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APRESENTAÇÃO 

 

 
A Jornada Científica, idealizada pelo Instituto Aggeu Magalhães, unidade da 

Fiocruz em Pernambuco, tem por objetivo fortalecer o projeto de pesquisa estimulando 

a integração orientador-orientando na busca da realização de objetivos da pesquisa, 

além de promover a divulgação científica da instituição. Os trabalhos apresentados são 

de estudantes, que estão cursando o último ano dos cursos de mestrado e doutorado, 

vinculados aos Programas de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPGSP) e de 

Biociências e Biotecnologia em Saúde (PPGBBS). 

Este ano foi realizada a VIII edição da Jornada Científica e pela primeira vez foi 

totalmente online em virtude da pandemia e da necessidade de assegurarmos as 

medidas de biossegurança e o respeito à vida. O uso da plataforma digital apresentou 

vantagens e desvantagens, mas de modo geral foi gratificante enfrentar esse desafio e 

atingir os objetivos, dentre eles garantir o protagonismo do aluno. 

A realização da Jornada proporcionou a troca de experiências entre 

pesquisadores e alunos, abrindo novas perspectivas pelas apresentações e defesas nas 

bancas. A divulgação dos trabalhos apresentados, por meio dos anais da jornada, além 

de permitir a visibilidade às pesquisas, documentam um momento científico da 

instituição. Os eventos científicos internos são facilitadores da auto visão estratégica 

institucional, mais do que identificar as respostas às questões científicas é fundamental 

sabermos para onde queremos chegar sem esquecer de nosso papel no Sistema Único 

de Saúde. 

A VIII jornada científica da Fiocruz foi um evento de elevado nível científico, além 

da participação dos pesquisadores “da casa” tivemos a participação de pesquisadores 

de outras instituições como Universidade de São Paulo, Universidade Federal da 

Grande Dourados e Ministério da Saúde. Os alunos demonstraram profissionalismo e 

profícuo comprometimento, se chegamos a esses resultados positivos, o esforço deles 

foi crucial. 

Deixo aqui meu profundo agradecimento à competente equipe organizadora que 

trabalhou arduamente desde meados de agosto de 2021, começando pelo 

planejamento até a execução, cada um fez o seu máximo. Vocês foram fantásticos e a 

todo momento pude contar com o trabalho de vocês, e nesse pouco tempo de convívio 

aprendi muito e me sinto grato a tamanha dedicação e companheirismo, cada vez mais 

temos orgulho de fazer parte do Instituto Aggeu Magalhães - Fiocruz. 

Manoel Lima  

Vice-diretor de Pesquisa
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PROGRAMAÇÃO 

 

02 de Dezembro 

 
09:30 às 10:30 – Cerimônia de Abertura (Direção, Vices de Pesquisa e Ensino) 

  
10:30 às 12:00 – Palestra: “Ciência e a saúde na Pandemia e a perspectiva da 

Agenda 2030'', ministrada por Dr. Paulo Gadelha. 

12:00 às 13:00 – Intervalo para almoço 

 
13:00 às 17:00 – Apresentação dos trabalhos 

 
 
 
03 de Dezembro 

 
09:00 às 12:30 - Apresentação dos trabalhos  
 
12:30 às 14:00 – Intervalo para almoço 

14:00 às 15:00 – Mesa-redonda: “Trajetória dos egressos dos Programas de Pós-

Graduação do IAM” 

15:00 às 15:45 – Divulgação dos trabalhos vencedores 

15:45 às 16:00 – Encerramento do evento 
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ANÁLISE DAS BASES DA ESPECIFICIDADE DE INTERAÇÃO DOS FATORES DE 
INICIAÇÃO DA TRADUÇÃO EIF4G E EIF4E DE Leishmania major 

 

Mayara Sabino Leite de Oliveira Duarte, Christian Robson de Souza Reis 

RESUMO 

A família Tripanosomatidae é composta de protozoários causadores de doenças como 

leishmanioses. Estes eucariotos possuem algumas peculiaridades como o controle da 

expressão gênica pós-transcricional. Nesse controle, a iniciação da tradução merece 

destaque com a formação do complexo eIF4F constituído pelas subunidades eIF4E, 

eIF4A, e eIF4G. A função do complexo eIF4F é permitir o reconhecimento entre a 

subunidade menor ribossomal e o mRNA. Nestes parasitas, dois complexos principais 

foram identificados: 1- EIF4E3/EIF4G4/EIF4A1 e 2- EIF4E4/EIF4G3/EIF4A1. Estas 

interações já foram estudadas previamente e mutações específicas em resíduos na 

região N-terminal das proteínas EIF4G3 e EIF4G4 impedem sua ligação aos parceiros 

EIF4E4 e EIF4E3 respectivamente. Até o momento, não se conhecem as bases da 

especificidade destas interações. A proposta deste trabalho é obter mutantes em 

resíduos das proteínas LmEIF4G3 e LmEIF4G4 permutando resíduos chaves entre as 

duas proteínas e avaliando a capacidade das mesmas se ligarem às proteínas 

LmEIF4E3 e LmEIF4E4. Para isto, foi realizado mutagênese sítio dirigida dos genes 

LmEIF4G3 e LmEIF4G4, clonados no vetor pGEX4T3 onde foram submetidos à 

minipreparações de DNA e sequenciamento para triagem dos clones de interesse. As 

proteínas mutantes GST-LmEIF4G3 e GST-LmEIF4G4 serão expressas em E. coli, 

purificadas por cromatografia de afinidade e utilizados no ensaios de pull down com 

incubação de proteínas LmEIF4E3 e LmEIF4E4 produzidas a partir da transcrição in 

vitro e tradução em reticulócito de coelho e confirmadas por Western blot. Até o 

momento foi confirmada a obtenção de um mutante do LmEIF4G3 e outros clones estão 

sendo sequenciadas no momento. Os próximos passos serão finalizar a obtenção dos 

mutantes, expressar as proteínas e realizar os ensaios de pull down. As informações 

obtidas neste trabalho contribuirão na identificação de alvos moleculares na iniciação 

da tradução destes protozoários podendo permitir o desenvolvimento de 

antiparasitários. 

 
Palavras-chave: EIF4F, Tradução, Leishmania maj
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ANÁLISE DE EXOMA EM CRIANÇAS COM SÍNDROME INFLAMATÓRIA 
MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P) ASSOCIADA AO COVID-19 

 

Roberta dos Santos Souza, Luydson Richardson Silva Vasconcelos 

 

 
RESUMO 

 
Introdução: O SARS-CoV-2 é o agente causador da Covid-19. Apesar de ser mais 

comum em adultos, crianças também podem ser acometidas pelo vírus, apresentando 

sintomas leves ou nenhum sintoma, no entanto algumas delas passam por um processo 

hiperinflamatório denominado Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), 

síndrome rara que ocorre usualmente após a infecção por SARS-CoV-2Objetivo: 

Identificar variantes genéticas que são determinantes para a SIM-P em crianças 

acometidas pelo SARS-CoV-2Metodologia: Foram coletadas 26 amostras de pacientes 

acometidos pelo SARS-CoV-2 que foram diagnosticados com SIM-P e receberam 

acompanhamento médico no Hospital Oswaldo Cruz (HUOC), no Hospital Martagão 

Gesteira (HGM) e no Instituto Couto Mais (ICOM). O material biológico foi obtido através 

de Swab Bucal e Sangue Periférico. O DNA genômico foi extraído utilizando-se o kit 

ReliaPrep™ Blood gDNA Miniprep System, as amostras foram quantificadas utilizando 

o NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, Inc., Wilmington,DE) e o Qubit 

Fluorometer™ (Invitrogen, Carlsbad, CA). Para a detecção das variantes genéticas, foi 

realizado o sequenciamento total do exoma, utilizando kit para enriquecimento de 

sequências Nextera (Illumina) e a plataforma HiSeq (Kit Rapid SBS Kit v2, Illumina). O 

sequenciamento foi realizado por empresa prestadora de serviço. Os arquivos contendo 

os dados para as amostras sequenciadas foram analisados com o software Genome 

Analysis Tool Kit [GATK]Resultados: 21 pacientes foram incluídos no estudo, destes 13 

(62%) eram do sexo masculino e 8 (38%) do sexo feminino. A média de idade entre os 

pacientes foi de 7,3 (±4,5). Todos os pacientes foram diagnosticados com Covid-19, 

sendo 4 (19%) através de RT-PCR e 17(81%) de sorologia. O tempo médio de 

hospitalização foi de 9,5 podendo variar entre 4 e 39 dias, os sintomas mais presentes 

foram: dispneia (52%), diarréia (52%), conjuntivite (52%) e dor abdominal (62%). 86% 

dos pacientes ingressaram em UTI. Conclusão: Até o momento foi observado que as 

crianças tem uma clínica compatível com o fenótipo de SIM-P, os dados de variantes 

raras estão em análise para priorização de variantes possivelmente associados a SIM-

P. 

Palavras-chaves: SARS-CoV-2, SIM-P, Exoma
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ANÁLISE DE FATORES DE VIRULÊNCIA E DA ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO DE 
PLASMÍDEOS EM CEPAS BRASILEIRAS DE Acinetobacter baumannii 

Beatriz Souza Toscano de Melo, Danilo Elias Xavier 

 
RESUMO 

 
Acinetobacter baumannii é a espécie de maior importância médica do gênero 

Acinetobacter, classificada desde 2018 como prioridade crítica para pesquisas e 

desenvolvimento de novos antimicrobianos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Com os avanços em análises genômicas e fenotípicas muitos fatores de virulência foram 

identificados para A. baumannii e a maior frequência de eventos de recombinação 

gênica dessa espécie ocorreu nos loci K e OC, que agrupam, respectivamente, genes 

necessários para a síntese da cápsula e antígeno-O, sendo esses, possíveis 

responsáveis pela sua adaptação e sucesso como patógeno nas últimas décadas. Além 

disso, plasmídeos também atuam na disseminação de genes de virulência e resistência 

a antibióticos entre A. baumannii. Assim, o objetivo deste trabalho é identificar in silico, 

em genomas de A. baumannii, fatores de virulência e a presença e estrutura genética 

de plasmídeos em cepas isoladas do Brasil. Foram analisados 232 genomas públicos 

dessa bactéria e para classificação dos loci K e OC utilizou-se 2 ferramentas in silico, 

Kaptive e Bautype, específicas para a classificação desses loci, encontrando uma alta 

variabilidade de classificação para o locus K (31), sendo o KL9 (16%), KL18 (14%) e 

KL22 (13%) os mais prevalentes. Em relação ao locus OC foram encontrados 10 

diferentes arranjos gênicos com destaque para o locus OCL10 (34%), OCL7 (24%) e 

OCL1 (24%). Para verificar a presença de plasmídeos nesses genomas foi feita a busca 

por similaridade de sequências da proteína Rep, de iniciação de replicação de 

plasmídeos, que são alocados em grupos de homologia (GRs). Foram identificadas 440 

proteínas Rep de 25 diferentes grupos (GRs), sendo o grupo GR2 o mais predominante 

(40%), seguido dos grupos GR4 (17%) e GR6 (42%) e apenas 6 cepas não 

apresentaram proteínas Rep. Assim, foi possível verificar que há ampla distribuição de 

linhagens plasmidiais entre isolados clínicos, onde a maioria das cepas transportam 

mais de um plasmídeo, possuem alta variabilidade do locus K e locus OC mais 

conservado. Juntos, esses resultados levam a um melhor entendimento da 

epidemiologia genômica de A. baumannii das cepas circulantes no Brasil. 

 
Palavras-chave: Acinetobacter baumannii, Virulência, Plasmídeos
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ANÁLISE DO PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA EM Leishmania mexicana MEDIANTE 
O SILENCIAMENTO GÊNICO DE RBPs ENVOLVIDAS NAS MODIFICAÇÕES QUÍMICAS 

m1A e m5C 
 

Angela Moreira Bezerra, Antonio Mauro Rezende 

RESUMO 

 
Modificações químicas pós-transcricionais presentes nas populações de mRNA participam 

da regulação da expressão gênica em vários organismos e no grupo dos 

tripanossomatideos alguns estudos apontam a presença dessas modificações e possíveis 

proteínas homólogas associadas com a dinâmica dessas modificações químicas. Porém os 

estudos que abordam esse assunto nesse grupo de organismos ainda são escassos, então 

vale ressaltar a importância de estudar esses aspectos que vislumbram uma nova 

perspectiva para um mecanismo que é tão importante para sobrevida desses parasitas. 

Portanto o trabalho tem como Objetivos: Analisar o perfil global de expressão gênica em 

Leishmania mexicana mediante o silenciamento gênico de RPBs envolvidas nas 

modificações químicas m1A e m5C, analisar o fenótipo resultante da deleção das proteínas 

TRMT6/TRMT61A e NSUN2, avaliar as alterações do perfil global de expressão gênica e 

validar a expressão diferencial encontrada no ensaio de sequenciamento. Metodologia: O 

silenciamento gênico foi realizado através da técnica CRISPR Cas9. Após obtenção dos 

fragmentos recombinantes com a marca de resistência para blasticidina, puromicina e os 

sgRNAs 5’ e 3’ para cada gene alvo, foi realizada uma etapa de transfecção desses 

fragmentos na célula expressando a t7/Cas9 com a finalidade de realizar o knocaute, após 

essa etapa houve uma seleção das linhagens para SKO e DKO, pcr de confirmação e 

clonagem das linhagens. Resultado: Foram obtidas linhagens SDKO para os genes TRMT6, 

TRMT61A e DKO para o gene parálogo NSUN2. Vale ressaltar que a transfecção foi 

realizada em triplicata e nas três vezes selecionou apenas SKO blasticidina para os genes 

TRMT6 e TRMT61A, o que sugere uma essencialidade para esses genes. Conclusão: O 

projeto ainda encontra-se em desenvolvimento, Até o presente momento foi realizada a 

etapa do silenciamento gênico e as etapas seguintes inclui o ensaio de sequenciamento 

através do equipamento da novaseq, com kit da ilumina, para avaliar o nível de expressão 

diferencial dos genes Knocauteados. Diante da associação desses alvos com a regulação 

da expressão gênica acreditamos que pode ocorrer uma baixa expressão desses genes. 

 
Palavras-chaves: Tripanossomatídeos, Modificações químicas, Regulação da expressão 
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ANÁLISE QUALITATIVA DA EXPRESSÃO DE GENES RELACIONADOS AO 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CRISPR/cas EM ISOLADOS CLÍNICOS DE 

Pseudomonas aeruginosa 

Caroline Ferreira de Santana, Tereza Cristina Leal Balbino 

 
RESUMO 

 
O CRISPR e suas proteínas associadas (Cas) conferem imunidade adaptativa a 

procariotos contra DNA exógeno. Estes mecanismos antivirais bacterianos impõem uma 

pressão seletiva sobre fagos que, por sua vez, expressam proteínas capazes de inibir 

esse sistema, como as proteínas anti-CRISPR. Pseudomonas aeruginosa é um bacilo 

gram-negativo de importância clínica que está associado a infecções hospitalares e a 

resistência a múltiplas drogas. Estudos prévios identificaram a presença do sistema 

CRISPR/Cas tipo I subtipos F e E, em isolados clínicos de P. aeruginosa e o 

sequenciamento de seus genomas permitiu o reconhecimento de profagos, genes anti-

CRISPR e espaçadores derivados de plasmídeos, fagos e de uma proteína do próprio 

metabolismo bacteriano (HemN). Neste estudo, a transcrição de genes anti-CRISPR, 

do profago phiCTX e de espaçador similar ao gene hemN, foi verificada qualitativamente 

através de RT-PCR, a partir do cDNA de quatro isolados comportando o sistema 

CRISPR/Cas tipo I-F. Os resultados demonstram que os genes anti-CRISPR; acrIE1, 

acrIF3 e acrIF5 estão sendo expressos em Pae28 e o acrIF7 na Pae42. A expressão de 

um gene codificante do capsídeo do fago phiCTX foi verificada em Pae28 e Pae42, 

indicando que embora o sistema CRISPR/Cas possua um espaçador contra esse fago, 

seus genes continuam sendo expressos. O isolado Pae70, além da ausência de genes 

anti-CRISPR e espaçador contra phiCTX, não evidenciou expressão do gene do seu 

capsídeo, o que sugere que outro mecanismo alheio ao sistema CRISPR/Cas pode 

estar interferindo na expressão de genes deste vírus. A expressão do gene hemN foi 

confirmada em todos os isolados estudados, revelando que a presença de um 

espaçador derivado desse gene dentro do locus CRISPR não impede sua expressão, 

independente da presença de genes anti-CRISPR. Os resultados sugerem que o 

sistema CRISPR/Cas em P. aeruginosa, atua apenas em sua função primária como um 

mecanismo de proteção contra elementos genéticos móveis, embora estudos na 

literatura tenham sugerido sua atuação como repressor da expressão gênica. Demais 

estudos são necessários para confirmar tais hipóteses. 
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AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE ANTICORPOS IGG COM O 
PROGNÓSTICO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID19 E O 

POTENCIAL DESTES ANTICORPOS EM RECONHECER VARIANTES DE 
PREOCUPAÇÃO DO SARS-COV-2 

 

Tayná Evily de Lima, Roberto Dias Lins Neto 

RESUMO 

 
A avaliação da soroconversão dos infectados pelo Coronavírus da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2), mostra-se importante para interpretação 

clínica da presença de anticorpos IgG nas diferentes formas da Doença do Coronavírus 

2019 (Covid-19). Estes anticorpos podem apresentar redução ou perda na atividade de 

neutralização mediante o surgimento de novas variantes, caracterizadas por mutações 

que alteram as sequências de aminoácidos das proteínas do SARS-CoV-2. Sendo 

assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a relação entre a presença de anticorpos 

IgG com o prognóstico de indivíduos hospitalizados por COVID-19. Como também, 

verificar o potencial de reconhecimento destes anticorpos frente à linhagem B.1.617 do 

SARS-CoV-2. Através da transfecção de células eucariotas e purificação por 

cromatografia de afinidade, a proteína receptor binding domain (RBD) da linhagem B do 

SARSCoV-2 foi produzida in vitro. Sendo a mesma utilizada no Enzyme-Linked 

Immunoabsorbent Assay (ELISA) para detecção de anticorpos IgG séricos de pacientes 

hospitalizados no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco (HSE-PE). Foram 

avaliadas 847 amostras sorológicas advindas de 100 voluntários adultos com ampla 

diversidade étnica, ocupacional e de faixa etária, dos quais, 63% soroconverteram com 

média de 13,5 dias após o início dos sintomas. A presença do material genético do 

SARS-CoV-2 foi detectado, durante a hospitalização, em 57% das amostras de swab 

da nasofaringe ou orofaringe dos indivíduos hospitalizados e sorologicamente 85,9% 

destes soroconverteram. Curiosamente 79,3% dos soropositivos para presença de 

anticorpos IgG anti-RBD do SARS-CoV-2, possuíam doenças crônicas como 

hipertensão e diabetes que acarretam no comprometimento da resposta imunológica. 

Como também, apresentaram aumento nos níveis séricos da proteína C reativa, Alanina 

Aminotransferase e Aspartato Aminotransferase. Portanto, os resultados apresentados 

permitiram caracterizar demograficamente e clinicamente os indivíduos hospitalizados 

que constituem a coorte. 

Palavras-chave: COVID-19, SARS-CoV-2, Soroconversão
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICOBACTERIANA IN VITRO DE ANÁLOGOS 
DA DIIDROESFINGOSINA E ETAMBUTOL CONTRA MICOBACTERIAS NÃO 

TUBERCULOSAS 
 

João Paulo de Lucena Laet, Haiana Charifker Schindler 

 
RESUMO 

 
O esquema terapêutico para micobactérias não tuberculosas (MNT) é, atualmente, um 

desafio devido ao potencial de resistência causado pela alta taxa de abandono e falha 

do tratamento. As MNT são espécies atípicas causadoras de infecções oportunistas, 

entre as espécies que apresentam relevância médica temos: M. avium e M. kansasii (de 

crescimento lento) e M. abscessus, M. fortuitum e M. smegmatis (de crescimento 

rápido). Com relação ao tratamento das MNT, não existe um consenso sobre o mais 

adequado, em que as orientações terapêuticas são baseadas em estudos prospectivos. 

