EDITAL 2017

PPSUS

Programa Pesquisa para o Sus: Gestão
Compartilhada em Saúde
O PPSUS é estruturado pelo Decit/SCTIE/MS e
parceiros para apoiar e fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa que busquem soluções para as prioridades de saúde e atendam as
peculiaridades e especificidades de cada Unidade
Federativa (UF). A aproximação entre os sistemas
estaduais de saúde e de ciência e tecnologia e a
comunidade científica, promovida pelo PPSUS,
permite maior interação entre os atores locais para
o fortalecimento da Política Nacional de Saúde.

17 projetos
Tem como objetivo: Financiar projetos de pesquisa que promovam a melhoria
da qualidade da atenção à saúde no Estado do Amazonas no contexto do Sistema
Único de Saúde (SUS), representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CT&IS local.
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A-D

Associação entre infecção por
arbovírus e STORCH na gestação e
alterações no crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor na
criança até o segundo ano de vida:
estudo clínico-epidemiológico e de
custos

Avaliação das características
epidemiológicas e moleculares de
mulheres tratadas com lesões
precursoras do câncer de colo de
útero no Amazonas

Desenvolvimento de um teste
serológico multiplex para detecção
simultânea de patógenos

COORDENADOR: Priscila Ferreira de Aquino

COORDENADOR: Camila Helena Aguiar Bôtto de
Menezes

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: CPqLMD/FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisa Leônidas
e Maria Deane

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: CPqLMD/FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisa Leônidas
e Maria Deane

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FMT-HVD - Fundação de
Medicina Tropical Doutor Vieira Dourado
UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Fundação
de Medicina Tropical do Amazonas
Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Medicina » Saúde Materno-Infantil

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Centro de
Pesquisa Leônidas e Maria Deane
Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Saúde Coletiva » Saúde Publica
DURAÇÃO: 24 Meses

Projeto: O estudo intitulado ‘Associação entre infecção
por arbovírus e STORCH na gestação e alterações no crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor na criança até o
segundo ano de vida após a epidemia de vírus Zika no Amazonas: estudo clínico-epidemiológico e de custos’ tem como
objetivos calcular a prevalência das infecções por arbovírus
e STORCH em gestantes com doença exantemática aguda
atendidas na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor
Vieira Dourado (FMT-HVD) durante o ano de 2016, avaliar
o crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor até os
dois anos de idade de crianças expostas à infecção durante
a gravidez e estimar os custos associados à infecção por vírus Zika na gestação e aos desfechos na criança até os dois
anos de idade.

Projeto: O câncer de colo de útero é considerado um problema de saúde pública. No Brasil, para o biênio 2016-2017,
foram estimados mais de 16 mil casos, sendo que o estado do
Amazonas e Manaus possuem uma taxa de ocorrência acima
da média nacional. Os tumores oncogênicos quando diagnosticado precocemente, possuem um alto potencial de cura.
Assim, um procedimento que pode auxiliar no prognóstico ao
paciente é o tratamento das neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC). Tais lesões são precursoras desse tipo de câncer,
sendo de especial interesse para a maior compreensão dos
processos moleculares que possam estar ocorrendo e associados a tumorigênese. A investigação de agentes etiológicos
envolvidos no desenvolvimento dessa neoplasia, como por
exemplo a infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV),
também é fundamental para a reflexão sobre a eficácia dos
sistemas de rastreio e prevenção adotados no país.

STATUS DO PROJETO: EM ANDAMENTO

STATUS DO PROJETO: EM ANDAMENTO

DURAÇÃO: 24 Meses

COORDENADOR: Pritesh Jaychand Lalwani

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Sede/
Campus Principal
Área de Conhecimento 1: Ciências Biologicas »
Microbiologia
DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: Plasmodium vivax, vírus Zika (ZIKV) e Dengue vírus (DENV) são endêmicos no Brasil e responsável por alta
morbimortalidade materna e infantil. Na região amazônica
onde existe expressiva desigualdade econômica e social, existe também uma grande carga de doenças febris malária negativo que nunca é diagnosticada devido à falta de ferramentas
adequadas. Testes diagnostico atuais são muito difíceis de
implementar em áreas rurais da Amazônia, pois exigem técnicos especializadas e grande investimento. Além disso, não
existe vacinas ou medicamentos para tratar ZIKV e DENV,
portanto, o diagnóstico preciso contribui para a identificação
precoce da doença e uma intervenção eficaz para o melhor
manejo do paciente.
Nosso objetivo é desenvolver um único teste sorológico para
identificar, simultaneamente, infecção por P.vivax, ZIKV e
DENV. Além disso, estimar prevalência destas infecções em
gravidas febris em cidade de Manaus e Coari.
O financiamento deste projeto permitirá criar uma plataforma única para a detecção de múltiplos agentes patogênicos
e ajudará o SUS e o Ministério da Saúde a reduzir milhões de
reais por ano em diagnóstico.
STATUS DO PROJETO: Projeto Aprovado em fase
de Contratação

