do Amazonas. 
Avaliaram-se 348 crianças de 9 até 24 meses de vida atendidas nos municípios 
de Apui, Silves, Itacoatiara, Tabatinga, Benjamin Constant, Manaus, Careiro da 
Várzea e São Gabriel da Cachoeira. Avaliamos 348 crianças de 9 até 24 meses 
de vida. Foram realizadas avaliações de peso e estatura, hemoglobina e coleta-
das informações socioeconômicas, biológicas e dietéticas por meio de entrevista, 
como também sobre o aleitamento materno e a introdução de alimentos comple-
mentares. Ambos os grupos foram homogêneos no que se refere as suas ca-
racterísticas socioeconômicas e culturais, entretanto houve diferença significativa 
em relação às condições habitacionais. A prevalência da anemia foi alta (71,3%), 
sendo que a maior proporção foi nas crianças cadastradas. A pesquisa mostrou 
que o modelo de intervenção proposto para o controle da anemia na infância 
deve ser iniciado o mais cedo possível para gerar resultados satisfatórios.

Aplicabilidade ao SUS

A efetividade do programa depende da adesão, do trabalho do profissional 
de ponta, do abastecimento e distribuição de provisão do suplemento de fer-
ro.  Gestores e profissionais de saúde devem divulgar, ampliar e intensificar as 
ações ainda com as gestantes.
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Pesquisadora: Dionisia  Nagahama
Instituição de Vínculo: Inpa
E-mail: naga@inpa.gov.br
Valor do investimento: R$103.721,00
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saúDe De populações em situações De vulnerabiliDaDe 

População indígena de Manaus: condições 
de saúde e SUS

A população indígena residente nas áreas urbanas não é contemplada 
pela política de saúde para esses povos implementada pelo governo 
a partir de 1999 por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEIs). Os indígenas que vivem nas cidades continuam sendo atendidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do mesmo modo que outros segmen-
tos populacionais. 
O objetivo geral do projeto foi fornecer subsídios para a elaboração de 
estratégia e/ou metodologia inovadora de atenção à saúde básica que vise 
a um atendimento diferenciado para as populações indígenas urbanas do 
município de Manaus. 
Realizou-se um estudo transversal a partir de uma amostragem aleatória 
estratificada proporcional por bairro, representativa da população indígena 
residente em Manaus (estimada em 9.294 indivíduos em 2005), bem como de 
uma amostragem do mesmo tamanho da população não indígena, morando 
nas mesmas áreas. O projeto capacitou 17 entrevistadores indígenas para a 
realização da coleta de dados. O roteiro de entrevista foi construído com base 
no atendimento das demandas, percepção dos serviços de saúde e processo 
de trabalho. Dos 1.629 formulários individuais aplicados, 1.606 foram valida-
dos, sendo 734 indígenas e 872 não indígenas. Os resultados mostraram que, 
estatisticamente, não há diferença significativa entre os indígenas e os não 
indígenas em Manaus quanto à grande maioria das variáveis estudadas e 
também evidenciaram as deficiências do SUS para todos. 

Aplicabilidade ao SUS

O atendimento diferenciado à população indígena urbana deve considerar as 
especificidades socioeconômicas e culturais.  Após a pesquisa, a Secretaria 
Municipal de Saúde empreendeu ações, facilitando o acesso da população 
indígena ao Sistema Único de Saúde.
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Pesquisadora: Evelyne Marie Therese Mainbourg
Instituição de Vínculo: CPqLMD/Fiocruz Amazônia
E-mail: evelyne.mainbourg@gmail.com
Valor do investimento: R$ 78.426,00
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saúDe De populações em situações De vulnerabiliDaDe 

Tuberculose e hanseníase em áreas indígenas: 
pesquisa avaliativa de ações programáticas

A proposta do projeto foi compreender a lógica dos programas de controle 
de tuberculose e hanseníase nos sistemas municipais de saúde e nos Distri-
tos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) nos municípios de São Gabriel da 
Cachoeira, Eirunepé e Autazes com o objetivo de criar novas estratégias de 
aprimoramento das práticas assistenciais do subsistema de saúde indígena.  
O estudo desenvolveu uma pesquisa avaliativa interdisciplinar das ações pro-
gramáticas de controle da tuberculose e hanseníase junto a populações indí-
genas do Amazonas, utilizando ferramentas da epidemiologia e antropologia, 
com as etnias Mura (Autazes), Tukano, Baniwa e Dessana (São Gabriel da 
Cachoeira). 
A avaliação mostrou que a descentralização e a regularidade da assistência 
não se instituíram para efetuar o controle regular da tuberculose e da hanse-
níase. O acesso dos pacientes indígenas permanece pautado pela demanda 
espontânea, não havendo busca ativa de casos, sintomáticos ou comunican-
tes. A descontinuidade da oferta de cuidados de saúde nos Distritos Sanitá-
rios gera o retardo no diagnóstico e a interrupção do tratamento e, por isso, é 
importante que os serviços de saúde busquem superar a fragmentação das 
ações para promover o vínculo e o acolhimento dos pacientes.
 

Aplicabilidade ao SUS

A articulação entre os sistemas municipais de saúde e os distritos sanitários 
contribuirá com a padronização e a integração das ações de saúde, garan-
tindo a visibilidade dos pacientes indígenas nos sistemas de notificação e de 
controle das doenças. 
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Pesquisador: Antonio Levino da Silva Neto
Instituição de Vínculo: CPqLMD/Fiocruz Amazônia 
E-mail: antoniolevino@amazonia.fiocruz.br 
Valor do investimento: R$131.207,00
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Saúde significa harmonia e é 
síntese de tudo que é belo.

Thomas Carlyle
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1. Avaliação do Sistema de Mortalidade (SIM) no contexto do SUS no Estado do Amazonas 70
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politicas públicas e gestão De saúDe 

O trabalho objetivou, por meio da avaliação do Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM), identificar e investigar as causas que determinam a fra-
gilidade do sistema no tocante à confiabilidade das informações, bem como 
contribuir para o aprimoramento das informações e, consequentemente, do 
sistema, de modo a sensibilizar os gestores quanto à importância da estatísti-
ca de mortalidade como instrumento de grande valor para orientar as políticas 
públicas de saúde, otimizando as ações e recursos.
O estudo foi desenvolvido em duas fases, a primeira com análise de dados 
secundários de 2001 a 2005 e a segunda abrangeu um estudo de 15 municí-
pios do Estado visando avaliar a estrutura do sistema municipal do SIM, com 
base nos registros de 2006, e verificar a qualidade, completude, consistência 
e fidedignidade. Averiguou-se na esfera municipal uma estrutura e fluxos de 
dados indefinidos e deficientes, uma precária integração entre as instituições 
envolvidas, a falta de definição de responsabilidades, assim como deficiente 
comprometimento e conhecimento dos recursos humanos envolvidos na com-
posição do sistema. 

Aplicabilidade ao SUS

Pode-se destacar a melhoria na qualidade dos dados do SIM, conside-
rando a consistência na entrada destes, a apropriação pelos municípios 
do Software/SIM e sua aplicabilidade melhorando o direcionamento das 
políticas públicas.

Avaliação do Sistema de Mortalidade (SIM) 
no contexto do SUS no Estado do Amazonas
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Pesquisador: Bernadino Claudio Albuquerque
Instituição de Vínculo: FVS
E-mail: bernardclaudio@uol.com.br
Valor do investimento: R$ 101.428,00

71



politicas públicas e gestão De saúDe 

A felicidade e a saúde são 
incompatíveis com a ociosidade.

Aristóteles
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