O tratamento mais convencional consiste no uso da claritomicina associada a 

azitromicina ou etambutol para reduzir as chances de resistência. Compostos análogos 

a esfinganina e etambutol apresentaram alta potência frente a cepas sensível e 

multidroga resistente de M. tuberculosis, in vitro. Além disso, estes análogos 

apresentaram atividade anti-inflamatória e analgésica em modelos in vivo. Por serem 

derivados do etambutol e já apresentarem atividade antimicobacteriana comprovada, 

espera-se que esses derivados tenham efeitos em MNT de relevância médica. O 

objetivo deste trabalho é avaliar a atividade dos análogos a diidroesfingosina e 

etambutol contra cepas de micobactérias não tuberculosas como possível droga para o 

tratamento. Para determinação da atividade antimicobacteriana in vitro foi utilizada a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) através do método colorimétrico de microdiluição 

em placas de 96 poços. O ensaio de citoxidade foi determinado através do MTT em 

placa de 96 poços com as linhagens J774A.1, VERO e HepG2. Para avaliação de 

cinética de morte foi utilizado o inoculo padronizado de M. smegmatis, com intuito de 

observar o efeito dos compostos com relação ao tempo buscando observar ação 

bacteriostática ou bactericida. Dos quinze compostos analisados, sete demonstraram 

boa a moderada atividade em M. smegmatis, com CIM variando entre 32 a 8 µM. Com 

relação à citoxicidade, apenas os derivados dois compostos apresentaram índice de 

seletividade >10 quando testados em células Vero e HepG2. Baseado nos resultados 

parciais, os compostos apresentam uma promissora atividade antimicobacteriana. 

 
Palavras-chave: Micobactérias não tuberculosas, Concentração Inibitória Mínima, 

Novos Fármacos
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AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO IN VITRO DE VACINAS DE DNA CONTRA O VÍRUS 
ZIKA 

 

Bruno Henrique de Sousa Leite, Roberto Dias Lins 

 

RESUMO 

Introdução: O vírus Zika (ZIKV) é um flavivírus emergente que tem sido associado a 

distúrbios neurológicos como a Síndrome de Zika Congênita e a síndrome de Guillain 

Barré. Diante deste quadro, o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico e de 

estratégias vacinais capazes de conter a disseminação viral são uma prioridade de 

saúde pública. Sabe-se que as proteínas de superfície do vírus (Envelope-E e Pré-

Membrana/Membrana-prM/M) são as mais antigênicas e indicadas como melhores 

candidatas à imunização. Desta forma, o nosso grupo de pesquisa desenhou 

formulações vacinais de DNA contra ZIKV, a qual apresenta os antígenos vacinais 

fusionados a um adjuvante molecular visando potencializar as respostas celulares e 

humorais. Portanto, o objetivo deste projeto é avaliar a expressão in vitro de vacinas de 

DNA contra ZIKV. Métodos: Os genes contidos na formulação vacinal estão disponíveis 

no NCBI (National Center for Biotechnology Information). Células HEK 293T foram 

distribuídas em placas de 6 poços em meio DMEM enriquecido, transfectadas logo após 

com 2 µg dos plasmídeos p43.2 ZIKV (primeira vacina candidata), pEGFP (controle), 

p43.2 vazio (controle), e p43.2 YFV (vacina de Febre Amarela usada como controle), 

utilizando o reagente de transfecção LipofectamineTM 2000. Imunofluorescência foi 

utilizada para avaliar a eficiência de expressão e o tráfego celular dos antígenos 

codificados pela vacina de DNA. Resultados: A pureza das amostras e o tamanho dos 

vetores foram verificados por eletroforese em gel de agarose a 1% mostrando que todos 

os plasmídeos apresentavam uma banda única e dentro do tamanho esperado. 

Posteriormente, utilizando o microscópio confocal Leica DMi8, foi possível verificar a 

expressão das proteínas virais de ZIKV e YFV em todo o citoplasma celular, através do 

reconhecimento ao anticorpo monoclonal pan-flavivírus 4G2. Conclusões: As proteínas 

virais de ZIKV expressas pela vacina de DNA desenvolvida são homogeneamente 

expressas in vitro em todo o citoplasma celular. A associação destas proteínas ao 

adjuvante molecular LAMP garante a exposição dos antígenos na membrana da célula 

por MHCII visando melhorar o reconhecimento dos mesmos por células B e T. 

Palavras-chaves: Vacina de DNA, ZIKV, Adjuvantes Moleculares
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DO FATOR EIF4E2 E SUAS PROTEÍNAS PARCEIRAS 
SLBP1 E SLBP2 E IDENTIFICAÇÃO DE mRNAS ASSOCIADOS EM Trypanosoma 

brucei 

Sávio Silas Farias Falcão, Osvaldo Pompílio de Melo Neto 

 
RESUMO 
 

Os protozoários tripanosomatídeos são patógenos de importância médico-veterinária 

entre os quais se encontra o Trypanosoma brucei, espécie alvo deste estudo. A 

regulação gênica nesses organismos é mediada por mecanismos pós-transcricionais, 

tais como o controle da estabilidade e tradução dos mRNAs. Em eucariotos, a regulação 

da tradução ocorre principalmente na etapa de iniciação, mediada por fatores de 

iniciação eucarióticos (eIFs). O complexo eIF4F, composto pelas subunidades eIF4A, 

eIF4E e eIF4G, é o responsável pelo reconhecimento dos mRNAs, com a subunidade 

eIF4E se ligando à extremidade 5’ do mRNA. O eIF4E possui seis homólogos já 

identificados nos tripanosomatídeos (EIF4E1 ao E6). O EIF4E2 é o menos conhecido 

deles, porém estudos mais recentes demonstraram que este é capaz de se ligar de 

forma específica a um de dois homólogos da proteína SLBP de tripanosomatídeos, a 

SLBP2. Na maior parte dos eucariotos um único homólogo de SLBP é encontrado e em 

metazoários demonstrou-se um papel desta proteína na regulação do metabolismo de 

mRNAs de histonas. Esse estudo visou avançar no estudo do eIF4E2 e SLBPs através 

de diferentes abordagens: quantificação dos seus níveis intracelulares em células 

procíclicas de T. brucei; avaliação dos efeitos de sua depleção através da técnica de 

RNAi; avaliação de mRNAs e proteínas parceiras associadas, através de reações de 

imunoprecipitação seguida de sequenciamento de RNAs e identificação proteica por 

espectrometria de massas. A quantificação da expressão de ambas as proteínas 

durante o ciclo celular em conjunto com a avaliação dos efeitos da depleção ainda está 

em andamento, bem como as transfecções das construções de RNAi e obtenção de 

extratos analisados por western blot. As reações de imunoprecipitação da SLBP1 e 2 

foram realizadas e enviadas para análise por espectrometria de massas. As linhagens 

utilizadas para essas reações também serão utilizadas para a extração de RNA e 

avaliação dos mRNAs associados. Os resultados a serem obtidos podem embasar 

futuros estudos que busquem métodos mais efetivos de combate para patologias 

causadas pelo T. brucei e organismos relacionados, como o T. cruzi e espécies de 

Leishmania. 
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AVALIAÇÃO DE Α-GLICOSIDASES COMO POTENCIAIS RECEPTORES DA 
TOXINA BINÁRIA DO LYSINIBACILLUS SPHAERICUS CEPA 2362 EM ESPÉCIES 

DE Anopheles spp. 

Milena Danielle Oliveira Cordeiro, Tatiany Patrícia Romão Pompílio de Melo 

RESUMO 

Introdução: O Lysinibacillus sphaericus (Lsp) é um agente eficaz no controle biológico de 

mosquitos. A ação inseticida desta bactéria é mediada pela interação da sua toxina 

Binária com receptores específicos presentes no microvilli intestinal de larvas de 

espécies de mosquitos suscetíveis. Este receptor foi caracterizado em Culex 

quinquefasciatus como uma α-glicosidase denominada de Cqm1. A investigação de 

proteínas ortólogas à Cqm1 em espécies de Anopheles spp. ainda é uma lacuna científica 

e poderá trazer novas perspectivas de uso do Lsp no controle de vetores e interrupção 

da transmissão da malária. Objetivo: Identificar α-glicosidases ortólogas da Cqm1 em 

espécies de Anopheles spp. e avaliar seu potencial como receptores da toxina Binária do 

Lsp, avaliando sua ligação à toxina in silico e in vitro. Metodologia: DNA de sete espécies 

de Anopheles spp. do Brasil e duas da África foram extraídos e genes que codificam 

ortólogos da Cqm1 amplificados e clonados em vetor pGEM T easy. Os constructos foram 

sequenciados e avaliados in silico quanto a presença de polimorfismos e à predição de 

sua estrutura. Genes dos ortólogos de An. aquasalis, An. arabiensis e An. gambiae foram 

subclonados em vetor pIZTV5-His para expressão em células de inseto Sf9. A potencial 

interação das respectivas proteínas com a toxina Binária foi avaliada in silico por meio de 

docking molecular e análises in vitro desta ligação serão conduzidas em ensaios de 

ligação proteína-proteína apenas com aquelas expressas em células Sf9. Resultados: 

Sequências novas de ortólogos de nove espécies de Anopheles foram obtidas e 

mostraram alta identidade com a Cqm1 (>70%) e com sua ortóloga em Anopheles 

gambiae (>80%). A região S129-A312, incriminada com a ligação à toxina Bin em Cqm1, 

apresentou pouca variação em Anopheles spp. Os resultados de docking molecular 

evidenciaram a potencial ligação in silico das proteínas de Anopheles das espécies do 

Brasil (sete) com a toxina Bin. Os constructos em pIZT foram obtidos com sucesso e já 

estão sendo transfectados em células Sf9. Conclusão: O trabalho contribuirá para 

expansão do uso do Lsp e validação da presença de receptores em espécies de 

Anopheles do Brasil. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL IMUNOLÓGICO DOS LINFÓCITOS B REGULATÓRIOS EM 
PORTADORES DAS FORMAS CLÍNICAS CRÔNICAS DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

Michelle da Silva Barros, Virginia Maria Barros de Lorena 

 
RESUMO 

 
A evolução clínica dos portadores da doença de Chagas crônica não é previsível, 

podendo apresentarem as formas sintomáticas, cardíaca e/ou digestiva, ou a forma 

assintomática, conhecida como indeterminada. A ausência de sintomatologia pode estar 

associada com a capacidade de regular a resposta imune anti-T. cruzi. As células B 

podem desempenhar papéis distintos diante de um quadro de inflamação. Um perfil 

patogênico em respostas imunes adaptativas pela produção de auto-anticorpos, 

contribuindo no desenvolvimento de doenças autoimunes; e um perfil regulatório 

(linfócitos B Regulatórios) que suprime a progressão e/ou melhora da recuperação de 

inflamações mediadas pela imunidade adquirida, por mecanismos que incluem a 

produção de IL-10 e TGF-β, apresentação secundária de antígenos e interação com 

outras células imunes diretamente ou através de anticorpos secretados. Por não 

existirem estudos que correlacionam o papel das células B regulatórias com o 

desenvolvimento da miocardiopatia chagásica, nos propomos a avaliar a frequência de 

linfócitos B regulatórios de portadores da doença de Chagas crônica nas diferentes 

formas clínicas por citometria de fluxo. Os participantes do estudo estão sendo 

recrutados no Ambulatório de doença de Chagas do PROCAPE/UPE. Onde inicialmente 

foram pretendidos 80 indivíduos, sendo 40 portadores da forma cardíaca, divididos em 

dois grupos: cardíacos leves (B1, n= 20) e cardíacos graves (C, n=20). Além de 20 

portadores da forma indeterminada (A) e 20 de indivíduos não infectados (NI). 

Atualmente, já foram coletadas amostras de 22 indivíduos distribuídos nos seguintes 

grupos: CARD leve (n=5), CARD grave (n=5), IND (n=5), e controles negativos (sem 

infecção, n=2; e cardíacos idiopáticos, n=5). O sangue periférico é coletado em tubos 

contendo heparina sódica para obtenção das células mononucleares do sangue 

periférico (PBMC). A avaliação ex vivo dos linfócitos Bregs está sendo realizada no 

citômetro de fluxo FASAria-BD (E.U.A.), disponível no Núcleo de Plataformas 

Tecnológicas (NPT) do IAM e as análises estão sendo realizadas pelo software FlowJo. 

 
Palavras-chave: Doença de chagas; Imunopatogênese; Biomarcador
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DAS QUIMIOCINAS IP-10 (CXCL10) E MIG (CXCL9) 
COMO BIOMARCADORES DE RESPOSTA TERAPÊUTICA DA TUBERCULOSE 
 

Rennatha Orlayne Henrique Albuquerque Lima, Virginia Maria Barros de Lorena 

RESUMO 

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa e ainda permanece 

como um problema de saúde pública. Afeta principalmente os pulmões e seu agente 

etiológico é o Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Segundo a Organização Mundial de 

Saúde, 10 milhões de casos novos são registrados anualmente, com 1,4 milhões de 

óbitos. Em 2020, o Brasil registrou 66.819 casos novos. O padrão ouro para diagnóstico 

é o isolamento do Mtb através da cultura de escarro de pacientes sintomáticos. A técnica 

apresenta alta especificidade e sensibilidade, porém apresenta desvantagem do longo 

período de tempo (até 8 semanas) para obtenção de resultados. A cultura de escarro é 

utilizada tanto para diagnóstico quanto para controle do tratamento. Neste contexto, é 

necessário o desenvolvimento de testes rápidos, bem como a identificação de novos 

biomarcadores, que possibilitem o conhecimento da eficácia do tratamento. Neste 

cenário, duas quimiocinas vêm sendo avaliadas quanto a seu potencial como 

biomarcadores da eficácia terapêutica anti-TB, sendo elas a proteína 10 induzida por 

Interferon-γ (IFN-γ) (IP-10/CXCL10) e a monocina induzida por IFN-γ (MIG/CXCL9). 

Objetivos: O objetivo geral do trabalho é avaliar o potencial das quimiocinas IP-

10/CXCL10 e MIG/CXCL9 como biomarcadores de resposta terapêutica da tuberculose, 

em pacientes com TB em tratamento. Metodologia: O recrutamento dos pacientes é feito 

no Hospital Otávio de Freitas e Hospital das Clínicas (Recife/PE). Após concordância 

por TCLE, o sangue do paciente é coletado em tubos do QuantiFERON-TB Gold Plus 

(Qiagen), para o ensaio de liberação de IFN-γ (IGRA) que consiste em estimular (in vitro) 

as células sanguíneas com Ag ESAT-6, Ag CFP-10, Mitógeno e sem estímulo (Nil) por 

24h. Ao final o sobrenadante é armazenado a -20°C para a quantificação das 

quimiocinas por Cytometric Bead Array (CBA) utilizando Human Chemokine Kit (BD) 

seguindo o protocolo do fabricante. Resultados e conclusões: Até o momento, foram 

coletadas 116 pacientes, sendo realizado o seguimento de 26 pacientes. Já realizamos 

a quantificação de quimiocinas em amostras de dezenove pacientes, as quais estão 

aguardando análise para futuras conclusões. 
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXPRESSÃO DE MicroRNAS NA INFECÇÃO POR 
Schistosoma mansoni 

Débora Nascimento da Nóbrega, Luydson Richardson Silva Vasconcelos 

RESUMO 

Introdução: Os MicroRNAs são conhecidos por atuar na regulação gênica em diversas 

doenças comuns do fígado, podendo ter um papel importante na ativação de células 

estreladas hepáticas. O conhecimento a respeito da atuação desses reguladores pós-

transcricionais na esquistossomose contribui na compreensão da doença, no 

desenvolvimento de novas formas terapêuticas e na utilização de biomarcadores ao 

prognóstico. Objetivos: Investigar o perfil de expressão de microRNAs em pacientes 

acometidos pela esquistossomose mansônica. Métodos: Foi realizada a mensuração do 

dano hepático por ultrassonografia e a dosagem sérica dos seguintes marcadores 

bioquímicos: ferritina, bilirrubina direta (BD) e total (BT), fosfatasse alcalina, 

transaminase glutâmico-oxalacética (TGO), transaminase glutâmico-pirúvica (TGP) e 

gama glutamiltransferase (GGT). Serão utilizadas 81 células mononucleares do sangue 

(PBMCs) de indivíduos controle e 100 PBMCs de indivíduos positivos para S. mansoni, 

no teste de Kato-katz, armazenadas no biorrepositório do Laboratório de Referência em 

Esquistossomose (IAM-Fiocruz) para extração de RNA, construção de biblioteca e 

RNAseq de microRNAs. Resultados: Cinco indivíduos apresentaram esquistossomose 

aguda, e 95 desenvolveram a fase crônica. Quanto à fibrose, a maior parte dos 

indivíduos com esquistossomose crônica apresentou a forma hepatointestinal (60,5%, 

n= 49), seguido da forma hepática (38,5%, n=31). A Curva Característica de Operação 

do Receptor (ROC) apresentou para a ferritina (p=0,0118, AUC=0,73), ALP (p=0,0072, 

AUC=0,75), BD (p<0,0001, AUC=1,0) melhor 

desempenho diagnóstico para diferenciar indivíduos crônicos sem fibrose, comparado 

com fibrose central e periférica. Além disso, uma Revisão Sistemática foi conduzida 

encontrando microRNAs validados pela curva de ROC na literatura, sendo eles, miR-

146-5p, -150-5p, let-7a-5p, let-7d-5p, -92a-3p, -532-5p. Será realizado o 

sequenciamento de microRNAs dos indivíduos com esquistossomose aguda e crônica 

nas próximas análises. Conclusão: Fatores bioquímicos e moleculares (microRNAs) 

podem ser utilizados na medicina de precisão como biomarcadores ao desenvolvimento 

de fibrose provocada pelo Schistosoma mansoni. 
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DO RECEPTOR DE VITAMINA D (VDR) EM CÉLULAS DE 
SANGUE PERIFÉRICO EM PORTADORES DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

Kamila Kássia dos Santos Oliveira, Virginia Maria Barros de Lorena 

RESUMO 

Introdução: A doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada causada pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi. A vitamina é um hormônio lipossolúvel importante no 

desenvolvimento e manutenção do tecido ósseo e homeostase do cálcio e fósforo. Para 

desempenhar suas funções fisiológicas, a vitamina D atua como ligante para o fator de 

transcrição nuclear, o VDR (Receptor de Vitamina D) e desempenha importantes ações 

no sistema imune. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar o receptor de 

vitamina D em linfócitos e monócitos de portadores crônicos da doença de Chagas com 

distintas formas clínicas. Metodologia: No momento, pacientes foram selecionados no 

Ambulatório de doença de Chagas e insuficiência cardíaca do Pronto socorro 

Cardiológico de Pernambuco da Universidade de Pernambuco, sendo classificados 

como: A (n = 5), B1 (n = 5), C (n = 5) e Cardíaco Idiopático (n= 5) e indivíduos não 

infectados (n = 2) de acordo com os critérios de inclusão do estudo. Amostras de sangue 

periférico foram coletadas para separação de células mononucleares do sangue 

periférico. Uma parte destas células foram cultivadas na presença de vitamina D por 

24h, 48h e 72h. Após o tempo de cultivo, citocinas IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-y e TNF 

presentes nos sobrenadantes foram quantificadas por Cytometric Bead Array. Outra 

parte das células foram submetidas a protocolos de marcação de superfícies e 

intracitoplasmáticas para avaliação da frequência de VDR em linfócitos T CD4+, CD8+, 

Monócitos. Resultados: Os resultados de cinética de produção de citocinas, avaliou 

sobrenadantes de cultura de três condições experimentais: Células, Células + Etanol e 

Células + Vitamina D. O resultado da condição objeto desse estudo (Célula + Vitamina 

D) demonstrou que houve uma diminuição de TNF, IL-4, IL-6 e aumento de IFN, IL-10 

e IL-2 ao longo do período estudado. Sendo assim, foi escolhido para nossas 

avaliações, o tempo de 72h. Além disso, as análises dos resultados de marcação celular 

com anti-VDR estão em andamento no momento de escrita deste resumo. Conclusão: 

Resultados apontam para relevância do uso de vitamina D como importante no equilíbrio 

da resposta Th1/Th2 em sobrenadante de cultura. 
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AVALIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS NOS GENES MMP1-1607 1G/2G, MMP2-1306 
C/T, E TIMP2-418 G/C COM DOENÇA CÉREBRO VASCULAR EM CRIANÇAS COM 

ANEMIA FALCIFORME 
 

Kleyton Palmeira do Ó, Luydson Richardson Silva Vasconcelos 

 

 
RESUMO 

 
Introdução: A anemia falciforme (AF) provoca manifestações inflamatórias crônicas. A 

oclusão vascular e hemólise desencadeiam a maioria dos sinais e sintomas nos 

pacientes, dentre eles o acidente vascular encefálico (AVE), evento com alta 

mortalidade. Moléculas como as metaloproteinases (MMPs), que atuam na proliferação, 

diferenciação, apoptose, angiogênese e adesão, por regular as proteínas da matriz 

extracelular, podem vir a exercer influência na fisiopatologia da AF. Polimorfismos 

genéticos de único nucleotídeo (SNPs) nos genes das MMPs e TIMPs podem modificar 

seus níveis de expressão e se associados a AF atuar como biomarcadores. O objetivo 

deste estudo foi avaliar os polimorfismos: MMP1 -1607 1G/2G (rs1799750); MMP2-1306 

C/T (rs2285053); TIMP2-418 G/C (rs7501477) e sua 

relação com AVE em crianças com AF. Os métodos para o desenvolvimento deste 

trabalho incluem a coleta de amostra biológica de sangue total para extração de DNA 

genômico; genotipagem por PCR em tempo real com sondas TaqMan. Os dados 

clínicos foram obtidos dos prontuários dos pacientes, disponibilizados pelo hospital de 

hemoterapia de Pernambuco (Hemope). As análises estatísticas foram realizadas pelo 

software GraphPad PrismStatistics. Resultados: inicialmente 232 pacientes foram 

incluídos, porém alguns pacientes foram excluídos por falta de informação nos 

prontuários. De acordo com o DTC, nas crianças com risco aumentado para AVE, foi 

observada associação com genótipo 1G/1G do SNP (rs1799750) MMP1, estando este 

genótipo mais frequente nos pacientes de alto risco comparado ao genótipo 1G/2G AF 

[Alto vs Norm (1G/1G vs 1G/2G) - p= 0,0476; OR=3,333 (1,109-10,02)]. Os dados 

laboratoriais mostraram diferenças no Hematócrito, hemoglobina, ALT e plaquetas. Já 

os polimorfismos dos genes MMP2 e TIMP2 não mostraram associação com AVE ou 

risco para o evento nesse grupo estudado. Conclusão: O presente estudo mostrou 

associação entre o genótipo 1G/1G do SNP (rs1799750) (-1607 1G/2G) no gene MMP1 

e pacientes com risco aumentado para AVE na AF. Dessa forma, consideramos a 

possibilidade de mais estudos acerca desses genes, e seu papel na AF, a fim de 

relacioná-lo como possível biomarcador. 