D-E
Desenvolvimento de teste para
detecção eletroquímica de ensaios
moleculares aplicados ao
diagnóstico de doenças
COORDENADOR: Luis André Morais Mariúba
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: CPqLMD/FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisa Leônidas
e Maria Deane
UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Centro de
Pesquisa Leônidas e Maria Deane
Área de Conhecimento 1:Ciências Biologicas »
Biologia Geral
DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: O desenvolvimento de ferramentas analíticas
“point-of-care” (POC) ultrassensíveis, específicas e quantitativas para a detecção de doenças utilizando pequenos volumes de amostra representa um importante avanço na saúde
pública mundial, assim como em outras áreas. Os dispositivos
de detecção de POC devem, idealmente, ser confiáveis, específicos, sensíveis, portáteis, fáceis de usar e capazes de detectar um grande número de amostras não processadas em um
curto espaço de tempo. A aplicação desta metodologia para a
detecção de patógenos de importância para a saúde pública
nacional não está descrita na literatura de artigos e patentes.
Logo, este projeto visa o desenvolvimento de uma metodologia altamente sensível para detecção portátil em tempo real
de PCR, aplicados a estudos científicos e ao diagnóstico de
doenças infecciosas ou não-infecciosas passíveis de detecção
sem a necessidade de sequenciamento nucleotídico. Focaremos nossos esforços inicialmente na detecção de malária e
Zika vírus, dada a importância destas doenças no território
brasileiro.
STATUS DO PROJETO: Projeto Aprovado em fase
de Contratação

Estudo comparativo de métodos
moleculares para o diagnóstico das
infecções fúngicas invasivas e de
fungemias em um hospital
universitário em Manaus-AM
COORDENADOR: Maria Zeli Moreira Frota
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM e FUA - Universidade Federal do Amazonas e Fundação Universidade do
Amazonas
UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Campus
Universitário de Manaus
Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde » Medicina » Clínica Médica » Doenças Infecciosas e
Parasitárias
DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: A presente proposta tem como objetivo principal
analisar o emprego de métodos moleculares com base na técnica da PCR-RFLP, para o diagnóstico das infecções fúngicas
invasivas e de fungemias em pacientes attendidos no Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal
do Amazonas-HUGV/UFAM. Considerando que o referido
Hospital Universitário atualmente não dispõe de um Laboratório de Micologia Clínica, pretende-se com a aprovação
deste projeto e com o apoio das Instituições participantes,
implantar um serviço de coleta e de análises micológicas, não
somente para a viabilização deste projeto, mas também para
dar suporte técnico e científico nessa área do diagnóstico laboratorial no HUGV/UFAM permitindo melhor atendimento
e tratamento para os pacientes atendidos no hospital além
de permitir a realização de novos projetos de pesquisa em
Micologia Clínica.
STATUS DO PROJETO: Projeto Aprovado em fase
de Contratação
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Estratégia de Telessaúde para
melhoria da assistência onco hematológica em áreas remotas do
Estado do Amazonas
COORDENADOR: Nelson Abrahim Fraiji
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: HEMOAM - Fundação de
Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Fundação
Hemoam
Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Medicina
DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: O Projeto se assentará na infraestrutura do Sistema Estadual de Hematologia e Hemoterapia do Estado
do Amazonas coordenado pelo Hemoam. O Hemoam é o
Centro de referencia para o tratamento das doenças onco
hematológicas, por concentrar a quase totalidade dos Hematologistas que atuam no Estado. Foi identificado que os
casos de doenças onco hematológicas tratados no Hemoam
correspondem a aproximadamente 50 % dos casos possíveis
em um ano, tendo como base os estudos epidemiológicos de
base populacional e 90 % destes casos são provenientes de
municípios da região metropolitana de Manaus. Será apoiado
pelo programa de reciclagem de técnicos de laboratório de nível superior e médio em citologia hematológica que reciclou
técnicos de trinta e seis municípios, tendo estabelecido uma
rede de contatos entre estes atores, suas instituições de saúde e o Hemoam. Além disso contará com a toda infra estrutura de ensino do Hemoam aí incluído o Programa de Mestrado
em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas.
STATUS DO PROJETO: Projeto Aprovado em fase
de Contratação
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E-I

