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PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE –
PPSUS/PE
SES-PE/FACEPE/MS
ALTERAÇÃO DE RESULTADO

Após a primeira publicação dos resultados, verificou-se ter havido, para alguns dos beneficiários dos auxílios
aprovados, a recomendação de valores de quotas de bolsas de iniciação científica que são incompatíveis
com as regras específicas da modalidade. Em particular, o Programa de Iniciação Científica da FACEPE
especifica que bolsas de IC se iniciam obrigatoriamente no mês de agosto e têm duração de 12 meses, o
que impossibilita uma vigência total de 24 meses dentro da duração do projeto. Também é convencionado
no Programa que a concessão de uma segunda bolsa a um mesmo orientador deve ter prioridade inferior à
do atendimento de uma primeira concessão a outro orientador. Em conseqüência, serão revistos, em alguns
casos, os valores das quotas de bolsas de IC inicialmente aprovadas, por estarem em desacordo com o
previsto nas alíneas d) e e) do item 1.5.3 do Regulamento do Edital. Tais quotas de bolsas de IC terão seu
valor reduzido a uma única bolsa de IC de 12 meses, a ser implantada dentro do calendário normal do
Programa de Iniciação Científica. Permanecem inalterados os valores inicialmente aprovados nesses projetos
para as rubricas de capital e custeio.
O convênio com o CNPq tem valor global de R$ 2.400.00,00, e prevê que R$ 16.000,00 dos R$ 800.000,00
da contrapartida da FACEPE sejam utilizados para a realização de Seminários Anuais de Avaliação e
Acompanhamento do PPSUS, de modo que o montante efetivamente disponível para a concessão de auxílios
é de R$ 2.384.000,00. A redução no valor de quotas de bolsas redisponibiliza para o edital montante de
recursos que é insuficiente para aprovar mais uma proposta recomendada pelo Comitê Avaliador,
permanecendo, portanto, inalterado o número total de 33 projetos inicialmente aprovados.
Com base na justificativa acima, a Diretoria da FACEPE procede à republicação do resultado do edital,
contendo a correção dos valores aprovados de 11 propostas, mantendo-se o total de 33 projetos aprovados
dentro dos recursos disponíveis, totalizando R$ 2.369.423,62.
Recife, 11 de dezembro de 2008

Diogo Ardaillon Simões
Diretor-Presidente
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TEMA 2: VIGILÂNCIA DE RISCOS E AGRAVOS E CONTROLE DE DOENÇAS
Propostas aprovadas
Processo

Proponente

Inst.

Título

Valor
aprovado (R$)

FAIXA A
APQ-1352-4.00/08

Celso Pinto de
Melo

APQ-1361-4.00/08

Constancia Flavia
Junqueira Ayres

CPqAM

APQ-1378-4.00/08

Eduarda Angela
Pessoa Cesse

CPqAM

APQ-1345-4.00/08

Valéria Cesário
Times

UFPE

APQ-1323-4.00/08

Cleide Maria
Ribeiro de
Albuquerque

UFPE

APQ-1364-4.00/08

Fábio Lopes de
Melo

CPqAM

APQ-1340-4.00/08

Haiana Charifker
Schindler

CPqAM

APQ-1388-4.00/08

Maria das Graças
Rodrigues de
Araújo

UFPE

APQ-1341-4.00/08

Maria Luiza
Carvalho de Lima

CPqAM

APQ-1369-4.00/08

Vera Lucia de
Menezes Lima

UFPE

Testes de diagnóstico rápido para a dengue:
otimização do efeito ELINOR para o
desenvolvimento de nanomarcadores
moleculares
Investigação da evolução e reversão da
resistência ao organofosforado temephos em
populações de Aedes aegypti do estado de
Pernambuco
SERVIDIAH - Avaliação de serviços de atenção à
saúde para diabéticos e hipertensos no âmbito
do Programa de Saúde da Família
MapDenguePE: um sistema de informação
espacial para monitoramento e prevenção da
dengue em Pernambuco

200.000,00

119.848,00

126.977,00

25.500,00

FAIXA B

UFPE

Avaliação em campo de uma armadilha
adulticida para fêmeas grávidas de Aedes
aegypti (Diptera: Culicidae)
Diversidade genética do parasita Schistosoma
mansoni e taxas de infecção dos moluscos
hospedeiros do gênero Biomphalaria, no Estado
de Pernambuco.
Validação de um sistema de PCR para o
desenvolvimento de um kit diagnóstico em
pacientes com tuberculose paucibacilar.
A osteoporose e o seu impacto nos parâmetros
antropométricos e funcionais de mulheres idosas
atendidas na rede básica de saúde ¿ uma
contribuição para o Sistema SUS-PE.
Epidemiologia dos acidentes de trânsito e
análise das políticas públicas para redução da
morbimortalidade por acidentes de trânsito com
foco nos acidentes por moto no estado de
Pernambuco
Estudo de deslipoproteinemias em portadores de
esquistossomose hepatoesplênica e sua relação
com doenças cronico-degenerativas não
transmissíveis

39.200,00

61.482,00

65.000,00

41.215,00

34.395,98

95.000,00

FAIXA C
APQ-1336-4.00/08

Daniela Maria do
Amaral Ferraz
Navarro

UFPE

APQ-1358-4.00/08

Glória Elizabeth
Carneiro
Laurentino

UFPE

APQ-1324-4.00/08

Heloisa Ramos
Lacerda de Melo

UFPE

APQ-1396-4.00/08

Márcia Alessandra
Carneiro Pedrosa

UFPE

Avaliação de compostos larvicidas e deterrentes
de ovoposição provenientes de óleo essencial e
estudo do feromônio de agregação do Aedes
aegypti
Qualidade de vida e independência funcional nas
atividades de vida diária de pacientes pós
acidente vascular cerebral com e sem assistênca
fisioterapêutica
Fatores de riscos associados ao aparecimento
das lesões anais mediadas pelo HPV em homens
com HIV/AIDS.
Avaliação dos efeitos de um programa de
exercícios sobre a função neuromuscular e
incidência de quedas em idosos comunitários
com baixa massa óssea
TOTAL
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39.795,00

15.850,00

27.980,30

9.137,70
901.380,98

TEMA 3: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Propostas aprovadas
Processo

Proponente

Inst.