Palavra-chaves: Anemia Falciforme; AVE; Polimorfismos genéticos
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AVALIAÇÃO IMUNE E FISIOPATOLÓGICA DOS EFEITOS TERAPÊUTICOS DO 
IMUNOMODULADOR P-MAPA E DO FITOTERÁPICO SILIMARINA EM 

CAMUNDONGOS INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE POR Schistosoma 

manson 
 

Rhaíssa Evelyn Moraes Ramos, Fábio Lopes de Melo 

 

RESUMO 

 
A esquistossomose é uma doença causada por trematódeos do gênero Schistosoma, 

endêmica em países tropicais e subtropicais, como o Brasil. Atualmente, o tratamento é 

feito com Praziquantel, que apresenta altas taxas de reinfecção e toxicidade. O P-MAPA 

demonstrou eficácia significativa em estudos com sistemas celulares, modelos animais 

e humanos em várias doenças; e a silimarina possui ação hepatoprotetora e 

regeneradora, antioxidante, antifibrótica e anti-inflamatória. O objetivo foi avaliar os 

efeitos terapêuticos do P-MAPA e da silimarina em camundongos infectados 

experimentalmente por S. mansoni na fase crônica in vivo, e dos vermes adultos in vitro. 

Para tal, os camundongos foram tratados com Praziquantel 50 mg/kg/5 dias por 

gavagem; P-MAPA 100mg/kg/dose única via intraperitoneal; e Silimarina 10 mg/kg a 

cada 48h por 10 doses, via gavagem; isolados e combinados. Nos experimentos in vivo, 

avaliouse Oograma, cheever e histologia. Utilizou-se microscopia eletrônica de 

varredura para avaliar o tegumento dos vermes recuperados in vivo e in vitro. P-

MAPA,Praziquantel e Silimarina, isolados ou combinados causaram total paralisia dos 

vermes após 24h de incubação, porém a Silimarina sozinha não apresentou o mesmo 

efeito. No Cheever, os grupos com maior contagem no fígado foram o P-MAPA e o 

PZQ/P-MAPA e no intestino foram SILI/P-MAPA e Silimarina. No oograma, os grupos 

com a maior número de ovos mortos foram P-MAPA (84%) e PZQ (65%). Nas análises 

histológicas, 87,5% das lâminas de fígado apresentaram numerosos granulomas com 

vasta fibrose periovular. Os grupos com silimarina apresentaram resultados relevantes 

na redução do tamanho e dos granulomas hepáticos. Concluiu-se que o P-MAPA não 

interfere na oviposição mas afeta a viabilidade dos ovos e, quando combinado ao PZQ, 

é bastante eficaz. O P-MAPA também aumentou a sobrevida dos animais. A silimarina 

não causa alteração nos vermes e na oviposição, mas é excelente como 

hepatoprotetora. 

Palavra-chaves: Esquistossomose; P-MAPA, Silimarina
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CARACTERIZAÇÃO DAS INTERAÇÕES ENTRE HOMÓLOGOS DA PROTEÍNA DE 
LIGAÇÃO AO POLI-A (PABP) E PROTEÍNAS DE LIGAÇÃO AO mRNA IMPLICADAS 

NA REGULAÇÃO DA TRADUÇÃO EM TRIPANOSOMATÍDEOS 
 

Deyvisson Weslley Gualberto Bezerra, Osvaldo Pompílio de Melo Neto  

 

RESUMO 

 
Nas células eucarióticas, proteínas de ligação ao poli-A (PABPs) e proteínas de ligação 

a RNA (RBPs) se associam a mRNAs e a outras proteínas para formar complexos de 

ribonucleoproteínas (mRNPs) que determinam o destino dos transcritos alvos na célula. 

Os tripanosomatídeos, protozoários parasitas de importância médica, possuem 

particularidades quanto à sua regulação gênica que ocorre majoritariamente de forma 

pós-transcricional, onde as PABPs e RBPs parecem ter um papel chave. Funções destas 

proteínas vêm sendo investigadas nestes protozoários e este trabalho objetiva contribuir 

na caracterização da interação do homólogo da PABP2 com RBPs, de Leishmania 

infantum, permitindo observar novos aspectos na regulação da tradução de seus mRNAs. 

Para isso, foram obtidas linhagens de L. infantum expressando mutantes da PABP2 após 

deleção de uma (SKO) ou duas (DKO) cópias do seu gene nativo. Foi então avaliada a 

viabilidade celular da L. infantum expressando estes mutantes e foram identificados 

alguns que, em condição SKO, levaram a células com pequenas alterações morfológicas. 

Já com a condição DKO, as células sobreviveram com maiores alterações 

conformacionais. Ainda no DKO, o mutante com mutação no motivo TGM ocasionou a 

morte da célula, sugerindo ser este motivo essencial para a função da proteína. As 

diferentes linhagens geradas na condição SKO foram usadas na obtenção de lisados 

citoplasmáticos para a realização de imunoprecipitação (IP). As IPs, em triplicatas, foram 

submetidas a análise de espectrometria de massas. Com os resultados dessa análise 

previstos para o mês de dezembro, e a partir dos dados gerados, essas associações de 

interferência dos mutantes na L. infantum poderão ser mais bem observadas. Com a 

análise dos dados dos parceiros protéicos, será possível identificar em detalhes regiões 

responsáveis por interações com proteínas pertencentes a complexos envolvidos na 

iniciação da tradução dos tripanosomatídeos e em outros processos ligados ao 

metabolismo dos seus mRNAs e controle da expressão gênica. Sendo assim, os 

resultados deste trabalho irão contribuir no entendimento de diferentes interações e no 

desenvolvimento futuro de drogas alvo específicas. 
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CARACTERIZAÇÃO DE ANOFELINOS EM DUAS REGIÕES DE TRANSMISSÃO DE 
MALÁRIA (BRASIL E CABO VERDE): IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES, INFECÇÃO 

VETORIAL, DETECÇÃO DE GENES DE RESISTÊNCIA E ANÁLISE DA 
VARIABILIDADE GENÉTICA 

 

Derciliano Lopes da Cruz, Constância Flávia Junqueira Ayres 

RESUMO 

 
Mosquitos do gênero Anopheles são considerados os únicos vetores responsáveis pela 

transmissão da malária a nível global. O controle do vetor, através do uso de inseticidas 

químicos, é uma das principais estratégias de combate à doença. No entanto, o uso 

intensivo dos inseticidas tem levado ao surgimento de resistência em populações 

vetoras. Sendo assim, o conhecimento da dinâmica populacional de anofelinos vetores 

e o monitoramento da resistência podem subsidiar a tomada de decisões em programas 

de controle vetorial. Este estudo teve como objetivo avaliar a circulação de vetores da 

malária, infecção natural por Plasmodium spp., ocorrência de alelos que conferem 

resistência a inseticidas químicos e variabilidade genética em anofelinos de duas 

regiões: cidade da Praia, Cabo Verde (região endêmica) e município do Conde-PB, 

Brasil (região de hipoendemicidade). A identificação de anofelinos usando IGS revelou 

um total de 235 espécimes de An. arabiensis coletadas em Cabo Verde. No Conde, 323 

espécimes de Anopheles foram identificadas usando barcoding: An. aquasalis (135), 

An. minor (62), An. triannulatus (32), An. albitarsis (30), 

An. argyritarsis (18), An. peryassui (15), An. oswaldoi (5), An. braziliensis (3), An. 

sawyeri (3) e Anopheles spp. (20). Até o momento, a genotipagem dos genes de 

resistência (Nav, GSTE2 e Ace-1) e a variabilidade genética (COI, ND5) foram 

realizadas para as espécies An. arabiensis e An. albitarsis. Além disso, a detecção de 

infecção por Plasmodium spp., através da Nest-PCR, foi realizada em 312 mosquitos 

fêmeas de Anopheles coletados no Conde-PB. 100% das amostras analisadas foram 

Plasmodium-negativo. Não foram encontradas SNPs nos genes genotipados, com 

exceção do gene Nav que revelou a presença dos alelos L1014S/F na população de An. 

arabiensis, com frequências de 0,15 e 0,17 respectivamente. A caracterização genética 

dos anofelinos coletados nas duas regiões, revelou baixa diversidade genética, com alto 

Nm e baixos valores de Fst. Uma análise global, comparando populações de Cabo 

Verde com as disponíveis em banco de dados para países africanos, revelou alta 

diferenciação genética (Fst alto) e baixo fluxo gênico (Nm baixo). 

 
Palavra-chaves: Anopheles spp; Alelos de resistência; Variabilidade genética
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CARACTERIZAÇÃO GENÔMICA E FUNCIONAL DE ELEMENTOS DE 
TRANSPOSIÇÃO PRESENTES EM CULICÍDEOS DE VETORES DE PATÓGENOS 

 

Elverson Soares de Melo, Gabriel da Luz Wallau 

RESUMO 

 
Elementos de transposição (TEs) são elementos genéticos móveis que estão presentes 

em genomas de eucariotos e são muito comuns em insetos. Entretanto, devido à alta 

complexidade e variabilidade, sua caracterização não é disponível para uma série de 

espécies, dentre as quais, muitos mosquitos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi 

caracterizar os TEs em mosquitos desde o genoma até o proteoma. Para isso foram 

analisados genomas de 24 espécies de mosquitos, juntamente com 1035 corridas de 

RNAseq de 12 espécies, além de 704 corridas de espectrometria de massas de 3 

espécies. As análises foram realizadas através de métodos computacionais a partir de 

dados públicos de experimentos depositados em bases de dados. Os resultados 

mostraram que os TEs foram amplamente trocados por transferência horizontal (172 

famílias de TEs) entre os mosquitos nos últimos 30 milhões de anos. Pesquisando em 

mais de 32.000 genomas, também descobrimos transferências entre mosquitos e dois 

diferentes filos, Cnidaria e Nematoda, e dois subfilos, Chelicerata e Crustacea, 

identificando o verme Wuchereria bancrofti, que agiu como vetor da propagação 

horizontal de um elemento Tc1-Mariner entre várias espécies de Anopheles. A avaliação 

do transcriptoma dos mosquitos mostrou que muitas das famílias de TEs são expressas. 

No entanto, apenas uma minoria dos transcritos tem potencial para codificar proteínas 

completas de TEs, a maioria deles parecem formar lncRNAs. De fato, mais de um terço 

dos lncRNAs de A. albopictus e 

C. quinquefasciatus estão envolvidos com TEs, incluindo cinco lncRNAs capazes 

influenciar genes relacionados ao sistema imunológico que estão envolvidos na 

resposta antiviral. Os transcritos de TEs também apresentam expressão diferencial em 

algumas situações, mas a ativação de sua expressão durante situações de estresse não 

segue uma regra como mostrada em estudos anteriores. Por fim, muito poucos TEs são 

expressos ao nível da proteína e sua expressão é altamente tecido dependente. Os 

resultados da pesquisa mostram que os TEs não são estruturas estáticas, e que as 

generalizações de seu comportamento, baseadas em estudos de poucas espécies 

modelo, são inadequadas. 

 
Palavras-chave: Elementos de Transposição, Transferência Genética Horizontal, RNA 
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COMPARAÇÃO DA COMPETÊNCIA VETORIAL E BIONOMIA DOS FENÓTIPOS 1S 
E 2S DE Lutzomyia longipalpis SENSU LATO 

Lucas Christian de Sousa Paula, Filipe Dantas Torres 

RESUMO 

 
Lutzomyia longipalpis sensu lato possui grande relevância médico-veterinária devido ao 

seu papel como vetor de Leishmania infantum, o agente causador da leishmaniose 

visceral na região Neotropical. Variações morfológicas em populações de machos de 

L. longipalpis foram reportadas na década de 1960 no Brasil. Populações de machos 

podem apresentar um único par de manchas pálidas dorsolaterais no quarto segmento 

abdominal, ou dois pares no terceiro e quarto segmento; fenótipos 1S e 2S, 

respectivamente. Desde então, o status taxonômico de L. longipalpis tem recebido 

bastante atenção. Várias linhas de evidências têm suportado a hipótese da existência 

de espécies crípticas sob a espécie nominal L. longipalpis. Nosso objetivo foi avaliar a 

estrutura genética de três populações de L. longipalpis s.l. estabelecidas em colônias 

na Fiocruz Pernambuco. Nós utilizamos um fragmento do gene period como marcador 

genético e uma combinação de métodos probabilísticos de inferência filogenética e de 

avaliação da estrutura genética em dois conjuntos de análises: primeiro originalmente 

sequenciamos nossas três populações [Passira, Pernambuco (2S); Santarém, Pará 

(1S); and Teresina, Piauí (1S)], e as comparamos. Posteriormente, realizamos uma 

análise global incluindo junto ao nosso dataset outros três pares de populações 

simpátricas de três localidades do Brasil disponíveis no GenBank. Compartilhamento de 

polimorfismos de base única (SNPs) fixados, inferência de máxima verossimilhança, 

estrutura genética e compartilhamento de haplótipos revelaram a presença de dois 

grupos genéticos bem suportados: um composto por Teresina 1S e outro por Passira 

2S e Santarém 1S. A análise global refletiu a primeira, e dois grupos proeminentes foram 

observados: o clado I, composto por Teresina 1S, Bodocó 1S, Caririaçu 1S e Sobral 1S; 

e o clado II composto por Passira 2S, Santarém 1S, Bodocó 2S, Caririaçu 2S e Sobral 

2S. Análises de diferenciação genética sugerem um fluxo gênico limitado entre as 

populações do clado I versus clado II. Nossos resultados mostram a presença de dois 

grupos genéticos, os quais possivelmente podem representar populações de machos 

que produzem os mesmos sons copulatórios. 

 
Palavra-chaves: Flebotomíneos, Complexo de espécies, Papel vetorial
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DESENVOLVIMENTO DE UM KIT BASEADO EM AMPLIFICAÇÃO ISOTÉRMICA DE 
DNA MEDIADA POR LOOP (LAMP-PCR) EM ÚNICO TUBO PARA O DIAGNÓSTICO 

DA TUBERCULOSE PULMONAR 
 

Danyele Costa de Mello, Haiana Charifker Schindler 

 
RESUMO 

 
A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb), que afeta principalmente os pulmões, porém, pode acometer outros 

órgãos. A detecção precoce de um indivíduo com TB é fundamental e, diante desse 

cenário, ensaios moleculares baseados em PCR estão entre os mais promissores 

métodos de diagnósticos quando comparados aos utilizados na rotina. A amplificação 

isotérmica de DNA mediada por Loop (LAMP) vem ganhando espaço nos estudos 

envolvendo diagnóstico de doenças infecciosas por possuir diversas vantagens. 

Consiste, basicamente, na amplificação e detecção isotérmica de fragmentos contendo 

o DNA alvo utilizando seis oligonucleotídeos diferentes, especialmente desenhados 

para amplificar oito regiões no gene de interesse. Desenvolver um protótipo de kit 

baseado na amplificação isotérmica de DNA mediada por Loop (LAMP) em único tubo 

eficiente na identificação das várias formas clínicas da doença, sendo produzido no 

Brasil. Para a avaliação do limite de detecção do kit, foi feita uma curva de diluição, 

inicialmente em água MilliQ e, em seguida, em escarro. Ambas as curvas foram de fator 

10, variando de 100pg/µL à 100ag/µL de DNA do Mtb da cepa de referência H37Rv. Os 

reagentes do LAMP passaram por um controle de qualidade com a finalidade de avaliar 

sua durabilidade e estabilidade, durante 3 meses, em uma temperatura semelhante à 

de geladeira (4ºC). O kit será testado em amostra biológica de escarro de pacientes 

diagnosticados com tuberculose (Grupo TB) e pacientes portadores de qualquer outra 

doença (Grupo não TB) para avaliação de sensibilidade e especificidade. O limite de 

detecção em água MilliQ e em amostra de escarro sabidamente negativa foi de 1fg/uL 

e, até o presente momento, o kit se mantém estável há 2 meses na temperatura de 4ºC. 

O desenvolvimento de um protótipo de kit que permita trazer possibilidade de um 

diagnóstico rápido e eficaz que contribuirá em uma maior descoberta dos casos e auxílio 

aos métodos tradicionais para confirmação da doença. 

Palavra-chaves: Tuberculose, LAMP, Diagnóstico
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UMA VACINA DE DNA CONTRA O VÍRUS 
CHIKUNGUNYA 

 

Irassandra Rooze Pereira Uchôa Cavalcanti de Aquino, Rafael Dhalia 

 
RESUMO 

 
A febre Chikungunya é uma infecção debilitante que afeta alguns indivíduos por vários 

anos. O agente causador da doença é o vírus Chikungunya (CHIKV), de grande 

relevância médica, transmitido aos seres humanos por espécies de mosquitos Aedes. 

Estudos demonstraram a importância da proteção mediada por anticorpos 

neutralizantes que se ligam a epítopos conservados no domínio B, da glicoproteína E2 

viral, inibindo a entrada ou a saída do vírus na célula. Neste projeto foi analisada a 

estrutura tridimensional da proteína E2 do vírus CHIKV, através de predição de epítopos 

(in silico), e foram identificadas duas regiões de interesse na porção do domínio B da 

Proteína E2 do CHIKV (DBE2-CHIKV). O DNA que codifica esta região foi 

comercialmente otimizado e subclonado em vetores de expressão para camundongos 

e humanos, visando a imunização de camundongos (para avaliação da resposta 

imunológica e ensaios de desafio letal). Em ambas as construções plasmidiais o 

antígeno DBE2 foi fusionado a região C-terminal de LAMP-1 (Lysosomal Associated 

Membrane Protein - 1), porção proteica que ativa a via MHC II de apresentação 

antigênica (favorecendo a formação de células B de memória). Camundongos foram 

imunizados com as formulações de DNA e os soros obtidos utilizados para avaliar a 

resposta imunológica, através da avaliação de resposta humoral e de eficiência vacinal 

por desafio letal. Os resultados preliminares indicam uma produção de anticorpos 

específicos em camundongos nocautes para a via de Interferon do tipo I, imunizados 

com três doses das construções vacinais, embora com proteção não efetiva frente à 

infecção com o vírus selvagem. Alguns ajustes fizeram-se necessários para validar 

melhor a eficiência vacinal, e novos ensaios de validação da proteção mediada pelos 

vetores vacinais estão em andamento. De acordo com os resultados obtidos, os vetores 

vacinais otimizados para seres humanos deverão ser utilizados em ensaios pré-clínicos 

em primatas e de Fase 1 em humanos, numa fase posterior a realização deste projeto. 