ESTUDO DEMONSTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA EM EIRUNEPÉ (AM), A
PARTIR DO BLOQUEIO DA TRANSMISSÃO,
PELO USO INTEGRADO E OPORTUNO DE
FERRAMENTAS DE CONTROLE EXISTENTES
(ESTUDO BLOQUEAR)
COORDENADOR: Marcus Vinícius Guimarães de
Lacerda
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FMT-HVD - Fundação de
Medicina Tropical Doutor Vieira Dourado
UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Fundação
de Medicina Tropical do Amazonas
Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Saúde Coletiva » Saúde Publica
DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: Na Amazônia, a mortalidade por malária tem diminuído substancialmente ao longo do tempo, em contraste
com o aumento de complicações clínicas em casos importados, submetidos ao diagnóstico e ao tratamento tardio em
estados fora da Amazônia. Para isso pretende-se realizar um
estudo prospectivo sobre o efeito de uma ação integrativa e
oportuna de metodologias já existentes de combate à malária, no município de Eirunepé, Amazonas. Novas estratégias
e ferramentas, voltadas para interromper a transmissão da
malária, deverão ser colocadas em prática para atingir a eliminação. Fundamentado nesses conceitos-chave, este projeto
se concentrará na geração da evidência científica que ainda
é necessária para os gestores, a fim de desenvolver planos
de eliminação da malária específicos para a região, em um futuro próximo. A principal missão é realizar pesquisa que leve
a achados inovadores que ajudarão nas decisões de implementação de programas de eliminação de malária em áreas
endêmicas do Brasil.
STATUS DO PROJETO: Projeto Aprovado em fase
de Contratação

Estudo exploratório das condições
de vida, saúde e acesso aos serviços
de saúde de populações rurais ribeirinhas de Manaus e Novo Airão, Amazonas
COORDENADOR: Maria Luiza Garnelo Pereira
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: CPqLMD/FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisa Leônidas
e Maria Deane
UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Instituto
Leônidas e Maria Deane - Fiocruz Amazônia
Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Saúde Coletiva » Saúde Publica
DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: A proposta visa investigar as condições de vida e
saúde da população rural ribeirinha – aqui entendida como
grupo étnico-político específico – que vive na calha do Rio
Negro, entre os municípios de Manaus e Novo Airão no Amazonas, bem como suas condições de busca, acesso e uso de
serviços da Estratégia Saúde da Família que atua nesta região.
De interesse da pesquisa são também os modelos assistenciais e as estratégias de organização e funcionamento dos
serviços de atenção primária ali ofertados, além do acesso
funcional e geográfico aos centros especializados nas sedes
municipais. Objetivo Geral: investigar as condições de vida e
de acesso, uso e oferta de serviços de saúde para a população
rural ribeirinha na calha do Rio Negro nos municípios de Manaus e Novo Airão. Espera-se que os resultados alcançados
possam contribuir para a futura formulação de políticas de
saúde rural em espaços amazônicos e para o reordenamento
dos modelos de atenção adequados às populações interioranas.
STATUS DO PROJETO: EM ANDAMENTO

Investigação dos genótipos e
sensibilidade a antifúngicos dos
agentes causadores de criptococose no estado do Amazonas
COORDENADOR: João Vicente Braga de Souza
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: INPA - Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia
UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazonia
Área de Conhecimento 1: Ciências Biologicas »
Microbiologia
DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: A investigação da diversidade genética dos agentes da Criptococose contribui para um melhor entendimento
da epidemiologia molecular desta micose e dos mecanismos
evolutivos de seus patógenos. A utilização do MLST para esses fins tornou-se uma tendência atual devido às vantagens
discriminatórias e pela sua aplicabilidade filogenética que
permite a distinção entre genótipos pela identificação de alterações nucleotídicas, favorecendo análises mais específicas
da associação dos mesmos com fatores clínicos, virulência e
resistência a antifúngicos. Este estudo se propoem a utilizar
o MLST para determinar os subtipos (STs) de cepas clínicas
causadoras de criptococose para definir se há diversidade e
correlação com aspectos clínicos, assim como situar os isolados regionais no contexto global. Dados serão coletados
com o objetivo de descrever o cenário epidemiológico atual
da doença e o perfil de susceptibilidade antifúngica dos isolados também será investigado como medida de vigilância. As
culturas dos isolados (fevereiro de 2014 a fevereiro de 2019)
serão obtidos do Laboratório de Micologia da FMT-HVD.
STATUS DO PROJETO: EM ANDAMENTO