Título

Valor
aprovado (R$)

FAIXA A
APQ-1347-4.00/08

APQ-1372-4.00/08

Paulo Henrique
Novaes Martins de
Albuquerque
Ronice Maria
Pereira Franco de
Sá

UFPE

Usuários, redes de mediação e esfera pública na
saúde

UFPE

Promotor de Municipios Saudáveis e Promoção
da Saúde: avaliação de uma prática inovadora

141.816,44

55.904,80

FAIXA B
APQ-1351-4.00/08

André Monteiro
Costa

APQ-1339-4.00/08

Jair Carneiro Leão

UFPE

Edson Hely Silva

UFPE

Análise das condições de vida, saúde e
vulnerabilidade do povo indígena Xukuru do
Ororubá como ferramenta para as ações de
atenção primária de saúde
Soroprevalência, atitudes e conhecimentos das
hepatites virais dos profissionais e acadêmicos
de odontologia na cidade do Recife e região
metropolitana

CPqAM

62.097,50

39.980,60

FAIXA C
APQ-1359-4.00/08

Educação Popular em Saúde na Comunidade
Indígena Xukuru do Ororubá - PE
TOTAL

21.823,00
321.622,34

TEMA 4: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDES ASSISTENCIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Propostas aprovadas
Processo

Proponente

Inst.

Título

Valor
aprovado (R$)

FAIXA A
APQ-1380-4.00/08

Ana Cristina Lima
Leite

HEMOPE

APQ-1373-4.00/08

Antonio Carlos de
Freitas

UFPE

APQ-1343-4.00/08

Raul Antônio
Morais Melo

HEMOPE

Desenvolvimento de nova tecnologia para
produção de imunoglobulina injetável humana
Desenvolvimento de processo de base
tecnológica inovadora voltado para o controle
do câncer de colo de útero baseado em VirusLike Particles e imunização genética
Perfil sócio-sanitário, clínico-epidemiológico,
citogenético e molecular de pacientes com
leucemia linfóide aguda atendidos na Fundação
HEMOPE em Pernambuco.

198.700,00

191.720,00

163.049,84

FAIXA B
APQ-1335-4.00/08

Adriana Falangola
Benjamin Bezerra

UFPE

APQ-1390-4.00/08

João Ricardo
Mendes de Oliveira

UFPE

Silvia Wanick
Sarinho

UPE

Alocação eqüitativa de recursos financeiros
para a saúde em Pernambuco: uma proposta
metodológica
Polimorfismos do sistema renina angiotensina
aldosterona em pacientes com hipertensão
reativa no teste ergométrico

48.912,00

43.800,00

FAIXA C
APQ-1332-4.00/08

Acessibilidade de crianças com paralisia
cerebral à reabilitação motora no Sistema Único
de Saúde na cidade do Recife
TOTAL
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15.795,00
661.976,84

TEMA 5: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA
Propostas aprovadas
Processo

Proponente

Inst.

Título

Valor
aprovado (R$)

FAIXA A

APQ-1375-4.00/08

Isabella Chagas
Samico

IMIP

Violência doméstica e gravidez na adolescência:
avaliação de implantação de programa
educativo-vivencial na construção do cuidado na
atenção básica de saúde no Agreste
Pernambucano.

APQ-1386-4.00/08

Laura Olinda
Bregieiro
Fernandes Costa

UPE

Avaliação do risco cardiovascular em mulheres
no climatério

APQ-1391-4.00/08

Aronita Rosenblatt

UPE

APQ-1342-4.00/08

Caroline Wanderley
Souto Ferreira
Anselmo

UFPE

APQ-1338-4.00/08

Leila Katz

IMIP

APQ-1389-4.00/08

Ana Rodrigues
Falbo

IMIP

APQ-1333-4.00/08

Everton Botelho
Sougey

UFPE

APQ-1344-4.00/08

Sandra Conceição
Maria Vieira

UPE

82.412,14

185.636,70

FAIXA B
Controle e tratamento de carie precoce na
infância: ensaio clínico controlado
Eficácia do tratamento fisioterapêutico com
exercícios do assoalho pélvico associados ou não
ao biofeedback ou a eletroestimulação em
mulheres portadoras de Incontinência Urinária
de Esforço.
Efetividade da dexametasona para acelerar a
recuperação pós-parto em pacientes com
síndrome Hellp Classe I de Martin: ensaio clínico
randomizado

40.889,00

82.834,82

35.778,30

FAIXA C
Abordagem compreensiva da amamentação:
condições de diálogo entre a perspectiva técnica
e a psicodinâmica interativa mãe-bebê
Depressão pós-parto e níveis de cortisol salivar:
um estudo comparativo.
Acessibilidade a promoção de saúde e
assistência odontopediátrica às crianças
portadoras de necessidades especiais
TOTAL
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23.885,00
11.707,50
21.300,00
484.443,46