Palavras-chave: Glicoproteína E2, Vírus Chikungunya, Vacina de DNA
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DETERMINAÇÃO DA ESPECIFICIDADE DE PROTEÍNAS SINTÉTICAS PARA O 
DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE ZIKA E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE 

NEUTRALIZAÇÃO VIRAL 
 

Lícya Samara da Silva Xavier, Roberto Dias Lins Neto 

RESUMO 

 
Introdução: Dada a complexidade do diagnóstico diferencial do vírus Zika (ZIKV) e a 

inexistência de propostas terapêuticas eficazes, nosso grupo de pesquisa previamente 

idealizou e engenheirou in silico três proteínas, denominadas VLL-V2, VLL-V3 e VLL-

V4, a partir da estrutura do anticorpo monoclonal ZV-67 (PDB: 5KVG), cujo alvo é o 

epítopo específico e neutralizante “lateral ridge”, localizado no domínio III da proteína 

do envelope do ZIKV (ZIKV-E). Já foi demonstrado na literatura que esse anticorpo 

apresenta especificidade ao ZIKV e atividade neutralizante da infecção. Portanto, a 

hipótese deste trabalho é de que as proteínas desenvolvidas são capazes de se ligar ao 

seu alvo com alta afinidade, de forma específica e neutralizar a infecção viral in vitro. 

Objetivo: Produzir as proteínas VLL-V2, VLL-V3, VLL-V4 e avaliá-las in vitro quanto à 

afinidade de ligação à proteína ZIKV-E, assim como, quanto à capacidade de 

neutralização da infecção por Zika. Métodos: As proteínas foram expressas em células 

de Escherichia coli, purificadas por cromatografia de afinidade e avaliadas quanto à 

afinidade de ligação à ZIKV-E através de ensaios de termoforese em microescala. Por 

fim, foi mensurada a capacidade de neutralização de infecções por ZIKV mediante 

ensaios de microneutralização viral em placa. Resultados: Foi observado que a VLL-V2 

apresentou a maior afinidade de ligação à proteína ZIKV-E (KD = 7,8 x 10-9 M), seguida 

pela VLL-V4 (KD = 1,6 x 10- 5 M) e VLL-V3 (KD = 3,7 x 10-5 M). Após a 

realização dos ensaios de neutralização viral em placa, foi demonstrado, como resultado 

preliminar, que a proteína VLL-V2 foi capaz de neutralizar o ZIKV in vitro com uma EC50 

de 0,04 µM. Conclusões: Dentre as três proteínas sintetizadas e testadas in vitro, a VLL-

V2 apresentou uma maior afinidade de ligação à ZIKV-E, assemelhandose às afinidades 

de ligação apresentadas por anticorpos neutralizantes já descritos na literatura. Nos 

ensaios preliminares, a VLL-V2 também apresentou potencial de neutralização da 

infecção in vitro. Portanto, a possibilidade de uso da VLL-V2 em novas estratégias de 

diagnóstico diferencial e propostas terapêuticas deve ser investigada. 

Palavras-chave: Zika, Engenharia de proteínas, Diagnóstico diferencial
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ESTABELECIMENTO DE DUAS REAÇÕES DE RT-qPCR MULTIPLEX CAPAZES DE 
REALIZAR OS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS: CHIKUNGUNYA x MAYARO 

(ALPHAVIRUS) E ENCEFALITE DE SAINT LOUIS x NILO OCIDENTAL 
(FLAVIVIRUS) 

 

Tarciana Fernanda da Silva Celerino, Rafael Dhalia 

RESUMO 

 
Os arbovírus são responsáveis por milhares de infecções anualmente em todo o mundo, 

constituindo um importante problema de saúde pública. Os vírus Chikungunya e Mayaro 

possuem características artralgênicas severas, enquanto os vírus da Encefalite de Saint 

Louis e o vírus do Nilo Ocidental são descritos como encefalitogênicos. Devido a grande 

similaridade clínica, as infecções ocasionadas por estes arbovírus são frequentemente 

confundidas entre si, tornando-se necessário o desenvolvimento de diagnósticos 

diferenciais. Objetivo: estabelecer protocolos de diagnóstico molecular através da 

técnica de RT-qPCR em tempo real para diferenciar CHIKV x MAYV e SLEV x WNV, 

em reações multiplex de único tubo. Metodologia: Foram desenhados primers e sondas, 

com base no alinhamento de sequências dos genomas destes vírus, assim como 

plasmídeos contendo genes sintéticos com as suas sequências alvos (controles 

positivos). Os plasmídeos foram utilizados para transformar bactérias Escherichia coli, 

extraídos, linearizados e transcritos “in vitro”. Foi também extraído RNAs virais, de 

culturas de células infectadas com estes arbovírus. Utilizando-se os RNAs sintéticos e 

virais, foi avaliada as concentrações ideias de uso dos primers e sondas desenhados. 

Em seguida foi avaliado os limites de detecção, quantificação e faixa dinâmica linear 

dos ensaios (sensibilidade analítica), através dos ensaios de RT-qPCR em tempo real. 

Para avaliação da sensibilidade e especificidade clínica, foi utilizado um painel de 

amostras artificiais (Spike-in). Resultados: O protocolo de RT-qPCR para CHIKV x 

MAYV mostrou-se mais sensível e mais específico na detecção do CHIKV do que 

MAYV, apresentando coeficiente de linearidade e eficiência superior quando comparado 

ao protocolo singleplex de CHIKV. Já o protocolo para SLEV x WNV apresentou 

linearidade e eficiência equivalente aos singleplex de ambos os vírus. Conclusão: É 

possível otimizar as reações de diagnóstico diferencial, de arbovírus 

sintomatologicamente relacionados, em reações multiplex de RT-qPCR em tempo real. 

Os protocolos estabelecidos neste trabalho deverão ser implementados nos serviços de 

referência regionais e nacionais em arboviroses. 

 
Palavras-chave: Diagnóstico molecular, RT-qPCR, Arbovírus
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ESTUDO GENÉTICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM LEUCEMIA LINFOIDE 
AGUDA DE CÉLULAS T DE PERNAMBUCO 

 

João Lucas Cruz Souza, Norma Lucena Cavalcanti Licínio da Silva 

 
RESUMO 

 
Introdução: A Leucemia Linfoide Aguda (LLA) de células T é uma neoplasia maligna 

hematológica agressiva, representa 15% das LLAs da infância. A partir de estudos 

citogenéticos e moleculares foi possível identificar oncogenes envolvidos na patogenia 

da doença que atualmente têm importância no diagnóstico e prognóstico do paciente. 

Objetivo: Determinar a frequência e o impacto das alterações nos genes FLT 3 e Notch1 

em pacientes pediátricos com LLA-T de Pernambuco e estabelecer seu perfil genético. 

Material e Métodos: Foram estudados 137 pacientes com LLA-T no IMIP e no HUOC. A 

citogenética convencional foi avaliada por bandeamento G e a molecular por FISH e 

MCB; o perfil genético por PCR convencional para o painel estabelecido pelo 

Laboratório de Biologia Molecular do IMIP (expressão ectópica de TLX1 e TLX3 e fusões 

SIL-TAL1, MLLT3-KMT2A, MLLT10-KMT2A e KMT2A-MLLT1); e as alterações FLT3-

ITD e mutações na região PEST do gene Notch1 por PCR e sequenciamento. 

Resultados: A citogenética convencional foi analisada em 27 pacientes e mostrou 

cariótipos normais em 30%, alterações numéricas em 37% e alterações estruturais em 

41%. As alterações estruturais encontradas foram i(Xq), del7q, del11q, del12p e del14q. 

Também foram observadas as translocações t(3;13), t(17;19), t(6;11;17) e duas t(11;14), 

definidas por citogenética molecular. Ainda, a técnica de FISH mostrou rearranjo do 

gene TLX3 em 4 casos e deleção em 2, rearranjo do gene TCR-αβ em 3, rearranjo SIL-

TAL1 em 5, rearranjo TLX1 em 1 e todos os 20 pacientes investigados para amplificação 

do gene ABL foram negativos. Em relação à alteração FLT3-ITD, 112 pacientes foram 

avaliados: 91 do IMIP, com 3 positivos; e 21 do HUOC, ainda sob análise. Em relação 

ao Notch1, 90 pacientes amplificaram a região estudada, ainda sob análise. Conclusão: 

As principais translocações encontradas nesse estudo foram t(11;14) , t(17;19) e a 

t(3;13), esses pacientes tiveram recidiva precoce e foram a óbito, sugerindo mau 

prognóstico, enquanto a paciente com a translocação complexa t(6;11;17) foi submetida 

ao TCTH. Este estudo demonstra a importância dos estudos moleculares para avaliar o 

perfil genético e prognóstico da LLA-T. 

Palavra-chaves: LLA-T, FLT3, Notch1
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IMUNOLOGIA APLICADA AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE 
CONTROLE PARA AS LEISHMANIOSES: UMA ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM 

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 
 

Maria Gabriella Nunes de Melo, Milena de Paiva Cavalcanti 

 
RESUMO 

 
O regime terapêutico utilizado para o tratamento da Leishmaniose Tegumentar 

Americana (LTA), com Antimoniato de Meglumina (AM), é direcionado para a morte do 

parasito e não exerce influência na resposta imune do hospedeiro. Desta forma, é 

imprescindível desenvolver novos alvos terapêuticos que possam estabelecer uma 

modulação entre os perfis Th1 (inflamação/proteção) e Th2 (suscetibilidade a infecção), 

e tenha ação contra Leishmania braziliensis-Lb associada à modulação o perfil 

inflamatório, para uma futura cura clínica. Neste intuito, novos compostos sintéticos e 

naturais vêm sendo estudados e estão apresentando resultados promissores. Assim, o 

objetivo deste estudo é avaliar o potencial imunomodulador de novas estratégias 

terapêuticas para LTA. Os compostos ftalimídicos-triazólicos (RN1, RN2 e RN3) e o 

extrato bruto da microalga Chlorella vulgaris (CV), os quais foram obtidos pelo método 

de Click Chemistry e ultrassonicação, respectivamente. As drogas de referência 

(miltefosina e AM) e Imiquimod também foram avaliados para comparação. Os índices 

de seletividade (IS) foram obtidos através de ensaios de concentração inibitória (IC50), 

em células de Lb, e concentrações citotóxicas (CC50), em células humanas pelo método 

de MTT. Os testes em grupos de estudo (controle e positivo) estão sendo realizados, 

para avaliação do potencial imunomodulador por meio de análise de expressão gênica 

(RT-qPCR), produção de citocinas (CBA) e de óxido nítrico. Para as drogas de 

referência, obteve-se miltefosina (IS=156,36) e AM (IS=3,44), e Imiquimod (EC50= 

0,36045μg/mL). Até o momento, verificou-se que o RN1 (IS=28,37) foi composto com a 

maior seletividade para o parasito e menor toxidade para as células humanas, o extrato 

natural da CV (IS=6,9) obteve resultados promissores por apresentar o IS superior ao 

do AM. Portanto, com base nos resultados obtidos até o presente momento, os novos 

candidatos terapêuticos apresentaram resultados melhores que o AM, demonstrando a 

importância em prosseguir com os ensaios imunológicos. 
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INQUÉRITO ENTOMOLÓGICO, POR XENOMONITORAMENTO MOLECULAR, PARA 
CONFIRMAR O STATUS DA TRANSMISSÃO DA FILARIOSE LINFÁTICA EM UMA 

ÁREA TRATADA NO RECIFE, PERNAMBUCO 
 

Josimara do Nascimento, Cláudia Maria Fontes de Oliveira 

 
RESUMO 

 
No Brasil, a filariose linfática (FL), doença infecto-parasitária negligenciada, tem como 

agente etiológico o nematódeo Wuchereria bancrofti. Este é transmitido ao homem, seu 

hospedeiro definitivo, pelo mosquito Culex quinquefasciatus infectado. Estima-se que, 

mundialmente, 859 milhões de pessoas estejam ameaçadas por essa doença. Sendo 

esta potencialmente eliminável, o Brasil adotou as propostas da OMS pelo PNEFL. No 

país, o Recife e três cidades da Região Metropolitana do Recife – PE são os últimos 

focos ativos de transmissão da parasitose. Após a adoção do TC e medidas de controle 

vetorial, o bairro de Água Fria, no Recife, que apresentava o 2o maior número de 

pessoas acometidas pela FL no início do século XXI, sofreu significativa redução da 

carga parasitária dos indivíduos microfilarêmicos e, consequentemente, apresentou 

uma diminuição no quantitativo de mosquitos infectados. No entanto, a última vigilância 

entomológica realizada no local ocorreu em 2005 por um xenomonitoramento molecular 

(XM) sem validação das amostras. Nesse contexto, este estudo se dispõe a avaliar o 

atual status de transmissão da FL no local por um XM (verificação da taxa de infecção 

e/ou infectividade vetorial de C. quinquefasciatus por W. bancrofti) com controle 

endógeno. Como objetivos específicos, elaborar mapas de risco de transmissão da 

filariose linfática com base no histórico de casos anteriores e/ou recentes (infecção 

vetorial e humana) para orientar a captura do mosquito vetor; coletar dados 

mosquitogênicos para C. quinquefasciatus na área de captura definida pelos mapas de 

risco de FL; e identificar a densidade e diversidade de culicídeos da amostragem 

realizada. No momento, os esforços se concentram na captura por busca ativa de 

fêmeas ingurgitadas/grávidas de C. quinquefasciatus no interior das residências 

definidas pelo mapa construído. Os pools serão processados pelo protocolo PCR WbCx. 

Havendo pools positivos, estes seguirão para avaliação da taxa de infectividade. Por 

meio de uma varredura virtual pelo software Google Street View, foram identificadas 

características socioambientais de risco favoráveis à transmissão da FL na localidade. 

 
Palavras-chave: Filariose linfática, Xenomonitoramento Molecular, Wuchereria 
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INVESTIGAÇÃO DA DINÂMICA DE INTERAÇÃO E INTERNALIZAÇÃO DO VÍRUS 
ZIKA EM CÉLULAS DE INSETO 

 

Yuri Mouzinho Ramos Tanaka, Tatiany Patrícia Romão Pompilio de Melo 

RESUMO 

Introdução: O vírus Zika (ZIKV) é um Flavivírus de importância médica transmitido para 

humanos através da picada de mosquitos infectados. Para invadir as células do vetor e 

iniciar a replicação, o vírus precisa penetrar no citoplasma e as alterações estruturais 

induzidas por essa infecção são pouco compreendidas, assim como variações na 

expressão de genes envolvidos em vias metabólicas associadas à progressão do ciclo 

de infecção e patogênese viral. Para esclarecer estes pontos, esta pesquisa buscou 

investigar de forma comparativa a infecção do vírus Zika em duas linhagens celulares 

de inseto com perfis distintos de permissibilidade à progressão da infecção viral, a 

suscetível C6/36 (de Aedes albopictus) e a resistente Sf9 (de Spodoptera frugiperda). 

Objetivo: Caracterizar fatores moleculares e estruturais determinantes para a 

internalização do vírus Zika em linhagens celulares de inseto, através da investigação 

da cinética de infecção viral e da avaliação ultraestrutural e do perfil transcriptômico de 

células C6/36 e Sf9 em resposta à infecção. Métodos: A dinâmica de interação e 

internalização do ZIKV está sendo investigada através do monitoramento da cinética de 

infecção por RT-qPCR, avaliação ultraestrutural das linhagens de inseto desafiadas com 

o vírus por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de transmissão (MET) e 

análises transcriptômicas. Resultados: Análises de cinética de interação e internalização 

nas células C636 e Sf9 evidenciaram que o ciclo de replicação viral após a infecção do 

ZIKV em Sf9 não progride, contrastando com a linhagem C636. Entretanto, através de 

microscopia MET e MEV foi demonstrado pela primeira vez a presença do ZIKV em 

compartimento intracelular da Sf9. Também foi possível visualizar a presença de 

partículas virais associadas à superfície celular tanto em C636 como em Sf9 

evidenciando a capacidade de invasão viral em ambas as células. Conclusão: Este 

projeto está contribuindo na construção de conhecimentos sobre a biologia da infecção 

viral em células de inseto. Os estudos voltados para esta temática ainda são escassos 

e os resultados obtidos estão ajudando a esclarecer uma importante lacuna científica. 

 
Palavras-chave: Zika vírus, Interação e internalização viral, Células de inseto.
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ISCAS TÓXICAS DE AÇÚCAR PARA O CONTROLE DE AEDES AEGYPTI: UMA 
ESTRATÉGIA SELETIVA PARA O BLOQUEIO DA TRANSMISSÃO DE 

ARBOVIROSES POR BUSCA ATIVA 
 

Kathyanne Ellen da Silva Barbosa, Maria Alice Varjal de Melo Santos 

 

RESUMO 

 
O presente estudo se propõe a avaliar a isca tóxica de açúcar (ITA), uma estratégia que 

baseada no comportamento alimentar de busca por fontes de carboidratos, para a 

eliminação de mosquitos na fase adulta, a fim de reduzir o contato mosquito-homem em 

áreas de transmissão de arbovírus. Um protótipo de ITA desenvolvido no Depto. 

Entomologia/IAM, para uso em ambientes domiciliares, está sendo testado no município 

do Recife nos seguintes esquemas de intervenção: 1) instalação de 5 ITAs/apartamento 

em seis imóveis de um prédio, por um período de dois meses; 2) 15 ITAs e 15 

ovitrampas-Controle (OVT-C) instaladas apenas nas áreas comuns de um prédio por 

três meses e 3) 76 ITAS e 67 OVT-C distribuídas em 11 casas de um condomínio por 

quatro meses. Dada a situação da Pandemia Covid-19 e as restrições sanitárias de 

acesso aos imóveis, as instruções para instalação e manutenção das armadilhas foram 

disponibilizadas em panfleto explicativo; os tecidos contendo ovos do mosquito retirados 

das OVT-C foram recolhidos em sacos plásticos entregues nas portarias dos prédios e 

condomínio, bem como, o questionário impresso para a avaliação da percepção dos 

usuários sobre a infestação por mosquitos, antes e durante o uso das armadilhas e o 

seu procedimento de manutenção. Os resultados preliminares revelaram a presença de 

mosquitos em todos os imóveis trabalhados, com maior queixa no período noturno. 

Todos os usuários afirmaram que houve uma diminuição próxima a 70% na quantidade 

de mosquitos durante o uso das ITAs, percebida após os primeiros 15 dias da sua 

instalação, 85% deles recomendariam seu uso para outras pessoas ou comprariam caso 

fossem comercializadas. A maioria dos usuários declarou não haver dificuldades no 

procedimento de manutenção da ITA e da OVT-C. A contagem dos ovos removidos pela 

OVT-C demonstrou, inicialmente, uma elevada infestação nos imóveis monitorados, 

embora uma redução de 50% a 80% da densidade de ovos de A. aegypti tenha sido 

alcançada no fim do período de observação. Estes resultados sugerem a efetividade do 

protótipo para o controle de mosquitos, de forma isolada ou combinada às OVT-C, e sua 

elevada aceitação e co-responsabilização pelos usuários. 

