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EDITAL FACEPE 08/2013 
PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO 

COMPARTILHADA EM SAÚDE 
PPSUS – PERNAMBUCO 

MS/CNPq/FACEPE/SES 
 

RESULTADO 

A comissão de Especialistas indicada pela FACEPE, composto pelos seguintes pesquisadores convidados 

 

Pesquisadores convidados Instituição 
Roseli de La Corte dos Santos UFS 
Silvio Santana Dolabella UFS 
José Cazuza de Farias Júnior UFPB 
Aylene Emilia Moraes Bousquat UniSantos 
Cláudia Garcia S. Osório de Castro FIOCRUZ-RJ 
Guilherme Arantes Mello UNIFESP 
Giselia Alves Pontes da Silva UFPE 
Tales de Carvalho UDESC 
Eduardo Hage Carmo UFBA 
Carlos Teixeira Brandt UFPE 
Sandra Rodrigues Mascarenhas UFPB 
Damião Pergentino de Sousa UFPB 
Marcos Antônio de Morais Júnior UFPE 
Claudio Gustavo Stefanoff INCA 

 
recomendou as propostas listadas abaixo, as quais foram aprovadas para contratação pelo Comitê Gestor do 
programa PPSUS Pernambuco composto por representantes da FACEPE, da SES-PE, do CNPq e do MS. 

A relação dos projetos aprovados dentro dos recursos disponíveis do edital 08/2013 PPSUS-PE compreende 
27 projetos (Quadro 1 – Projetos Aprovados) com vigência máxima de 24 meses, totalizando o valor de 
R$ 2.384.644,06 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e 
seis centavos), os quais serão contratados com recursos do convênio 774382/2012 firmado entre o CNPq e a 
Facepe.  

Em atendimento ao item 1.4.6 do Regulamento do edital, a Comissão de Especialistas também recomendou 
e o Comitê Gestor homologou a inclusão de mais 12 projetos em lista de espera (Quadro 2 – Projetos em 
Lista de Espera), totalizando R$ 636.699,72 (seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e nove 
reais e setenta e dois centavos), os quais poderão ser contratados com o saldo de recursos do edital 
13/2012 - PPSUS REDE, se o convênio 759646/2011 firmado entre o CNPq e a Facepe tiver sua vigência 
prorrogada, a fim de viabilizar a execução dos projetos pelo período de até 24 meses. 

Em consequência, os proponentes que tiveram propostas aprovadas dentro dos recursos disponíveis 
(Quadro 1) serão convocados imediatamente para assinatura do Termo de Outorga do auxílio.  Já os 
proponentes com projetos em lista de espera (Quadro 2) só serão convocados se e quando o termo aditivo 
de prorrogação do convênio 759646/2011 PPSUS REDE for assinado. 

A Facepe encaminhará nos próximos dias correspondência eletrônica a todos os proponentes contendo os 
pareceres que fundamentaram a análise de suas propostas. 

Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento das propostas, poderá 
apresentar recurso por meio do sistema AgilFAP, seguindo o roteiro disponível no link: 
http://www.facepe.br/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=185, no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data em que lhe for dado conhecimento do parecer relativo à sua proposta. 

Recife, 31 de janeiro de 2014. 

 

Diogo A. Simões                Arnóbio da Gama 

Diretor-Presidente      Diretor Científico 
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Quadro 1 – Projetos Aprovados dentro dos recursos disponíveis 

Processo Instituição Título Proponente Valor aprovado (R$) 

TEMA 1: Vigilância de doenças e riscos à saúde individual e coletiva 

APQ-0209-
4.06/13 CPqAM/FIOCRUZ 

Avaliação do crescimento 
econômico do pólo industrial 
de Ipojuca e a qualidade de 
vida dos trabalhadores da 
estratégia de saúde da família. 

Islândia Maria 
Carvalho de 
Sousa 

29.997,75 

TEMA 2: Atenção à saúde 

APQ-0328-
4.08/13 UFPE - Recife 

 Efeitos da reabilitação 
cardíaca na atividade 
simpática do coração, 
capacidade funcional e 
qualidade de vida em 
pacientes com insuficiência 
cardíaca. 

Daniella 
Cunha 
Brandão 

58.960,00 

APQ-0243-
4.06/13 PMCB 

Uso de metodologias 
educacionais ativas na 
prevenção do uso de drogas 
entre escolares. 

Iracema da 
Silva Frazão 23.060,00 

APQ-0251-
4.01/13 IMIP 

Caminhadas pós-prandiais em 
gestantes obesas e desfechos 
perinatais – ensaio clínico 
randomizado multicêntrico  

João 
Guilherme 
Bezerra Alves 

86.795,88 

APQ-0267-
4.01/13 IMIP 

Avaliação de biomarcadores no 
câncer de mama triplo 
negativo de estadiamento local 
e metastático 

Leuridan 
Cavalcante 
Torres 

92.578,00 

APQ-0275-
4.08/13 UFPE - Recife 

Avaliação dos efeitos de 
exercícios terapêuticos 
associados à técnica da 
pompage sobre dor e 
equilíbrio de idosas com 
gonartrose. 