I
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IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO FLUXO
DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE
PARA DOENÇA DE CHAGAS NA REGIÃO
METROPOLITANA DE MANAUS,
AMAZONAS – IAFADC-AM

INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS PARA
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE
ÚTERO

COORDENADOR: Jorge Augusto de Oliveira
Guerra

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FCECON - Fundação
Centro e Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

COORDENADOR: Wuelton Marcelo Monteiro

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FMT-HVD - Fundação de
Medicina Tropical Doutor Vieira Dourado

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Sede

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FMT-HVD - Fundação de
Medicina Tropical Doutor Vieira Dourado

Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Medicina

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Fundação
de Medicina Tropical do Amazonas

DURAÇÃO: 24 Meses

Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Medicina » Clínica Médica » Doenças Infecciosas e
Parasitárias

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Fundação
de Medicina Tropical do Amazonas
Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Saúde Coletiva » Saúde Publica
DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: No Amazonas ainda não está estabelecida uma
rede para atendimento direcionado aos casos suspeitos ou
diagnosticados com doença de Chagas - DC. Atualmente três
Unidades de Referencia (UR) fazem este papel de maneira
mais relevante, Fundação de Medicina Tropical – FMT-HVD,
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas –
HEMOAM, Hospital Universitário Francisca Mendes - HUFM
porém, este fluxo se faz mais por iniciativa de profissionais
médicos que atendem na ponta e mantem o contato telefônico para referendar os doentes suspeitos. Serão realizadas
entrevista dos profissionais, palestras e implementado um
fluxo para atendimento e seguimento dos pacientes pelos
profissionais que atuam no atendimento do serviço. Resultados esperados: Espera-se contribuir com a melhoria da qualidade do serviço; a criação de indicadores de saúde de acordo
com as especificidades e a capacidade de das instituições na
realização do serviço de atendimento, diagnóstico, encaminhamentos e seguimento dos pacientes com DC, bem como
na formação de recursos humanos.
STATUS DO PROJETO: Projeto Aprovado em fase
de Contratação

COORDENADOR: Kátia Luz Torres Silva

Projeto: A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é
comum entre as mulheres sexualmente ativas e a persistência
viral pode ocasionar lesões intraepiteliais que progridem para
o câncer cervical (CC). Em mulheres do Amazonas o CC ocupa
o primeiro lugar entre os tipos de câncer resultando em um
número grande de óbitos por esta neoplasia. A autocoleta de
material cervical seguida de testes de detecção do HPV e/ou
expressão da oncoproteína E6 pode ser uma alternativa para
as mulheres em situação de isolamento ou baixo acesso aos
serviços de saúde na tentativa de aumentar a cobertura e a
eficiência do rastreio. Este estudo visa desenvolver alternativas e ferramentas inovadoras para prevenção do câncer de
colo de útero que permitam a expansão da cobertura (alcance
diagnóstico) e detecção da presença de marcadores preditivos de lesões precursoras do câncer cervical. Serão inseridas
1.500 mulheres de comunidades ribeirinhas da calha do Rio
Purus no Amazonas. Serão realizados testes de triagem por
detecção da expressão da proteína E6, da presença do DNA
do HPV e genotipagem do mesmo. Será ainda realizada prospecção de desenvolvimento de um insumo diagnóstico de
detecção da expressão da oncoproteína E6 a partir dos genótipos do HPV mais prevalentes na região. Será ainda realizado
um estudo de custo efetividade desta proposta de rastreio
contra o câncer de colo de útero.
STATUS DO PROJETO: EM ANDAMENTO

Inquérito sobre a prevalência da
deficiência de G6PD no Amazonas:
resolvendo uma lacuna para a
segurança da cura radical da
malária pelo Plasmodium vivax

DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: A primaquina é uma droga essencial para o controle e eliminação da malária, pois é a única opção atual de
tratamento contra as recaídas do Plasmodium vivax., espécie
predominante no Brasil. No entanto, a dificuldade de diagnóstico de deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase
(G6PD) nas áreas de campo impede a utilização segura de primaquina, pois esta desordem genética torna as células sensíveis à hemólise potencialmente grave. A compreensão da
prevalência das diferentes variantes da deficiência da G6PD
é imprescindível para o desenvolvimento de estratégias de
controle e eliminação da malária. Neste trabalho, pretende-se
estimar a prevalência da deficiência de G6PD e de suas variantes na Amazônia Brasileira. Para isso, será conduzido um
estudo transversal em 43 municípios com transmissão ativa
de malária (14.838 amostras). Indivíduos do sexo masculino
serão investigados pelo fluorescente spot test para a fenotipagem da deficiência de G6PD. Aqueles com fenótipo deficiente serão genotipados utilizando a técnica de RFLP e por
meio de sondas para a busca de mutações.
STATUS DO PROJETO: EM ANDAMENTO
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I-O

Infecções sexualmente transmissíveis em mulheres nas rotas fluviais
do isolamento geográfico da Amazônia: prevalência de infecções por
HIV, Treponema pallidum, Hepatites
por Vírus B e C e Papilomavírus
humano
COORDENADOR: Leila Cristina Ferreira Silva de
Alencar
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FVS/AM - Fundação de
Vigilância Em Saúde
UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM]
Laboratorio Central da Saúde Pública do Estado do
Amazonas
Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Saúde Coletiva » Epidemiologia
DURAÇÃO: 24 Meses
Projeto: Infecções sexualmente transmissíveis (IST) globalmente afeta às populações, dependentemente, da diversidade em seus espaços sociais e de gênero e facilitam indiretamente a transmissão sexual do HIV e causa mudanças
celulares que precedem alguns cânceres. A OMS estabeleceu
como estratégia global para 2016-2030 a saúde do gênero
feminino, pelo controle de epidemia HIV/AIDS e redução
da mortalidade. O diagnosticadas e tratadamento seguirá
recomendações do MS. Variáveis de estudo são sociodemográficas, comportamentais e clínicas. A Análise utilizará
frequências (variáveis qualitativas) e médias e desvio padrão
(quantitativas); cálculo de taxa de prevalência e razão de prevalência para identificação de fatores associados (IC95%,
p<0,05). O estudo permitirá acesso a população em áreas de
difícil acesso a prevenção, diagnóstico, tratamento das IST/
HIV e NIC/CCI e controle epidêmico no Estado.
STATUS DO PROJETO: EM ANDAMENTO

O processo de notificação da
violência contra crianças e adolescentes por profissionais da Estratégia Saúde da Família em Manaus – AM
COORDENADOR: Leonardo Naves dos Reis

O acesso da população ribeirinha
à rede de urgência e emergência no
Estado do Amazonas
COORDENADOR: Júlio Cesar Schweickardt

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UEA - Universidade do
Estado do Amazonas

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: CPqLMD/FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisa Leônidas
e Maria Deane

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Escola
Superior de Ciências da Saúde

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Sede/
Campus Principal

Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Saúde Coletiva » Saúde Publica

Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde »
Saúde Coletiva » Saúde Publica

DURAÇÃO: 24 Meses

DURAÇÃO: 24 Meses

Projeto: Este projeto tem como objetivo analisar o processo de notificação de violência interpessoal ou autoprovocada
contra crianças e adolescentes por profissionais de saúde da
Estratégia Saúde da Família (ESF) em Manaus-AM, subdivide-se em dois subprojetos, dos quais o subprojeto 1 busca
analisar a completude das fichas de notificação de violência
contra crianças e adolescentes, notificadas em Manaus e
apresentar o perfil desses casos, no período de 2009 a 2014,
com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN). Os dados serão obtidos por meio do
autopreenchimento do instrumento elaborado composto por
7 módulos (características sociodemográficas, formação profissional e atuação na ESF, notificação e o serviço de saúde,
identificação e processo de trabalho na atenção às violências,
experiências anteriores com o sistema de proteção a criança e ao adolescente, conhecimentos e atitudes em relação à
violência e notificação, a ocorrência de violência pregressa).
Espera-se com os resultados deste estudo possam contribuir
para a vigilância desse agravo, além de nortear ações efetivas
de capacitação e treinamento para a melhoria da qualidade
da notificação.