 
Palavras-chave: Mosquitos adultos, Controle complementar, Iscas letais
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NEUROINFLAMAÇÃO E SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA: ESTUDO DA 
ASSINATURA IMUNE EM LCR DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E DA 

INFECÇÃO DE CÉLULAS NEURONAIS E ENDOTELIAIS VASCULARES IN VITRO 

 

Morganna Costa Lima, Rafael Freitas de Oliveira França 

 
RESUMO 

 
Introdução: A Síndrome Congênita do Zika (SCZ) é caracterizada como um conjunto de 

malformações fetais e neurológicas graves apresentadas por recém-nascidos e crianças 

que foram expostos ao ZIKV ainda em idade fetal, ou na primeira infância, 

respectivamente. A microcefalia é um dos quadros clínicos mais comuns, porém outras 

anomalias craniofaciais, comprometimento motor, ocular e auditivo, também são 

observados. Apesar do caráter multifatorial, acredita-se na neuroinflamação como um 

dos processos chave para o desenvolvimento da SCZ. Objetivo: Traçar o perfil imune 

da infecção congênita por ZIKV em LCR de crianças com microcefalia vs. controle, e em 

modelos de experimentação in vitro, pelo uso de células de linhagem neuronal (células 

SH-SY5Y) e endoteliais vasculares cerebrais (HBMECs). Metodologia: a quantificação 

de citocinas e quimiocinas foi realizada em amostras de LCR através de ensaio 

multiplex. As células SH-SY5Y e HBMECs foram infectadas por ZIKV in vitro e 

submetidas à avaliação de vias (IFN-1 α/β e MAPK p38) e mediadores inflamatórios, 

expressão de ICAM-1 e VCAM-1 e de Metaloproteinases de Matriz (MMPs), 

empregando-se técnicas de citometria de fluxo, RT-PCR e western blot. Resultados: O 

ZIKV induziu a produção de IFN-Iα, CXCL-9 e CXCL-10 em LCR do grupo microcefalia 

(n=51) vs. controle (n=27). A infecção de células neuronais foi favorecida pela expressão 

de TLR3 e levou à ativação de MAPK p38 e a produção de IL-1β, IL-6, TNF-α, CXCL-9 

e CXCL-10. No mais, o vírus alterou a expressão de MMPs 

-1, -2, -3 e -9. As HBMECs, por sua vez, foram suscetíveis e permissivas à infecção por 

ZIKV, um processo dependente do citoesqueleto de actina. Consequente à infecção, as 

HBMECs produziram TNF-α e IL-12p70, porém a expressão de MMPs, ICAM-1 e VCAM-

1 não foi alterada pelo vírus. Conclusão: a infecção por ZIKV parece regular 

positivamente a via do IFN-I, assim como vias pró-inflamatórias parcialmente 

dependentes de IFN, levando à liberação de citocinas e quimiocinas dentro do SNC. A 

produção constante ou exacerbada dessas proteínas tem um caráter neurotóxico, que 

pode alterar a estrutura e o funcionamento do SNC, e assim prejudicar a neurogênese. 

 
Palavras-chave: Vírus Zika, Síndrome Congênita do Zika, Neuroinflamação



 
 
 
 
 
 
 

40  

NEUROPATOGÊNESE DA INFECÇÃO PELOS VÍRUS ZIKA E CHIKUNGUNYA EM 
NEUROESFERAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE CULTURA 3D 

 

Thaíse Yasmine Vasconcelos de Lima Cavalcanti, Rafael Freitas de Oliveira França 

 

 
RESUMO 

 
Os vírus Zika e Chikungunya causam diversas manifestações neurológicas graves e o 

uso do cultivo celular em 3D é capaz de gerar estruturas que mimetizam in vitro um 

microambiente de organização celular que ocorre in vivo, sendo um importante método 

para melhor compreender a atuação da infecção viral em estruturas mais complexas 

provenientes de células neurais. Nesse contexto, as células humanas de 

neuroblastoma, SH-SY5Y, que são frequentemente utilizadas em estudos de 

neurobiologia se apresentam como um modelo celular promissor para o cultivo em 3D. 

É pouco esclarecido como os vírus Zika e Chikungunya atuam na neurogênese, na qual 

estão envolvidos genes mestres do desenvolvimento, os genes Hox, que atuam na 

diferenciação de diversos tipos de células. Diante do exposto, a hipótese do presente 

trabalho é que os vírus Zika e Chikungunya alteram a expressão de genes hox em 

neuroesferas em processo de diferenciação celular e essas estruturas são capazes de 

gerar uma resposta inflamatória frente à infecção viral. Atendendo a necessidade de 

compreender essa hipótese, o objetivo geral do estudo foi desenvolver novos modelos 

de cultivo neuronal em 3D (neuroesferas) a partir de células SH-SY5Y e avaliar a 

modulação da expressão dos genes HOX nestes modelos após a infecção com os vírus 

Zika e Chikungunya. Para isso, foi realizado o cultivo tridimensional de células SH-SY5Y 

utilizando a técnica de levitação magnética. As neuroesferas foram diferenciadas com 

ácido retinóico all trans e BDNF (Brain derived neurotrophic factor) e infectadas com os 

vírus Zika e Chikungunya. Foi analisada por RT-qPCR a expressão dos genes Hox e 

por citometria de fluxo o perfil inflamatório das neuroesferas infectadas. Foi observado 

que as neuroesferas são capazes de se diferenciar, são permissivas à infecção por 

ambos os vírus e geram resposta inflamatória. Genes Hox envolvidos com o processo 

de diferenciação celular tiveram suas expressões alteradas em decorrência da infecção. 

Estes resultados sugerem que neuroesferas são modelos viáveis para o estudo da 

neuropatogênese viral e a alteração da expressão dos genes Hox revelam aspectos 

importantes desses vírus no percurso da neurogênese. 

Palavras-chave: Cultivo celular 3D, Arboviroses, Genes Homeobox
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O INIBIDOR DE FOSFODIESTERASE-5 (PDE5I) TADALAFIL REVERTE O 
COMPORTAMENTO DEPRESSIVO- E ANSIOSO-SÍMILE ATRAVÉS DA 

MODULAÇÃO DO EIXO INTESTINO-CÉREBRO 
 

Eduardo Pereira Duarte da Silva, Christina Alves Peixoto 

 
RESUMO 

 
A Esclerose Múltipla (EM) é doença crônica neurodegenerativa frequentemente 

acompanhada por comorbidades neuropsiquiátricas, tais como o Transtorno Depressivo 

Maior (TDM). Objetivou-se avaliar se o Inibidor de Fosfodiesterase-5 (PDE5I) Tadalafil 

exerce efeito antidepressivo e por quais mecanismos. Para tanto, usamos o modelo 

murino de EM Encefalomielite Autoimune Experimental (EAE), testes de comportamento 

animal (SST, TST, EPM), Western Blotting, imunohistoquímica, imunofluorescência e 

análise da microbiota intestinal. Verificamos através da temperatura corporal que a EAE 

na fase pré-sintomática é acompanhada por alterações comportamentais que não são 

sickness behavior, mas comportamento depressivo- e ansioso-símile, e que o 

tratamento agudo com Escitalopram e Tadalafil melhora tal comportamento, o que 

demonstra efeito antidepressivo e ansiolítico. Além disso, várias alterações foram 

verificadas que podem explicar o aparecimento do comportamento depressivo-símile, 

tais como gliose reativa (Iba-1, GFAP), neuroinflamação (IL-1β, IL-6, COX-2), redução 

da proliferação celular (Ki67), aumento de apoptose celular (Caspase-3), redução da 

plasticidade sináptica (p-CREB, BDNF, SAP97, SAP102, PSD95), aumento da 

resistência dos receptores de glicocorticóide (GR total, pGR [Ser226]), disfunção da 

neurotransmissão glutamatérgica (GluA1, GluA2, GluN1, GluN2A), aumento da 

permeabilidade da barreira hematoencefálica (BHE) (ZO-1, Occludin) e barreira 

intestinal (Occludin), aumento da infiltração de células imunes no cérebro (CD40L) e 

cólon distal (MMP-2, MMP-9, CD40L), inflamação colônica (IL-17, IL-6, TLR4, GFAP, 

TNF-α, IFN-γ, COX-2), mudanças no metabolismo do triptofano (IDO, KMO), ativação 

da MAPK-p38 e redução de Lactobacillus. Todas as alterações anteriormente 

mencionadas foram moduladas pelo Tadalafil e através delas o comportamento 

depressivo- e ansioso-símile foi melhorado. Em conclusão, nosso estudo sugere que o 

Tadalafil exerce efeito antidepressivo através da modulação de vias que envolvem o 

eixo intestino-cérebro e tem eficácia semelhante Escitalopram. Tais evidências podem 

fundamentar o uso do Tadalafil em ensaios clínicos com pacientes com depressão. 

Palavra-chaves: Transtorno Depressivo Maior (TDM), Encefalomielite Autoimune 

Experimental (EAE), Inibidor de Fosfodiesterase-5 (PDE5I)
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OCORRÊNCIA DE GENES DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA E COMPOSIÇÃO 
BACTERIANA EM MATRIZES AQUÁTICAS DA CIDADE DO RECIFE-PE, BRASIL 

 

Tamires Goncalves de Jesus, Danilo Elias Xavier 

 

 
RESUMO 

 
A resistência antimicrobiana é um grave problema de saúde pública. Em especial, a 

disseminação de genes mcr de resistência à colistina representa uma preocupação atual 

pois compromete a eficácia clínica da colistina, antimicrobiano de último recurso 

atualmente para o tratamento de infecções graves. O objetivo do estudo é descrever a 

ocorrência de genes de resistência antimicrobiana e a composição bacteriana em 

matrizes aquáticas da cidade do Recife-PE, Brasil. Será realizado o sequenciamento de 

amplicons do gene do RNA ribossomal 16S (16S rRNA) e de genes de resistência 

antimicrobiana incluindo mcr-1 a mcr-10, a partir do DNA metagenômico coletado no 

Rio Capibaribe-PE. Os amplicons foram gerados através de reações de PCR realizadas 

separadamente, uma Multiplex para amplificação dos genes de resistência e uma 

Uniplex para o gene do rRNA 16S, com oligonucleotídeos iniciadores projetados com a 

ferramenta Primer-BLAST (NCBI). Um esquema de fluxo de trabalho para análise dos 

dados de sequenciamento foi criado neste estudo utilizando a ferramenta QIIME 2, e a 

base de dados de genes de resistência CARD. Os oligonucleotídeos iniciadores foram 

desenhados ajustando os parâmetros: temperatura de anelamento, tamanho, conteúdo 

GC e tamanho do produto, visando um perfil de amplificação semelhante dos 

iniciadores. Suas sequências foram analisadas in silico e através de eletroforese em gel 

de agarose, onde mostraram ser funcionais e específicos separadamente, bem como 

na reação Multiplex. O fluxo de trabalho de análise dos dados foi desenvolvido para as 

etapas de demultiplexação e filtragem de qualidade das leituras, atribuição taxonômica, 

identificação dos genes de resistência, estimativas de diversidade e abundância das 

sequências dentro e entre as amostras, as outras etapas do projeto ainda estão em 

andamento. Mas os já obtidos painel de iniciadores para PCR Multiplex de genes de 

resistência e fluxo de trabalho para análise rápida dos dados sequenciados, poderão 

auxiliar novos estudos de monitoramento ambiental de genes de resistência e bactérias 

presentes no seu microambiente, e assim na criação de intervenções racionais contra a 

disseminação da resistência antimicrobiana. 

Palavra-chaves: Resistência antimicrobiana; mcr; bactérias aquáticas
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
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A PROFISSÃO MÉDICA E A GESTÃO DO CONHECIMENTO DIANTE DA PANDEMIA 
DA COVID-19 

 

Vanessa Gabrielle Diniz Santana, Pedro Miguel dos Santos Neto 

 
RESUMO 

 
Introdução- Este estudo pretende aprofundar o tema da profissão médica, normas 

técnicas e recomendações, e a incorporação do conhecimento durante a Pandemia da 

COVID-19. Serão analisados os protocolos e normas institucionais nos hospitais 

estaduais Agamenon Magalhães, Alfa - Nossa Senhora das Graças e Correia Picanço 

e será realizada a análise da gestão do conhecimento entendendo o compartilhamento 

e incorporação do conhecimento. O desafio posto será investigar como a profissão 

médica incorporou o conhecimento diante do cenário da Pandemia? Objetivos- Objetivo 

Geral: Analisar a incorporação do conhecimento da profissão médica durante a 

Pandemia da COVID-19 no Estado de Pernambuco. Objetivos específicos: Analisar as 

normas técnicas e recomendações voltadas para a Pandemia da Covid-19 nos hospitais 

estudados; identificar se as normas técnicas e recomendações foram utilizadas pelo 

profissional médico nos hospitais estudados e as mudanças ocorridas com o cenário da 

Pandemia; Conhecer as estratégias utilizadas pelos profissionais médicos na busca do 

conhecimento e como este foi incorporado diante da Pandemia da COVID-19. Métodos- 

Trata-se de um estudo de caso, com abordagem quantitativa e qualitativa. Serão 

realizadas entrevistas semiestruturadas e questionários, além da utilização de fontes 

documentais. A utilização da abordagem quantitativa e qualitativa se dá em razão dos 

objetivos propostos nesta pesquisa que pressupõe a necessidade de compreender os 

fenômenos sociais complexos relacionados ao tema. As entrevistas semiestruturadas 

serão aplicadas aos representantes de entidades médicas e serão analisadas a partir 

da análise de conteúdo de Bardin. Os questionários serão aplicados aos médicos dos 

hospitais estudados. Resultados- A pesquisadora está na fase de organização da 

metodologia científica e análise documental. Iniciou a escrita de um Ensaio Científico 

sobre o debate da Sociologia das Profissões e a profissão médica. Conclusão- A 

escolha para investigar os profissionais médicos se deu devido a importância dos 

mesmos, diante da Pandemia da COVID-19 e diante de questões importantes a serem 

abordadas na Gestão do Conhecimento e na profissão médica. 

Palavras-chave: Sociologia Médica, Gestão do Conhecimento, Políticas, Planejamento 

e Administração em Saúde
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A VULNERABILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DECORRENTE DA CADEIA 
PRODUTIVA SUCROENERGÉTICA 

 

Renata Cordeiro Domingues, Aline do Monte Gurgel 

 

RESUMO 
 

Introdução: Os territórios de Água Preta, Aliança, Serinhaém, Itambé e Goiana estão 

inseridos de maneira importante na cadeia produtiva sucroalcooleira de Pernambuco. 

Sabe-se que as dinâmicas e estruturas do arranjo desses territórios são responsáveis 

pela eclosão de vulnerabilizações socioambientais, dentre as quais destacam-se a 

contaminação ambiental e a exposição humana aos agrotóxicos utilizados nos 

monocultivos de larga escala. Objetivo: analisar a vulnerabilização socioambiental de 

territórios inseridos na cadeia produtiva sucroenergética do estado de Pernambuco. 

Método: estudo de natureza quantitativa e qualitativa com análise de dados secundários 

e primários, ancorado numa abordagem ecossocial da saúde. Na etapa qualitativa, 

aplicaremos as ferramentas do Diagnóstico Rural Participativo (DRP) com os sujeitos 

que moram e trabalham nos territórios da pesquisa. Os dados qualitativos irão fomentar 

as matrizes de processos críticos, organizadas a partir das categorias da epidemiologia 

crítica. Na etapa quantitativa, foi realizado um estudo do tipo ecológico, descritivo e 

analítico, a partir de dados secundários extraídos da plataforma BDqueimadas/INPE e 

SIH/DATASUS. Comparou-se as taxas de hospitalizações por agravos respiratórios em 

crianças menores de 5 anos e em idosos maiores de 60 anos, bem como as ocorrências 

de focos de calor nos municípios produtores e não produtores de cana-de-açúcar. Os 

dados foram sistematizados numa série histórica no período de 2008 a 2018. 

Resultados parciais: Verificou-se que, para ambos os grupos etários, as taxas de 

hospitalizações são maiores nos municípios produtores de cana-de-açúcar, com 

diferença estatística significativa (p<0,005). Observou-se que, diferente do padrão 

sazonal das hospitalizações mais prevalentes nos meses de abril a julho, a distribuição 

mensal dos focos de calor nos municípios canavieiros concentra-se no intervalo entre 

os meses de agosto a fevereiro, não havendo correlação estatística significativa. 

Conclusão: espera-se que os resultados deste estudo sejam escopo para as ações de 

precaução, promoção e prevenção com vistas para a saúde humana e ambiental nos 

territórios analisados. 

 
Palavras-chave: Determinação social da saúde, Cana-de-açúcar, Vulnerabilidade
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ACESSO À CIRURGIA BARIÁTRICA: DO GLOBAL AO LOCAL 

Rebecca Soares de Andrade Fonseca dos Santos, Eduarda Ângela Pessoa Cesse 

 

RESUMO 

Introdução: O acesso à cirurgia bariátrica é dificultoso em diversas partes do mundo e 

várias razões já foram relacionadas a essa dificuldade. Compreender como tem sido a 

abordagem e o enfrentamento à obesidade em diferentes sistemas de saúde pode 

auxiliar na identificação de aspectos facilitadores e dificultadores do acesso à cirurgia. 

Objetivo: Analisar abordagens de enfrentamento à obesidade em diferentes sistemas 

de saúde, e o acesso à cirurgia bariátrica na rede SUS em Pernambuco. Método: Estudo 

com abordagem mista, utilizando-se: da revisão de escopo para caracterizar o acesso 

à cirurgia em diferentes sistemas de saúde; da utilização de dados secundários oriundos 

da Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição para caracterização da população elegível 

à cirurgia bariátrica em Pernambuco; e entrevistas em profundidade com indivíduos 

elegíveis à cirurgia para traçar suas trajetórias assistenciais, e analisar o acesso à esse 

tipo de cirurgia no estado. Resultados: A revisão revelou que o acesso à cirurgia 

bariátrica se mostrou dificultoso em diversos países, com fatores sócio-econômicos, 

políticos, organizacionais, técnicos e simbólicos relacionados a essas desigualdades de 

acesso. Identificou-se a necessidade de intervenções junto às políticas atualmente 

existentes em vários países estudados, com vistas a minorar as iniquidades referentes 

ao acesso à cirurgia por seus elegíveis; Quanto à caracterização da população elegível 

à bariátrica em Pernambuco, observou-se o percentual de 3,1% dos entrevistados com 

indicação formal à cirurgia, predominância do sexo feminino, baixa escolaridade e 

situação sócio-econômica desfavorável; As entrevistas em profundidade, por sua vez, 

revelaram desde o estigma, dificuldades da vida diária e laboral associadas à 

obesidade, até a dificuldade enfrentada nos serviços de saúde para o acesso à cirurgia 

em si. Conclusão: O acesso à bariátrica está intrinsecamente relacionado à realidade 

contextual vivenciada por seus elegíveis. Múltiplos aspectos necessitam re(avaliação) 

pelos formuladores de políticas e tomadores de decisão para a oferta de acesso mais 

equânime da cirurgia tanto em nível local quanto global. 

Palavras-chaves: Obesidade, Cirurgia Bariátrica, Acesso aos serviços de saúde
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ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE: UMA 
ANÁLISE A PARTIR DA ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DO RECIFE – PE 

 

Maria Eduarda Lima de Carvalho, Maria do Socorro Veloso de Albuquerque. 

 

RESUMO 
 

Busca-se analisar o acesso das pessoas com deficiência aos serviços de atenção 

básica na cidade do Recife, tendo como referência a coordenação do cuidado na 

perspectiva de uma atenção básica abrangente. Trata-se de um estudo de caso a ser 

analisado através da triangulação de dados. Utilizará coleta de diferentes fontes de 

evidências que convergem entre si, sobre o mesmo objeto de estudo. Serão utilizadas 

as seguintes fontes: documentação, dados dos Sistemas de Informações em Saúde 

(SIS) e entrevistas. A população estudada será formada por pessoas com deficiência 

(física, auditiva, visual e intelectual), usuárias dos serviços de saúde no território adscrito 

pelo distrito sanitário VIII do Recife, profissionais das equipes de atenção básica e gestor 

do nível central. As entrevistas serão realizadas sob a anuência do entrevistado e, 

posteriormente, transcritas para análise. Serão entrevistados quatro usuários com 

deficiência, quatro profissionais da atenção básica e um gestor. A análise das 

entrevistas será realizada a partir das dimensões de acesso norteadoras do estudo: o 

‘framework’ desenvolvido for Levesque, Harris e Russell (2013): 1) acessibilidade; 2) 

aceitabilidade; 3) disponibilidade e acomodação; 4) acessibilidade financeira; 5) 

adequação, e cinco habilidades correspondentes: 1) capacidade de perceber; 2) 

capacidade de procurar; 3) capacidade de alcançar; 4) capacidade de pagar; e 5) 

capacidade de se envolver. Na análise de entrevistas será utilizada a técnica Análise de 

Conteúdo (AC) temática, através da técnica Condensação de Significados. Para os 

dados quantitativos coletados, a análise será estatística descritiva, através da 

frequência absoluta e relativa no Programa Microsoft Excel. 

 
Palavras-chaves: Acesso aos serviços de saúde, Pesquisa qualitativa, Saúde da 

pessoa com deficiência
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ANÁLISE DA INSERÇÃO DE SANITARISTAS EGRESSOS DE CURSOS DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DE PERNAMBUCO NO MERCADO DE 

TRABALHO 
 

Jorgiana de Oliveira Mangueira, Kátia Rejane de Medeiros 

 

 
RESUMO 

 
Introdução: A formação de sanitaristas graduados somou-se à pós-graduação em saúde 

coletiva. A complexidade implicada nesse processo necessita de reflexões e 

aprofundamento sobre o campo. Objetivo: Analisar a inserção de sanitaristas egressos 

de cursos de graduação e pós-graduação de Pernambuco no mercado de trabalho. 

Métodos: Trata-se de um inquérito sociológico do tipo Survey, analisado 

qualitativamente. Compõe a população do estudo 200 egressos, formados entre os anos 

de 2016 a 2019 do programa de Residência em Saúde Coletiva do Instituto Aggeu 

Magalhães (IAM/Fiocruz-PE) e dos cursos de graduação em saúde coletiva da Asces 

(Associação Caruaruense de Ensino Superior), Universidade Estadual de Pernambuco 

(UPE) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foram realizadas entrevistas 

via Google Meet com questões sobre identidade profissional, valores agregados pela 

formação, importância da formação para inserção no mercado de trabalho, desafios e 

estratégias para melhorar a inserção. Foram entrevistados 1 egresso da Asces, 5 da 

UPE, 9 da UFPE e 8 da Residência. Resultados: A maioria dos egressos da residência 

identifica-se como sanitarista pós-graduado. A atuação na área da gestão de serviços 

de saúde é prevalente entre graduados e pós-graduados. O reconhecimento da Fiocruz 

na área da saúde foi fator preponderante para a escolha do programa. Os egressos da 

graduação desconheciam o curso, no entanto, identificaram-se durante a formação. Os 

valores agregados por ambas as formações incluíram a mudança de visão, formação 

crítica, política e humanizada. A inserção no mercado de trabalho é maior entre os 

egressos da Residência e da graduação da UFPE. A maioria dos residentes conseguiu 

se inserir a partir dos campos de estágios. Os desafios para melhorar a inserção do 

sanitarista incluem a regulamentação da profissão, uma maior divulgação sobre o 

sanitarista na sociedade e junto aos gestores, melhoria dos vínculos profissionais e mais 

concursos públicos. Conclusão: Faz-se necessária uma maior união entre os 

sanitaristas graduados e pós-graduados para regulamentação da profissão e 

consequente luta por melhores condições de inserção no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Sanitarista, Mercado de trabalho, Saúde Coletiva



 
 
 
 
 
 
 

49  

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: FORMAS DE 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO, BAHIA E RIO 

DE JANEIRO, 2008 A 2020 
 

Jeane Grande Arruda de Miranda Coelho, Kátia Rejane de Medeiros 

 

RESUMO 

Introdução: A predominância de vínculos precários vem crescendo na Atenção Primária 

à Saúde e a análise de desempenho nesse nível de atenção torna-se evidente. Objetivo: 

Analisar o desempenho da APS considerando as formas de contratação de pessoal nos 

municípios de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, de 2008 a 2020. Métodos: O estudo 

desenvolveu-se em duas etapas: uma abordagem qualitativa, utilizando-se de fontes 

bibliográficas e documentais; e uma abordagem quantitativa do tipo descritivo e 

inferencial. Na primeira, os documentos foram coletados do CNES, analisados e 

realizou-se a avaliação da dimensão de qualidade e clareza metodológica. Na segunda, 

realizou-se a categorização das formas de contratação de pessoal na APS em: 

Protegido com Estabilidade, Protegido Sem Estabilidade e Desprotegido. Assim, foram 

calculados a soma e o percentual das subcategorias de vínculos e realizar-se-á uma 

Análise de Correspondência. A partir desses resultados efetuar-se-á a classificação dos 

municípios. Para verificar a relação das formas de contratação de pessoal na APS com 

os indicadores de despesa em saúde utilizou-se 4 indicadores e adotar-se-á métodos 

paramétricos ou não paramétricos para verificar associações e/ou testar diferenças 

entre as classificações de municípios e as variáveis de despesa em saúde. No 

desempenho em APS utilizou-se 08 indicadores de saúde e averiguar-se-á possíveis 

associações dos tipos de desempenho dos municípios com os tipos de Municípios 

segundo forma de contratação. Resultados parciais: Observou-se uma variação 

percentual no detalhamento das formas de contratação de 158,3%. Destaca-se o 

crescimento nas formas que não constituem vínculo empregatício. Observa-se que o 

período a partir de 2015 foram os que mais contribuíram para a flexibilização das 

relações trabalhistas. Os documentos apresentam uma linguagem mais técnica e de 

difícil compreensão, os manuais constituem uma exceção. Por outro lado, o site atual 

apresenta uma interface mais moderna, intuitiva e de fácil compreensão e possui 

acessos às redes sociais. Conclusão: Evidencia-se o fortalecimento dos mecanismos 

de flexibilização das relações trabalhistas, em especial a partir de 2015. 

 
Palavras-chave: Atenção Primária em Saúde, Despesas em Saúde, Análise 

de Desempenho



 
 
 
 
 
 
 

50  

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL E ACESSO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO 
TERRITÓRIO INDÍGENA XUKURU DO ORORUBÁ (PERNAMBUCO, BRASIL), NO 

PERÍODO DE 2014 A 2018 
 

Lucas Fernando Rodrigues dos Santos, Rafael da Silveira Moreira 

 

 
RESUMO 

Populações indígenas em todo o mundo sofrem com acentuadas iniquidades em saúde 

bucal e as evidências indicam disparidades na oferta e acesso desigual aos serviços 

entre indígenas e não indígenas. O emprego de dados secundários do Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) em estudos é uma abordagem pouco 

explorada e demonstra potência como instrumento de vigilância, monitoramento e 

avaliação. Esse estudo objetiva analisar, a partir da evolução e do desempenho de 

indicadores, e fatores associados, o acesso aos serviços de saúde bucal oferecidos aos 

indígenas Xukuru do Ororubá (Pesqueira-PE), no contexto socioespacial de seu 

território, no período de 2014 a 2018. Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, 

ecológico, no qual dados secundários foram monitorados ao longo de cinco anos. Os 

dados foram organizados de maneira agregada, sendo a unidade de análise as aldeias 

do Território Indígena (TI). Estão sendo analisados os procedimentos realizados pelas 

Equipes de Saúde Bucal, a partir da verificação de indicadores de acesso aos serviços 

e respectivos parâmetros. Buscando uma abordagem multidimensional, estão sendo 

caracterizadas a condição socioeconômica, demográfica, a provisão de serviços 

odontológicos e os componentes espaciais do TI. Resultados iniciais indicam que entre 

2014 e 2018 houve crescimento da cobertura de primeira consulta odontológica 

(CPCO), com taxas acima do parâmetro a partir de 2017; queda progressiva da razão 

entre tratamentos odontológicos concluídos e primeiras consultas (TOBC), ainda que 

acima do parâmetro nos cinco anos; queda da proporção de exodontias realizadas 

(PEXO), estando dentro do intervalo do parâmetro estipulado nos anos analisados; e 

aumento da cobertura da ação de escovação dental supervisionada (CEDS), sempre 

acima do parâmetro. Os indicadores analisados demonstram ter havido, entre 2014 e 

2018, no TI Xukuru do Ororubá, melhoria no acesso ao diagnóstico de necessidades em 

saúde bucal; dificuldades para continuidade dos tratamentos odontológicos; baixa 

frequência de realização de exodontias, indicando condutas mais conservadoras; e 

maior acesso à orientação para cuidado e prevenção de doenças bucais. 

 
Palavras-chave: Saúde de Populações Indígenas, Saúde Bucal, Indicadores de 
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EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, E A FORMAÇÃO 
MÉDICA PARA O SUS: O CASO DO CURSO DE MEDICINA DE CARUARU 

 

Rodrigo Cariri Chalegre de Almeida, Paulette Cavalcanti de Albuquerque 

 

RESUMO 

O acesso à educação é um importante fator de redução de desigualdades, assim como 

o acesso à saúde. Políticas públicas são imprescindíveis para o enfrentamento destes 

dois programas. Desde a década de 1970, o Brasil experimenta iniciativas de expansão 

e interiorização do ensino da medicina como uma das estratégias possíveis para a 

fixação de profissionais em locais remotos. Contratação e remuneração diferenciada, 

incentivos acadêmicos e contratação de profissionais estrangeiros também foram 

implantadas. Todas com resultados parciais. O Programa Mais Médicos foi uma política 

que integrou as duas áreas, desde a formulação à execução. Além do programa de 

provimento interno, do intercâmbio e da cooperação internacional, o Mais Médicos 

impulsionou a expansão da medicina no cenário de expansão do ensino superior 

iniciado ainda no final do século XX. O curso de medicina de Caruaru é o resultado 

dessa política e de forte mobilização local. O Projeto Pedagógico do Curso, a relação 

da universidade com o sistema local de saúde, a formação do corpo docente, deram 

corpo às diretrizes estratégicas das políticas, assim como às diretrizes curriculares para 

os cursos de medicina no Brasil. Fruto de intenso processo de construção coletiva com 

estudantes, professores, servidores e com usuários, trabalhadores e gestores do SUS, 

a implantação do curso enfrentou resistência dentro e fora da universidade. O modelo 

de gestão universitária e as imposições que o atual marco legal de funcionamento das 

universidades federais brasileiras impõe, foram dificuldades importantes neste 

processo. Apesar dessas dificuldades o curso formou a primeira turma em 2020, possui 

um corpo docente qualificado, programas de pós-graduação (lato e strito sensu), um 

projeto pedagógico ousado, e uma posição estratégica no sistema local e regional de 

saúde. 
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FATORES ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DO FEMINICÍDIO EM PERNAMBUCO E 
SUA REPRESENTAÇÃO ESPACIAL 

 

Dayane da Rocha Pimentel, Amanda Priscila de Santana Cabral Silva 

 

RESUMO 

Introdução: o feminicídio é um fenômeno sensível a herança patriarcal machista 

resultante de estruturas sociais, historicamente permeadas por relações desiguais de 

gênero. O conceito é definido como o assassinato de mulheres em contexto de violência 

doméstica e familiar e relaciona-se a um crime de ódio, menosprezo, dominação e posse 

por razões da condição do sexo feminino. Objetivo: analisar os fatores associados à 

ocorrência do feminicídio e sua representação espacial no estado de Pernambuco. 

Métodos: trata-se de um estudo ecológico que será realizado no estado de Pernambuco. 

O grupo do estudo será composto por mulheres residentes, a partir dos 10 anos de 

idade, vítimas de homicídios intencionais, ocorridos no período de 2016 a 2019. Com o 

objetivo de aproximar os registros à qualificadora do feminicídio, será analisado a 

coexistência de notificações anteriores pertencentes a mesma vítima em diferentes 

fontes de dados da saúde, judiciário e mídias noticiarias online. Os relatos pouco 

específicos ou não identificados serão classificados como inconclusivos e tratados como 

homicídios. Será estimada a probabilidade da ocorrência de feminicídio sob o efeito e 

correlação das variáveis preditoras, sendo a interpretação dos coeficientes efetuada a 

partir da razão de chances. A disposição da rede assistencial e protetiva às vítimas em 

situação de violência será identificada em um mapa de pontos e, posteriormente, 

sobreposta ao recorte geográfico das taxas médias de óbitos por razões de gênero. 

Para analisar o padrão espacial das taxas de feminicídio será utilizado o índice de auto-

correlação de Moran. Resultados esperados: estimar a ocorrência, descrever padrões 

espaciais, assistenciais e epidemiológicos dos feminicídios ocorridos no estado de 

Pernambuco. Além de identificar os pontos da rede assistencial e protetiva à mulher em 

situação de violência. 

 
Palavras-chaves: Violência, Desigualdade de gênero, Análise espacial
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HOMENS IDOSOS E O USO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL: ASPECTOS 
INDIVIDUAIS E CONTEXTUAIS 

 

Alana Maiara Brito Bibiano, Rafael da Silveira Moreira 

 

RESUMO 

Introdução: A transição demográfica e epidemiológica vivenciada nos últimos anos 

resultou no envelhecimento populacional com consequente aumento da demanda dos 

serviços de saúde pelos idosos. Estudos revelam que, historicamente, os homens 

utilizam menos os serviços de saúde que as mulheres, chegam na fase idosa com 

morbidades mais acentuadas e são pouco explorados nas pesquisas científicas. 

Objetivo: Analisar os fatores individuais e contextuais associados à utilização dos 

serviços de saúde por homens idosos brasileiros. Método: Estudo seccional analítico, 

de base populacional, com banco de dados secundários da Pesquisa Nacional de Saúde 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019. Foram incluídos os indivíduos 

idosos (60 anos ou mais) do sexo masculino. A variável dependente foi composta por 

questões da Pesquisa Nacional de Saúde referentes à utilização dos serviços de saúde, 

que foram agrupadas e categorizadas por meio do método estatístico de Análise de 

Classes Latentes. As variáveis independentes foram os fatores dos níveis individuais e 

contextuais (domiciliares e municipais), organizados de acordo com o modelo teórico de 

Utilização dos Serviços de Saúde e dos Determinantes Sociais de Saúde. Na estatística 

analítica será pesquisada a presença de associação e efeito entre as variáveis 

independentes com a variável dependente, por meio de testes de associação e modelos 

de regressão para as estimativas das medidas de efeito; modelo multinível. O nível de 

significância será de 5%. Resultados: Foram incluídos 19203 homens idosos que estão 

sendo organizados e categorizados no banco de dados para posterior início da análise 

estatística (pesquisa em fase de análise do banco de dados). Conclusão: A temática 

estudada nesta tese será de grande relevância uma vez que é pouco abordada no 

campo da saúde pública. Além disso, pesquisas que obtêm dados de saúde do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística proporcionam viabilidade de execução, revelam 

informações importantes de âmbito nacional, e podem dar subsídios para investigações 

científicas e promoção de políticas públicas adequadas para o público idoso masculino. 

 
Palavras-chave: Serviços de Saúde, Saúde do Idoso, Saúde do homem
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IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE ENFERMEIROS 
(AS) E TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM QUE CUIDARAM DE PACIENTES COM 

COVID-19 NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 
 

Carla Menezes Cavalcante Almeida, Maria de Fátima Pessoa Militão de Albuquerque 

 

RESUMO 

Considerada o maior problema de saúde pública do século XXI, a pandemia de COVID-

19 tem impactado de diversas formas a vida das pessoas em todo o mundo. Suas 

consequências vão além do acentuado número de vidas perdidas, especialmente para 

os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente. A presente pesquisa tem por 

objetivo avaliar o desenvolvimento de sintomas de Transtorno Mental Comum (TMC) e 

uso prejudicial de álcool, assim como identificar os fatores associados entre enfermeiros 

(as) e técnicos/ auxiliares de enfermagem que trabalharam, em instituições públicas e 

privadas, da Região Metropolitana do Recife- PE durante a pandemia da COVID-19, por 

um período de seis meses. Para isso foi realizado estudo caso-controle aninhado a um 

coorte prospectivo de profissionais de saúde que foram entrevistados via aplicativo 

telefônico desenvolvido para esta finalidade. Os profissionais foram recrutados 

utilizando a metodologia Respondent-Driven Sampling (RDS) e acompanhados por um 

período de 6 meses. Os fatores relacionados ao desenvolvimento de TMC e uso 

prejudicial de álcool foram medidos através de questionários já validados no Brasil e de 

ampla aplicabilidade, respectivamente, o Self - Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20) e 

Use Disorder Identification Test (AUDIT-C). A coleta de dados encerrou em agosto de 

2021 e foram entrevistados 699 enfermeiros (as) e técnicos (as)/ auxiliares de 

enfermagem. Os resultados iniciais apontam associação entre TMC com quem teve 

diagnóstico de COVID-19, assim como entre os que já tinham tido diagnóstico prévio ou 

familiar de algum transtorno psiquiátrico. A ocorrência de acidente biológico com 

contaminação através da boca, olhos ou perfurocortante também aumentou a chance 

de ter TMC, assim como sobrecarga de trabalho, falta de EPI e ter feito isolamento 

social. A pesquisa encontra-se na fase inicial de análise dos dados, mas aponta alta 

prevalência de TMC e uso prejudicial de álcool entre enfermeiros (as) e técnicos (as)/ 

auxiliares que atuaram na linha de frente da COVID-19. 
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MEDICINAS TRADICIONAIS, COMPLEMENTARES E INTEGRATIVAS: ANÁLISE DA 
FORMALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS NO BRASIL E BOLÍVIA 

 

Rafaely Marcia Santos da Costa, Islândia Maria Carvalho de Sousa 

 

RESUMO 

A inserção das Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI) nos 

sistemas de saúde no mundo vem sendo investigada como modelo de atenção à saúde. 

A potencialidade desses meios contra-hegemônicos de cuidados em saúde é apontado 

como um dos caminhos possíveis para um sistema de saúde mais equânime e integral. 

Neste sentido, o presente projeto propõe-se a analisar a inserção formal das MTCI 

enquanto políticas públicas em dois países da América Latina: Brasil e Bolívia. Tratam-

se de países com políticas públicas relativas às Medicinas Tradicionais e/ou 

Complementares formalizadas no sistema de saúde majoritário, com diferentes 

percursos que determinaram sua legitimação em cada país. A análise será apoiada no 

método de Shiffman e Smith (2007), que analisa a entrada de um problema/situação na 

agenda política, considerando quatro elementos principais: a força política dos atores 

envolvidos, as ideias sobre a delimitação do problema, o contexto e as características 

do problema em si. Será observado o marco temporal da publicação oficial da política 

em cada um dos países, considerando os aspectos que culminaram nesta formalização. 

 
Palavras-chaves: Medicina Complementar e Integrativa, Medicina Tradicional, 
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MORBIMORTALIDADE MATERNA SOB AS LENTES DA INFORMAÇÃO: UMA 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 

Carolina Dantas Rocha Xavier de Lucena, Antônio da Cruz Gouveia Mendes 

 

RESUMO 

A informação em saúde possui uma dimensão política e estratégica para os processos 

decisórios. Por isso, a ciência vem num interesse crescente em avaliar a qualidade da 

informação. Objetivamos avaliar a qualidade dos dados do Sistema de Informação 

Hospitalar no contexto da rede materna. Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo 

estudo de caso com abordagem quali e quantitativa dividido em etapas: a 1º 

descrevemos num ensaio teórico, a evolução da informação no âmbito da saúde no 

país, na 2ª elaboramos um estudo longitudinal, descritivo e analítico, das AIH de partos 

realizados na Paraíba e identificamos o campo com maior incompletude; na 3º, 

pretende-se comparar os bancos do SIH com os do SINASC e SIM quanto à completude 

e confiabilidade por meio de linkage e na 4º, fará uma avaliação da percepção de 6 

atores sociais, por meio de entrevista, sobre a informação hospitalar quanto à 

aceitabilidade, usabilidade e acessibilidade. Tivemos como resultado, um ensaio teórico 

onde compreendemos a historicidade da informação em saúde no país, a sua relação 

com a saúde coletiva, a discussão do acesso à informação enquanto direito. 

Identificamos o campo com maior incompletude nas AIH de partos que foi o campo 

raça/cor, onde mais de 30% não estavam preenchidas. Os partos caracterizaram-se por 

serem mais de 50% do tipo cesáreos, mais de 81% de risco habitual e 99%, em caráter 

de urgência. A razão de chances de não preencher o campo raça/cor, quanto ao 

estabelecimento de saúde, demonstrou que quando os partos ocorreram em hospitais 

públicos (OR 7370,7) e de gerência federal (OR 1951,5) tiveram maior chance de não 

preencher o quesito analisado. O estudo, até o momento, trouxe elementos importantes 

para a compreensão da informação reconhecendo que apesar das diversas legislações 

e normativas, falta uma "cultura informacional" capaz de produzir o registro acurado de 

dados sobre questões substantivas para a análise das desigualdades em saúde e 

construir novas e significativas bases informacionais para o desenho e implementação 

de políticas de saúde capazes de dar resposta ao desafio da equidade. As etapas 3 e 4 

ainda estão em andamento. 