Projeto: O objetivo da presente pesquisa é analisar o acesso da população ribeirinha à Rede de Urgência e Emergência no Estado do Amazonas tendo em vista o fortalecimento
do sistema de saúde através da inclusão e da continuidade
dessa população aos serviços de saúde. As características do
território estão diretamente relacionadas com o acesso dos
usuários aos serviços de saúde, exigindo formas de acolhimento diferenciadas, oferta de serviços qualificadas e disponibilidade de profissionais ampliadas. O projeto tem como
pressuposto a pesquisa compartilhada no diálogo com gestores, trabalhadores e pesquisadores, na tentativa de envolvimento e produção conjunta do processo de conhecimento
para identificar as possíveis intervenções nas políticas para
esse território específico da região. Os resultados da pesquisa
são diretamente aplicados ao SUS com a contribuição na elaboração e no aprimoramento de das políticas públicas para
esse contexto específico, buscando produzir mais acesso e
atenção com qualidade para a população ribeirinha da região
Amazônica.

STATUS DO PROJETO: EM ANDAMENTO

STATUS DO PROJETO: EM ANDAMENTO

P-V
Percepções sociais e institucionais sobre mortalidade
por causas violentas no Estado do Amazonas
COORDENADOR: Antonio Gelson de Oliveira Nascimento
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UEA - Universidade do Estado do Amazonas

EDITAL 2017 - PPSUS

Vigilância Epidemiológica molecular de arbovirus
emergentes e reermegentes: Zika, Chikungunya e Dengue
em municípios do estado do Amazonas
COORDENADOR: Regina Maria Pinto de Figueiredo

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Escola Superior de Ciências Sociais

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FMT-HVD - Fundação de Medicina Tropical Doutor
Vieira Dourado

Área de Conhecimento 1: Ciências Sociais Aplicadas » Demografia » Política
Pública e População » Política Populacional

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Fundação de Medicina Tropical do
Amazonas

DURAÇÃO: 24 Meses

Área de Conhecimento 1: Ciências da Saúde » Saúde Coletiva » Epidemiologia

Projeto: O objetivo desta pesquisa é analisar as percepções de diferentes atores sociais
e institucionais acerca das mortes violentas por agressões, suicídios e acidentes de trânsito,
quanto aos envolvidos, da motivação e da resposta dada pelo Sistema de Saúde, dos municípios do Amazonas.

DURAÇÃO: 24 Meses

STATUS DO PROJETO: Projeto Aprovado em fase de Contratação

Projeto: Os vetores Aedes aegypty e Aedes albopictus, são os principais mosquitos transmissores do Zika e de outros arbovirus no Brasil, ocorrem em Manaus, Amazonas desde 1997
tendo se expandido nos anos seguintes por todo o estado. O estado do Amazonas registrou
até maio de 2016, 2.172 casos da febre pelo Zika. Segundo dados da Secretaria Municipal de
Saúde, até o final de junho cerca de 2.095 casos foram confirmados em Manaus. Destes, 322
casos foram registrados em pacientes gestantes. Dentre essas ocorrências, um caso de microcefalia foi associado ao vírus Zika. É importante enfatizar que casos endêmicos de dengue
ocorrem anualmente em Manaus. Diante da co-circulação Dengue, Chikungunya e Zika na
cidade e região deve-se considerar a possibilidade de coinfecção dengue-zika em pacientes,
como já descrito na literatura e eventualmente chikungunya-zika. Este projeto tem como principal objetivo investigar a circulação do vírus Zika bem como outros Flavivirus e Alphavirus
em quatro municípios do Estado do Amazonas. Com isso, espera-se conhecer a prevalência
das três arboviroses circulantes de importância para a saúde pública atualmente - Zika, Chikungunya e Dengue. A pesquisa do vírus estará focada também em vetores do gênero Aedes.
Serão utilizadas as técnica de RT-PCR e PCR em tempo real (qRT-PCR) em amostras de soro
humano e em pools de vetores. Subsequentemente, as amostras positivas seja para os vírus
Zika (ZIKV), Chikungunya (CHIKV) ou Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4), serão
caracterizadas através de sequenciamento genômico.
STATUS DO PROJETO: Projeto Aprovado em fase de Contratação