 
Palavras-chave: Avaliação em saúde, Qualidade da informação, Sistemas de 
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O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA-CUIDADO DA COMUNIDADE DE SERRA VERDE, 
CARUARU – PE 

 

Thaís Cecília dos Santos Brito, Gabriella Morais Duarte Miranda 

 

 
RESUMO 

 
As relações existentes entre o racismo, enquanto sistema que produz desigualdades, e 

a questão da terra, são alicerces da formação social do Brasil. A estrutura fundiária no 

país é produto de um longo processo de colonização que priorizou a exploração da força 

de trabalho africana e indígena e a concentração de terras, as tornando uma mercadoria 

inacessível para a população negra. Desse modo, é fundamental relacionar o fato do 

Brasil ser o último país a abolir a escravidão, ser recordista em concentração de terras 

(1% dos proprietários rurais são donos de 45% das terras agricultáveis no país) e ter a 

maioria da população negra em condição de pobreza (DA SILVA, 2011; VILLA-BOÂS, 

2011). Por isso, importa destacar que as relações de poder no campo brasileiro 

preservam conflitos não só ambientais e econômicos, mas também expressam as 

desigualdades raciais. Estas desigualdades operam com a solidificação de uma 

hierarquia étnico-racial, que permite a produção de privilégios para uma elite agrária 

branca, descendente dos colonos europeus. Esta pesquisa tem como objetivo analisar 

a influência do racismo no processo saúde- doença-cuidado da população negra 

residente na comunidade Serra Verde, em Caruaru - PE. A pesquisa busca estabelecer 

diálogos entre a Saúde Coletiva, através dos conceitos de determinação social e 

necessidades sociais em saúde, e as produções teóricas contra- coloniais que versam 

sobre o contexto em que as populações negras, especialmente as comunidades 

quilombolas, estão inseridas. Será realizada uma abordagem qualitativa por meio da 

estratégia de estudo de caso e pesquisa com narrativas. Serão utilizadas diferentes 

ferramentas de pesquisa: observação e anotações no diário de campo, entrevistas 

narrativas com comunitários e profissionais de saúde que assistem a comunidade e 

análise do Diagnóstico Rural Participativo realizado pela Residência Multiprofissional 

em Saúde da Família com ênfase no Campo (UPE). Para análise, será realizada uma 

triangulação de fontes e análise de conteúdo, com base na técnica de condensação de 

significados proposta por de Kvale (1996). 

Palavras-chave: Determinação social em saúde, Necessidades em saúde, Saúde da 
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O PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: UM 
ESTUDO DE CASO NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM PERNAMBUCO 

 

Eliane Jucielly Vasconcelos Santos, Camila Pimentel Lopes de Melo 

 

RESUMO 

Introdução: O processo transexualizador é um programa que compõe a política de 

saúde brasileira, onde estão incluídos procedimentos de diferentes graus de 

complexidade e ampla diversidade técnica, como parte da assistência à saúde 

destinada a pessoas transexuais. O serviço de referência de Pernambuco é o único 

centro do estado de Pernambuco credenciado na modalidade ambulatorial e cirúrgica. 

Objetivo: Identificar as principais características do atendimento do processo 

transexualizador no Serviço de Referência Pernambuco. Métodos: Foi realizado um 

estudo de caso de caráter misto. Para a abordagem qualitativa foram realizadas 

entrevistas com 4 mulheres e 4 homens trans para e com os 6 profissionais vinculados 

ao processo. O levantamento dos dados secundários foi realizado através dos registros 

do serviço. A análise dos dados foi realizada por meio do diálogo entre os diferentes 

métodos, técnicas e fontes de dados utilizados, estratégia de análise por triangulação 

de métodos. Resultados: Atualmente o espaço trans tem na formação de sua equipe 

nuclear uma psicóloga, que também é a coordenadora do serviço, uma assistente social 

e uma enfermeira. A equipe nuclear é a responsável pela recepção e o 

acompanhamento por, no mínimo, dois anos as pessoas trans que demandam 

assistência no programa. A aposta no cuidado despatologizante é a peça fundamental 

no Espaço Trans. Atualmente existem 290 pessoas em acompanhamento. Já foram 

realizadas cinquenta e cinco cirurgias de transgenitalização, quinze implantes de 

próteses mamárias de silicone e dezessete tireoplastia, dezoito mamoplastia 

masculinizadora e três histerectomia. A procura por esse serviço é alta e há um 

estrangulamento. Existe uma longa fila de espera para entrada no serviço. As relações 

e dinâmicas do processo são complexas. Conclusão: O processo transexualizador do 

HC/UFPE é um serviço pioneiro que pauta a transexualidade de uma forma não 

patologizante e que sua proposta é baseada na autonomia do sujeito e atualmente 

encontra-se acima do limite de suas possibilidades. 
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Transexualizador
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À NÃO REALIZAÇÃO DE TESTAGEM 
ANTI-HIV ENTRE TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS NO NORDESTE 

BRASILEIRO 
 

Isabô Ângelo Beserra Ramalho, Ana Maria de Brito 

 

RESUMO 

Introdução: Travestis e transexuais apresentam alta prevalência de infecção pelo HIV, 

sendo consideradas populações-chaves na cadeia de transmissão do vírus. Contudo, 

ainda são observadas baixas prevalências de testagem anti-HIV relacionadas a vários 

fatores de vulnerabilidade individual, social e programática. Objetivo: Estimar a 

prevalência de não realização de testagem anti-HIV e analisar os fatores associados a 

não realização do teste entre travestis e mulheres transexuais do Nordeste brasileiro. 

Métodos: Estudo de corte-seccional que utilizou uma estratégia de recrutamento 

amostral conhecida como Respondent-Driven Sampling (RDS), realizado no período de 

janeiro a julho de 2017 em três capitais do Nordeste brasileiro: Salvador (BA), Fortaleza 

(CE) e Recife (PE). A amostra foi composta por 864 travestis e mulheres transexuais, 

com idade igual ou superior a 18 anos e vínculo com os municípios de realização do 

estudo. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado que incluiu 

dados sociodemográficos, acesso a preservativos; assistência à saúde; testagem de 

HIV; discriminação, violência e violação de direitos humanos; comportamento sexual; 

uso de álcool e outras drogas; modificações corporais; saúde mental; envolvimento com 

o sistema de justiça criminal; apoio social, resiliência e orgulho transexual. Para a 

análise dos dados, a prevalência da: “não realização de testagem anti-HIV” será 

calculada utilizando o estimador RDS-II. A associação entre o desfecho e variáveis 

independentes será calculada utilizando o teste Qui-quadrado de Pearson ou Exato de 

Fisher. Posteriormente, será realizada análise multivariada utilizando o modelo de 

regressão logística, com Odds Ratio e respectivo intervalo de confiança de 95%. O 

projeto foi aprovado pelo CEP, parecer: 1.349.633. Resultados esperados: Os 

resultados permitirão estimar a prevalência e fatores associados a não testagem antI-

HIV das travestis e mulheres transexuais das três cidades do nordeste brasileiro. Nesse 

sentido, tais dados poderão ser utilizados para aprimoramento da vigilância e 

planejamento de estratégias relacionadas a não realização da testagem anti-HIV nessa 

população-chave. 

 
Palavras- chaves: Travesti, HIV, Amostragem
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PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA COVID-19 EM PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE: REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE 

 

Kelly Regina Machado de Lima, Maria de Fatima Pessoa Militão de Albuquerque 

 

RESUMO 

Introdução: O enfrentamento da pandemia da COVID-19 vem se caracterizando como 

grande desafio para os Profissionais de Saúde (PS) que atuam no cuidado de pacientes 

suspeitos e confirmados para doença. A insuficiência na provisão de condições de 

trabalho fundamentais agrava ainda mais a situação. Diante disto, observa-se 

expressivo número de PS infectados pelo SARS-CoV-2. Objetivo: Sumarizar a 

prevalência da infecção por SARS-CoV-2 e identificar os fatores de risco em PS que 

atuam no enfrentamento da pandemia, em estudos publicados durante os seis primeiros 

meses da pandemia, por país de origem e região da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática com meta- análise, cujo protocolo 

está registrado na plataforma PROSPERO com número CRD42021200150. As buscas 

foram realizadas nas seguintes base de dados: Embase, Lilacs, Medline e Web of 

Science. Incluiu-se estudos observacionais que relatam a prevalência de infecção pelo 

SARS-CoV-2 em PS. Documentos da literatura “cinza”, artigos de revisão e opinião, 

estudos sem mencionar país e período foram excluídos. A seleção dos estudos foi 

realizada de maneira independente e pareada, com análise do coeficiente de Kappa. A 

avaliação da qualidade dos estudos e risco de viés, será realizada com base na 

ferramenta ROBINS-I. Análises estatísticas serão realizadas no programa STATA 17. 

Resultados preliminares: Após seleção de estudos, 89 artigos foram incluídos na revisão 

sistemática, destes 58% (50) foram realizados na região Europeia da OMS. Incluiu-se 

260.980 participantes, 16.224 foram infectados. Todos os estudos relataram a 

prevalência. Em relação ao uso de EPI, 64% (57) não relatam essa informação e 34,8% 

(31) referiram o uso pelos PS. Quanto à realização de testes diagnóstico para COVID-

19, apenas 8% (7) dos estudos, relataram a realização de testes periódicos pelos PS, 

enquanto que 92% (87) não referiram este dado. Conclusão: Ressalta-se que apesar da 

grande quantidade de publicações, dados como uso de EPI e acesso a testes periódicos 

de COVID-19 pelos PS foram pouco referidos apesar de serem fontes imprescindíveis 

de informação para adequação e tomada de decisão nos serviços de saúde. 

 
Palavras-chave: Sars-Cov-2, Profissionais de Saúde, Revisão Sistemática
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PROCESSOS DE VULNERABILIZAÇÃO CAMPONESA NA TRANSPOSIÇÃO DO 
RIO SÃO FRANCISCO E AÇÕES DE REPARAÇÃO NO SEMIÁRIDO, SERTÂNIA, PE 

 

José Erivaldo Gonçalves, André Monteiro Costa 

 

RESUMO 

 
Introdução: Seguindo a ideologia desenvolvimentista em 2007 dar-se a implantação do 

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional (PISF), o qual tem como objetivo transportar as águas do rio São Francisco 

através de dois Eixos, Norte e Leste (RIMA, 2004). Porém as suas obras têm 

engendrado situações de conflitos socioambientais, políticos e sociais, vulnerabilizando 

as pessoas que habitam aquela região. Objetivo: Analisar os processos de 

vulnerabilização e ações de reparação desenvolvidas nas comunidades camponesas 

atingidas diretamente pela transposição do rio São Francisco em Sertânia de 

Pernambuco. Metodologia: Estudo de caso analítico descritivo, qualitativo com 

aplicação de entrevistas semiestruturadas e oficina. O enfoque teórico-metodológico foi 

a Matriz da Reprodução Social do epistemólogo Juan Samaja. O estudo foi desenvolvido 

no município de Sertânia com camponeses com mais de 18 anos, residentes no território 

diretamente afetado pelas obras da transposição, de qualquer sexo, que se 

disponibilizem a participar da pesquisa. Resultados: A vulnerabilização se apresentou 

como um processo que não acabou com o fim das obras da transposição, dando-se de 

forma material e simbólica com agravos à saúde. Uma das principais vulnerabilizações 

identificadas é a destruição dos reservatórios de água, como poços artesianos e 

cacimbas, terras férteis, a desterritorialização e o não acesso à água da transposição. 

A reparação foi compreendida como insuficiente pela população, evidenciado por 

indenizações irrisórias e não realização das promessas feitas para as comunidades. A 

reparação neste contexto ficou estritamente relacionada a questões pecuniárias e 

materiais, não considerando as dimensões simbólicas e de saúde em sua 

complexidade. Considerações Finais: A vulnerabilização enquanto processo histórico e 

social precisa ser melhor compreendida para realização de políticas e ações que visem 

garantir a reparação, pois apenas a indenização não garante reparação integral. 

Palavras-chave: Vulnerabilização, Reparação Integral, Saúde e Ambiente
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QUALIDADE DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E 
ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB) NA PERSPECTIVA DA CONTINUIDADE DO 

CUIDADO EM SAÚDE 
 

Mariana Farias Gomes, Antonio da Cruz Gouveia Mendes 

 
RESUMO 
 

A qualidade do cuidado é um fenômeno complexo e bastante discutido no campo da 

saúde, sendo essencial a implantação de estratégias para qualificação das ações e 

serviços com vistas a alcançar melhores resultados em saúde. A continuidade do 

cuidado, enquanto dimensão da qualidade, prevê a introdução de diferentes formas de 

assistência prestadas ao indivíduo, de forma coerente, lógica e complementar, 

corroborando para um cuidado longitudinal e coordenado. Dentre os níveis de atenção, 

a Atenção Primária à Saúde é o lócus ideal para primeiro acesso, garantia da 

continuidade do cuidado e ordenação aos demais níveis de atenção, promovendo as 

práticas de saúde através da equipe de referência no território e pelo Núcleo Ampliado 

de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). Diante disso, o presente estudo tem 

por objetivo analisar a qualidade das ações desenvolvidas pelo NASF- AB quanto à 

garantia da continuidade do cuidado em saúde. Trata-se de um estudo exploratório, 

transversal, de cunho qualitativo, no qual a qualidade das ações do NASF-AB será 

investigada a partir da dimensão Continuidade presente no Projeto de Metodologia de 

Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde Brasileiro – PROADESS. O estudo foi 

realizado no município de Recife-PE, no Distrito Sanitário VI, e participaram como 

sujeitos os profissionais do NASF-AB e gestores. A coleta de dados se deu no período 

de julho a agosto de 2021 através entrevistas semiestruturadas, sendo os dados 

analisados através da análise temática de conteúdo de Bardin, com categorias 

emergentes. Como resultados iniciais, verifica-se o surgimento de núcleos de sentido 

relacionados à percepção sobre a qualidade das ações ofertadas, a continuidade 

informacional e seus mecanismos transferenciais; a relação e comunicação entre os 

atores; e por fim o processo gerencial e conexão entre profissionais e serviços. Espera-

se com as análises evidenciar como está se efetivando a continuidade do cuidado 

ofertada pelo NASF-AB, permitindo assim identificar as lacunas na qualidade do cuidado 

ofertado com vistas a subsidiar os gestores para na tomada de decisão e reorientação 

das práticas de saúde. 

 
Palavras chave: Qualidade da Assistência à Saúde, Continuidade da Assistência ao 

Paciente, Atenção Primária à Saúde
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REDES DE RESISTÊNCIA: PARTICIPAÇÃO DOS MOVIMENTOS FEMINISTAS NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO PARTO 

 

Maria Rafaela Amorim de Araujo, Ana Lúcia Andrade da Silva 

 

 
RESUMO 

 
Introdução: no Brasil, a atenção ao parto é marcada por uma lógica produtivista e 

colonial, que desumaniza as mulheres. A partir dos anos 80, os movimentos feministas 

passaram a criticar o modelo médico-hospitalar, contribuindo, então, para a instituição 

de políticas em prol da humanização da assistência ao parto. Entretanto, os problemas 

crônicos da assistência à saúde da mulher no país foram agravados pela postura 

negacionista do governo diante da pandemia de Covid-19. Objetivo: analisar a 

participação dos movimentos feministas na implementação das políticas públicas de 

atenção ao parto na Região Metropolitana do Recife. Método: trata-se de um estudo de 

caso do tipo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa. O estudo será 

realizado na Região Metropolitana do Recife, que apresenta uma longa trajetória de 

movimentos feministas. O ponto de partida para o mapeamento desses movimentos 

será o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a pesquisadora irá participar de algumas 

reuniões online empregando a técnica de observação participante. Nesses encontros 

virtuais, serão captadas as organizações feministas com maior atuação na área do parto 

e cada uma poderá indicar uma representante para a entrevista individual. Então, 

complementada ainda pela prática de observação participante, será realizada a 

entrevista semiestruturada. As entrevistas acontecerão por meio de videoconferência 

que, ante o consentimento das participantes, serão gravadas para posterior transcrição. 

A análise qualitativa de dados será desenvolvida a partir da proposta hermenêutica 

dialética operacionalizada por Minayo. 

Palavras-chave: Política de Saúde, Parto Humanizado, Feminismo
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REPARAÇÃO COMUNITÁRIA INTEGRAL COMO ESTRATÉGIA DE 
ENFRENTAMENTO AO DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO NO LITORAL DE 

PERNAMBUCO 
 

Bianca Cardoso Peixinho, André Monteiro Costa 

 
RESUMO 

O derramamento de petróleo no litoral nordestino, em agosto de 2019, representou o 

maior desastre-crime já ocorrido no Brasil e expressa o poder destrutivo do modelo de 

desenvolvimento capitalista colonial vigente em nossa sociedade. Apesar da magnitude 

das perdas e danos materiais e simbólicos desses territórios, sobretudo das populações 

tradicionais de pescadores e marisqueiras, o Estado tem sido débil e incipiente em suas 

medidas de mitigação e reparação das violações. Além disso, o contexto da pandemia 

de Covid-19 representa mais um processo de vulnerabilização a ser enfrentado, que 

levou a uma piora das condições de vida dessas populações. Nesse sentido, este 

estudo busca construir planos de reparação comunitária integral junto às comunidades 

para promover a recuperação da dignidade, a confiança nas instituições públicas e 

prevenir que novas violações ocorram. Assume-se como perspectivas teórico-

metodológicas a Reprodução Social da Saúde e a Decolonialidade. Trata-se de uma 

investigação-ação participativa, que utilizará o círculo de cultura como uma das técnicas 

de coleta de dados e intervenção. Também serão considerados diário de campo e 

documentos de interesse ao estudo. Esses dados serão analisados através da Análise 

de Conteúdo. 

 
Palavras-chave: Saúde e ambiente, Poluição por petróleo, Comunidades expostas a 

riscos
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REPERCUSSÕES SOBRE A SAÚDE HUMANA DECORRENTES DO CULTIVO DA 
CANA-DE-AÇÚCAR EM PERNAMBUCO 

 

Ana Maria de Araujo Loiola, Aline do Monte Gurgel 

 

RESUMO 

Introdução: A compreensão dos processos produtivos relativos ao cultivo da cana-de-

açúcar permite verificar aspectos que não são observados quando se investiga apenas 

a relação causa-efeito, desconsiderando-se o contexto socioambiental dos 

trabalhadores. A interrelação produção-ambiente-saúde, determinada pelo modo de 

produção e consumo hegemônico na sociedade, é a principal referência para entender 

as condições de vida, adoecimento e morte das pessoas, a vulnerabilidade diferenciada 

de grupos sociais e a degradação ambiental, bem como construir intervenções capazes 

de garantir vida e saúde para o ambiente e a população. Objetivo: Elaborar diagnóstico 

das doenças e agravos relacionados ao contexto de produção da cana-de-açúcar na 

Região da Mata do estado de Pernambuco. Metodologia: A pesquisa utilizará 

abordagem mista, com dados quantitativos e qualitativos. Para a identificação das 

doenças e agravos da população será realizada coleta de dados na plataforma 

SMARTLAB, questionário de morbidade referida e Diagnóstico Rural Participativo. Será 

realizada capacitação de Agentes Comunitários de Saúde para identificação de sinais 

de intoxicação por agrotóxicos. O estudo será realizado segundo a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012. Para todos os sujeitos envolvidos na 

pesquisa, será obtido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Às instituições 

envolvidas nos territórios pesquisados serão solicitadas anuências formais. A pesquisa 

será realizada após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. 

 
Palavras-chave: Cana-de-açúcar, Trabalhadores, Vulnerabilidade
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RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM HOSPITAIS NO MUNICÍPIO DE RECIFE-
PE: CONDIÇÕES DE TRABALHO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 

 

Kellyane Pereira Santos, Pedro Miguel dos Santos Neto 

 
RESUMO 

A qualificação da formação de profissionais no/para o Sistema Único de Saúde é 

pautada com base na compreensão de que é necessária à integralidade do cuidado, à 

resolutividade do sistema e ao desenvolvimento profissional. As Residências em Área 

Profissional da Saúde surgem como estratégia de formação pelo trabalho através da 

integração ensino-serviço, orientadas pelos princípios da Educação Permanente em 

Saúde. Dentre elas, as Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS) incorporam o 

trabalho em equipe como orientador da formação e da atuação profissional. Nesse 

sentido, em razão da crise sanitária e social em função da pandemia de Covid-19, as 

redes de saúde têm sido estratégicas para a prevenção e o cuidado da população. Os/as 

profissionais residentes, por sua vez, compõem a força de trabalho desse enfrentamento 

e vivem experiências diversas, de acordo com o cenário em que atuam. Diante disso, 

este projeto tem como objetivo analisar as condições de trabalho de residentes das RMS 

hospitalares no município de Recife-PE, no contexto da pandemia de Covid-19. O 

estudo será qualitativo, exploratório e analítico, contando com uma das fontes de dados 

quantitativa. O caminho metodológico abarcará a utilização de dados oriundos de um 

banco produzido na pesquisa “Condições de saúde e práticas de cuidado dos residentes 

em área profissional da saúde no contexto da pandemia da Covid-19” feita pelo 

Observatório das Residências em Saúde (Fiocruz-Pernambuco), que serão analisados 

por estatística descritiva. Bem como será desenvolvido trabalho de campo, em um grupo 

focal, com residentes de RMS hospitalares do município que estiveram/estão 

vinculados/as aos programas durante os anos de 2020 e 2021. A análise dos dados do 

grupo será qualitativa e realizada através das técnicas da análise de conteúdo de 

Bardin. Assim, visto a necessidade de construir conhecimento científico e fortalecer as 

políticas de educação e saúde, a pesquisa poderá fomentar o debate sobre o lugar 

estratégico das RMS no enfrentamento da Covid-19, desafios e potencialidades nesse 

cenário 

 
Palavras-chave: Residência Multiprofissional em Saúde, Condições de 

trabalho, Covid-19



 
 
 
 
 
 
 

67  

RESILIÊNCIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA RESPOSTA À COVID-19 EM 
HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE RECIFE, PERNAMBUCO 

 

Karla Myrelle Paz de Sousa, Sydia Rosana de Araújo Oliveira 

 

RESUMO 

Introdução: Nos últimos anos a Resiliência em Saúde tem sido objeto de interesse de 

pesquisa pela necessidade e oportunidade de fornecer subsídios ao fortalecimento dos 

sistemas de saúde, para que sejam capazes de enfrentar mudanças, gerir desafios e se 

recuperarem. Na ocorrência de eventos de crises sanitárias, como a atual pandemia da 

Covid-19, os sistemas financeiro, social e da saúde, são desafiados a absorver, adaptar-

se e transformar a assistência prestada, além de se manterem preparados para o 

surgimento de agravos inesperados. Este estudo se faz necessário por entender que 

um dos meios de constituir sistemas de saúde resilientes seja considerar como tais 

desafios afetam e provocam ações nos profissionais de saúde envolvidos na resposta 

implementada. Objetivo Geral: Analisar a resiliência dos profissionais de saúde de 

hospital de referência para pacientes com Covid-19, em Recife - Pernambuco. Objetivos 

Específicos: Identificar a capacidade de resposta dos profissionais de saúde de hospital 

de referência para pacientes com Covid-19 em Recife – Pernambuco; Verificar os 

impactos secundários da pandemia em profissionais de saúde em hospital de referência 

para pacientes com Covid-19 em Recife- Pernambuco; e Comparar o processo de 

enfrentamento à pandemia pelos profissionais de saúde em hospital público, filantrópico 

e privado em atendimento à pacientes com Covid-19 em Recife- Pernambuco. Percurso 

Metodológico: o presente estudo apresenta abordagem qualitativa, através de estudo 

de caso com profissionais de saúde atuantes na gestão e assistência da linha de frente 

à Covid-19. As fontes de dados incluem análise situacional do ambiente hospitalar, 

pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas com informantes-chaves, cujos 

dados coletados serão analisados de acordo com análise de conteúdo. Resultados: 

Espera-se que diante do evento de crise inesperado, os profissionais de saúde, em sua 

maioria, e por não terem vivenciado evento semelhante previamente, experenciaram 

diversos desafios no enfrentamento à Covid-19. Contudo, estes profissionais adotaram 

e desenvolveram estratégias e mecanismos resilientes no enfrentamento do problema. 

. 
Palavras-chave: Pandemia Covid-19, Pessoal de saúde, Saúde Pública
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RESILIÊNCIA DOS SISTEMAS DE SAÚDE: IMPLEMENTANDO A RESPOSTA À 
PANDEMIA DA COVID-19 EM PERNAMBUCO 

 

Andréa Carla Reis Andrade, Sydia Rosana de Araújo Oliveira 

 

RESUMO 

A pandemia da COVID-19 representou um grande desafio aos sistemas de saúde, ao 

demandar a integração das medidas de enfrentamento e da manutenção das 

funcionalidades básicas, requerendo que o planejamento considere a capacidade de 

resiliência desses sistemas. O estudo trata-se de uma pesquisa avaliativa, qualitativa, 

utilizando o estudo de caso e avaliação do processo como estratégias para avaliar a 

resposta adotada pelo Sistema de Saúde de Pernambuco e de seus municípios no 

processo de gerenciamento, planejamento e implementação da resposta à pandemia 

pela COVID-19. Participaram, no total, 19 gestores de Secretarias Municipais de Saúde 

e da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Para a avaliação da 

implementação, foi realizada a combinação e cruzamento de informações por meio da 

pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram transcritas e 

serão analisadas no software MaxQDA Analytics pro 2020®, utilizando-se a análise de 

conteúdo, interpretada de acordo com as categorias da análise, pré-definidas com base 

nos níveis de resiliência do sistema de saúde proposto por Blanchet (2017): capacidade 

de absorção, capacidade de adaptação e capacidade de transformação. O estudo foi 

aprovado pela Comissão Brasileira de Ética em Pesquisa e é parte de uma pesquisa 

maior realizada por cooperação técnica interinstitucional entre cinco países, dentre eles 

o Brasil. Espera-se constatar que os sistemas de saúde estudados tenham uma 

capacidade de resiliência reduzida, já que a pandemia pela COVID-19 foi uma situação 

imprevisível e que provocou uma crise sanitária mundial. Apesar disso, aspectos 

dificultadores e facilitadores poderão ser percebidos no processo de implementação das 

respostas à pandemia, de modo a impactar na capacidade de resiliência dos sistemas 

de saúde. 

Palavras-chave: Sistemas de Saúde, COVID-19, Gestão em Saúde
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO CONTEXTO DA SINDEMIA DA 
COVID-19 

 

Flávia Gabrielle Pereira de Oliveira, Tereza Lyra 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A sindemia da COVID-19 representa um dos maiores desafios da saúde 

pública deste século, causando impactos na saúde e nas condições de vida das 

populações em todo o mundo. No Brasil, a pandemia amplifica as desigualdades sociais, 

raciais e de gênero já existentes, comprometendo ainda mais a garantia do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e a concretização da segurança alimentar e 

nutricional (ALPINO, T. M.A, 2020). OBJETIVO: Descrever ações da Política de 

Segurança Alimentar e Nutricional apontando para a importância das transversalidades 

frente à COVID19. MÉTODO: Caracteriza-se como explicativo, transversal, descritivo e 

do tipo revisão de literatura narrativa com amostras por conveniência, no qual foram 

analisados trinta e seis (16) artigos, sendo trinta e três 

(10) artigos no idioma português e três (06) no idioma inglês. A pesquisa foi realizada 

nas bases de dados eletrônicos Lilacs, Scielo e Science direct. RESULTADOS: 

Segurança Alimentar e nutricional (SAN) integra diferentes determinantes da situação 

alimentar e nutricional da população. A inserção dos objetivos de SAN em uma política 

setorial implica uma mudança de lógica de atuação que impõe o diálogo entre os 

diversos setores envolvidos. É perceptível que por se tratar de um fenômeno social, a 

alimentação humana está inserida no dia a dia das pessoas. O desmonte das políticas 

de seguridade social e de SAN no Brasil agravou a insegurança alimentar e nutricional 

(A&N) das populações vulneráveis. As situações de insegurança A&N são detectadas a 

partir de diferentes problemas durante o isolamento social: fome, obesidade, doenças 

associadas à má alimentação e consumo de alimentos prejudiciais à saúde. A produção 

predatória de alimentos em relação ao ambiente, os preços abusivos e a imposição de 

padrões alimentares que não respeitem a diversidade cultural. CONCLUSÃO: A 

alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da 

pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição 

Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias 

para promover e garantir a SAN e o DHAA. 

 
Palavras-chave: segurança alimentar, COVID-19, Dieta alimentar
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SuperSUS COMO ESTRATÉGIA PARA COMUNICAÇÃO E SAÚDE 

Lays Hevércia Silveira de Farias, Islandia Maria Carvalho de Sousa 

 

RESUMO 

Introdução: Pesquisas realizadas em escolas e unidades de saúde com crianças, 

adolescentes, jovens e até profissionais de saúde, apontam o potencial de jogos para 

as práticas de saúde. O SuperSUS é um jogo do tipo serious game, construído por 

pesquisadores do Grupo Saberes e Práticas em Saúde do Instituto Aggeu Magalhães 

(Fiocruz-PE), lançado na 16ª Conferência Nacional de Saúde. É composto de 13 

minijogos com temáticas sobre o direito à saúde e os serviços ofertados pelo Sistema 

Único de Saúde. Portanto, acredita-se que o SuperSUS pode fortalecer a Comunicação 

e Saúde com os jovens. OBJETIVO: Analisar como o SuperSUS contribui nos processos 

de Comunicação e Saúde com o público jovem de escolas públicas. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Pesquisa-intervenção de métodos mistos a ser realizada em uma escola 

da Gerência Regional de Educação do Sertão do Araripe, no município de Exu. Essa 

pesquisa tem como participantes estudantes de Ensino Médio de 12 a 18 anos e seguirá 

as seguintes etapas: 1) Etapa - Apresentação do projeto à escola e inscrição dos 

participantes: Para o grupo focal, a inscrição será voluntária de acordo com os critérios 

de participação: ter entre 12 e 18 anos e nunca ter jogado o SuperSUS. Para o grupo 

de estudantes que irá responder o questionário EGameFlow será utilizada a técnica 

snowball 2) Etapa - Grupo Focal com estudantes do Ensino Médio Regular: Serão 

realizados grupos focais para acompanhar o uso do jogo por esses estudantes durante 

um período de 8 semanas. 3) Etapa - Aplicação do EGameFlow, após a utilização do 

jogo em sessão única será encaminhado formulário no google forms com a escala 

adaptada do EGameFlow para os estudantes via Whatsapp, ou e-mail. Os dados do 

teste do método EGameFlow serão tabulados e realizada análise descritiva, a saber 

frequência absoluta e relativa e média no software STATA. Os dados qualitativos serão 

transcritos na íntegra e analisados no Software NVivo. Assim, será utilizada a técnica 

de análise temática do conteúdo. 

 
Palavras-chaves: Comunicação e Saúde, Educação em Saúde, Videogames
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TENDÊNCIA TEMPORAL, ANÁLISE ESPACIAL E FATORES ASSOCIADOS ÀS 
TENTATIVAS E ÓBITOS POR SUICÍDIO EM PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 2010 

A 2019 
 

Yasmim Talita de Moraes Ramos, Amanda Priscila de Santana Cabral Silva 

 

 
RESUMO 

 
Introdução: O suicídio é uma das formas de violência auto-infligida, na qual o indivíduo 

intencionalmente tira a própria vida. A taxa de mortalidade por suicídio no Brasil é de 

6,9 mortes por 100 mil habitantes, sendo a quarta causa de morte de jovens entre 15 a 

29 anos. Este cenário pode ser ainda mais abissal, caso se considere as 

subnotificações. Objetivo: Identificar a tendência temporal, os padrões espaciais e os 

fatores associados às tentativas e aos óbitos por suicídio no estado de Pernambuco, no 

período de 2010 a 2019. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo 

ecológico, onde serão traçados os perfis epidemiológicos das tentativas e dos óbitos por 

suicídio através de análise descritiva, análise da relação entre os coeficientes de 

incidência, letalidade e mortalidade do estado de Pernambuco com as condições 

socioeconômicas e de assistência à saúde, bem como a tendência temporal dessas 

taxas. O Sistema Nacional de Agravos de Notificação e o Sistema de Informações sobre 

Mortalidade foram fontes de dados disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde 

de Pernambuco, enquanto que nos sites públicos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística e do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde foram 

coletados dados socioeconômicos e de assistência à saúde, respectivamente. Para 

análise espacial, utilizar-se-ão taxas de incidência das tentativas de suicídio e de 

mortalidade por suicídio por município suavizadas por meio de estimadores bayesianos 

empíricos locais. Terraview 4.2.2. e o QGis 2.18 serão os softwares usados. Todos os 

preceitos éticos estabelecidos pela resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde serão atendidos. Este projeto foi aprovado em 06 de maio de 2021, pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Instituto Aggeu Magalhães, sob parecer nº 4.694.794. 

Resultados: Apresentaram tendências crescentes, os coeficientes de tentativas de 

suicídio e de mortalidade e estacionária, o coeficiente de letalidade. O perfil 

epidemiológico ainda está em confecção, bem como os outros resultados. 

Palavras-chave: Suicídio, Epidemiologia, Análise Espacial
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VULNERABILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DECORRENTE DA EXPOSIÇÃO AO 
DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO NO LITORAL PERNAMBUCANO, EM 

COMUNIDADES DA PESCA ARTESANAL 
 

Augusto Fernando Santos de Lima, Aline do Monte Gurgel 

 
RESUMO 
 

A exposição de populações ao petróleo bruto e seus derivados consiste em uma grave 

problemática do ponto de vista da saúde pública, pois o contato com hidrocarbonetos 

aromáticos, presente no petróleo, desencadeiam distúrbios psíquicos inter-relacionados 

à vulnerabilização material e simbólica. Os indivíduos expostos podem ainda, 

apresentar distúrbios respiratórios; cutâneos; oculares; neurológicos, entre outros 

problemas de saúde. Com a chegada massiva de petróleo bruto no litoral nordestino em 

agosto de 2019, foi gerado um contexto de extrema vulnerabilização para as populações 

da pesca artesanal, habitantes dos territórios afetados, aliado aos impactos na fauna, a 

flora marinha e os consumidores/as de peixes e frutos do mar. Desta forma, esse 

desastre resultou no comprometimento do sustento de comunidades pesqueiras e 

afetou a biodiversidade de todo um ecossistema. O objetivo é analisar os processos de 

vulnerabilização socioambientais da exposição decorrentes do derramamento de 

petróleo no litoral pernambucano e a relação com a saúde, na perspectiva de 

comunidades da pesca artesanal. A investigação terá momentos de análise quantitativa 

e de abordagem qualitativa. Partindo da perspectiva teórico-metodológica da 

Abordagem Ecossistêmica em Saúde, serão realizadas caracterização da exposição ao 

petróleo, através da análise das percepções dos sujeitos sobre os impactos 

socioeconômicos, ambientais e os perigos e danos à saúde humana, com uso da 

Cartografia Social. Na validação interna do estudo serão introduzidos os discursos dos 

sujeitos, como sujeitos de saber, construindo um diálogo que traz para a pesquisa a 

necessidade de sempre revisar seus pressupostos, requerendo ser revistos à luz da 

realidade, que não estão disponíveis no início da investigação. Os benefícios resultantes 

da pesquisa para a ciência e as comunidades são: contribuir para o conhecimento 

científico da relação saúde e ambiente, no contexto do desastre, como também 

subsidiar transformações no território a partir dos resultados encontrados. 

 
Palavras-chave: Vulnerabilidade em desastres, Saúde, Pesca
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Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde 

 

 
● NÍVEL DOUTORADO 

 

1º LUGAR 
 

ALUNO: Eduardo Pereira Duarte da Silva 

ORIENTADOR: Christina Alves Peixoto 

TÍTULO DO TRABALHO: O inibidor de fosfodiesterase-5 (PDE5I) tadalafil reverte o 

comportamento depressivo e ansioso-símile através da modulação do eixo intestino-

cérebro. 

 
 
2º LUGAR 

 

ALUNO: Thaíse Yasmine Vasconcelos de Lima Cavalcanti 

ORIENTADOR: Rafael França 

TÍTULO DO TRABALHO: Neuropatogênese da infecção pelos vírus zika e chikungunya 

em neuroesferas desenvolvidas por meio de cultura 3D. 

 
 

● NÍVEL MESTRADO 
 

1º LUGAR 
 

ALUNO: Débora Nascimento da Nóbrega 

ORIENTADOR: Luydson Vasconcelos 

TÍTULO DO TRABALHO: Avaliação dos níveis de Expressão de microRNAs na 

infecção por Schistosoma mansoni. 

 

 
2º LUGAR 

 

ALUNO: Caroline Ferreira de Santana 

ORIENTADOR: Tereza Cristina Leal Balbino 

TÍTULO DO TRABALHO: Análise qualitativa da expressão de genes relacionados ao 

funcionamento do sistema CRISPR/Cas em isolados clínicos de Pseudomonas 

aeruginosa.
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Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 

 
● NÍVEL DOUTORADO 

 

1º LUGAR 
 

ALUNO: Eliane Jucielly Vasconcelos Santos 

ORIENTADOR: Camila Pimentel Lopes de Melo 

TÍTULO DO TRABALHO: O processo transexualizador no sistema único de saúde: Um 

estudo de caso no serviço de referência em Pernambuco. 

 

 
2º LUGAR (Houve empate) 

 

ALUNO: Flávia Gabrielle Pereira de Oliveira 

ORIENTADOR: Tereza Lyra 

TÍTULO DO TRABALHO: Segurança alimentar e nutricional no contexto da sindemia da 

COVID-19. 

 
 

ALUNO: Mariana Farias Gomes 
 

ORIENTADOR: Antônio da Cruz Gouveia Mendes 
 

TÍTULO DO TRABALHO: Qualidade das ações do núcleo ampliado de saúde da família 

e atenção básica (NASF-AB) na perspectiva da continuidade do cuidado em saúde. 

 
 

● NÍVEL MESTRADO 
 

1º LUGAR 
 

ALUNO: Ana Maria de Araujo Loiola 

ORIENTADOR: Aline Gurgel 

TÍTULO DO TRABALHO: Repercussões sobre a saúde humana decorrentes do cultivo 

da cana-de-açúcar em Pernambuco. 

 
 
2º LUGAR 

 

ALUNO: José Erivaldo Gonçalves 

ORIENTADOR: André Monteiro Costa
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TÍTULO DO TRABALHO: Processos de vulnerabilização camponesa na transposição 

do rio São Francisco e ações de reparação do semiárido, Sertânia, PE.
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Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde 

 
● NÍVEL DOUTORADO 

 

3º LUGAR 
 

ALUNO: Elverson Soares de Melo 

ORIENTADOR: Gabriel Wallau 

TÍTULO DO TRABALHO: Caracterização genômica e funcional de elementos de 

transposição presentes em culicídeos de vetores de patógenos. 

 
 

● NÍVEL MESTRADO 
 

3º LUGAR 
 

ALUNO: Angela Moreira Bezerra 

ORIENTADOR: Antônio Mauro Rezende 

TÍTULO DO TRABALHO: Análise do perfil de expressão gênica em Leishmania 

mexicana mediante o silenciamento gênico de RBPs envolvidas nas modificações 

químicas m1A e m5C. 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 

 
 

● NÍVEL DOUTORADO 
 

3º LUGAR 
 

ALUNO: Rodrigo Cariri Chalegre de Almeida 

ORIENTADOR: Paulette Cavalcanti de Albuquerque 

TÍTULO DO TRABALHO: Expansão e interiorização do ensino superior, e a formação 

médica para o SUS: O caso do curso de medicina de Caruaru. 

 
 

● NÍVEL MESTRADO 
 

3º LUGAR (Houve empate) 
 

ALUNO: Lucas Fernando Rodrigues dos Santos 

ORIENTADOR: Rafael Moreira
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TÍTULO DO TRABALHO: Atenção à saúde bucal e acesso aos serviços odontológicos 

no território indígena Xukuru do Ororubá (Pernambuco, Brasil), no período de 2014 a 

2018. 

 
ALUNO: Kelly Regina Machado de Lima 

ORIENTADOR: Fátima Militão 

TÍTULO DO TRABALHO: Prevalência e fatores de risco para COVID-19 em 

profissionais de saúde: Revisão sistemática com meta-análise. 
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