Márcia 
Alessandra 
Carneiro 
Pedrosa de 
Castro 

18.787,25 

APQ-0337-
4.08/13 UFPE - Recife 

Assistência fisioterapêutica 
convencional versus 
assistência fisioterapêutica 
baseada em problemas em 
pacientes com doença de 
parkinson, osteoporose e 
diabetes mellitus: impacto nos 
desfechos osteomusculares, 
cardiorrespiratórios e 
funcionais 

Maria das 
Graças 
Rodrigues de 
Araújo 

179.059,00 

APQ-0240-
4.01/13 IMIP 

Fatores de risco para infecções 
relacionadas à assistência à 
saúde (IRAS) e avaliação da 
efetividade e segurança das 
terapias antineoplásicas 
utilizadas em pacientes 
oncológicos idosos SUS  
 
 

Maria Julia 
Gonçalves de 
Mello 

91.342,26 

APQ-0250-
4.08/13 UFPE - Recife 

Efeitos da plataforma 
vibratória na capacidade 
funcional, força muscular e 
qualidade de vida de pacientes 
com DPOC ensaio clínico 
randomizado, cego, do tipo 
crossover 

Patrícia Érika 
de Melo 
Marinho 

63.390,00 

APQ-0290-
4.02/13 

UPE - Recife e 
RMR 

Assistência odontológica a 
crianças e adolescentes com 
deficiência nos centros de 
especialidade odontológica do 
recife-pe 

Sandra 
Conceição 
Maria vieira 

25.757,00 
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Quadro 1 – Projetos Aprovados dentro dos recursos disponíveis 

Processo Instituição Título Proponente Valor aprovado (R$) 

APQ-0314-
2.03/13 UFRPE - Recife 

O papel do gênero no 
conhecimento das plantas 
medicinais e na resiliência de 
sistemas médicos tradicionais . 

Ulysses 
Paulino de 
Albuquerque 

67.495,75 

APQ-0359-
4.06/13 CPqAM/FIOCRUZ 

Perfil epidemiológico dos 
municípios com situação 
indeterminada para filariose na 
região metropolitana do recife: 
abreu e lima, igarassu, ilha de 
itamaracá, ipojuca, itapissuma 
e são lourenço da mata. 

Zulma Maria 
Medeiros 200.000,00 

APQ-0213-
2.10/13 

UFPE - Recife Investigação do Potencial 
Anticâncer de Novos Derivados 
Tiossemicarbazídicos: Papel de 
Proteínas Indutoras e 
Inibidoras da Apoptose  

Gardenia 
Carmen 
Gadelha 
Militão 

30.000,00 

TEMA 3: Inovação tecnológica em saúde 

APQ-0329-
4.03/13 UFPE - Recife 

Determinação da toxicidade 
não-clínica de novos 
candidatos a fármacos com 
atividade antichagásica 
 

Almir 
Gonçalves 
Wanderley 

99.000,00 

APQ-0300-
4.03/13 UFPE - Recife 

Desenvolvimento de 
imunoglobulina modificada e 
específica contra os sorotipos 
1, 2, 3 e 4 do vírus da dengue 
 

Ana Cristina 
Lima Leite 158.860,00 

APQ-0348-
4.06/13 UFPE - Recife 

Promoção de hábitos 
saudáveis com idosos 
diabéticos: avaliação de 
grupos operativos como 
intervenção terapêutica 
 

Ana Paula de 
Oliveira 
Marques 

64.253,00 

APQ-0247-
2.02/13 UFPE - Recife 

Estabelecimento de uma 
plataforma de processos 
inovadora voltada à 
prospecção de novos 
biomarcadores da progressão 
tumoral e desenvolvimento de 
estratégia vacinal terapêutica 
para o câncer cervical baseada 
em imunização genética e 
vacinas de sub-uniade. 

Antonio Carlos 
de Freitas 189.700,00 

APQ-0234-
4.08/13 UFPE - Recife 

Efetividade das técnicas de 
expansão pulmonar em 
pacientes com 
comprometimento no nível de 
consciência: ensaio clínico 
controlado randomizado do 
tipo crossover. 

Armele de 
Fátima 
Dornelas de 
Andrade 

190.494,90 

APQ-0356-
4.01/13 CPqAM/FIOCRUZ 

Avaliação da técnica de PCR 
em tempo real para o 
diagnóstico da tuberculose 
extrapulmonar, no estado de 
Pernambuco. 

Haiana 
Charifker 
Schindler 

87.280,00 

APQ-0372-
3.09/13 UFPE - Recife 

Diagnóstico da saúde 
tecnológica e otimização em 
centros de mamografia de 
Pernambuco. 

Helen Jamil 
Khoury 179.020,00 

APQ-0363-
4.03/13 UFPE - Recife 

Desenvolvimento tecnológico e 
padronização de forma sólida 
contento aroeira-da-praia 
(schinus terebinthifolius raddi) 

Luiz Alberto 
Lira Soares 99.800,00 
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Quadro 1 – Projetos Aprovados dentro dos recursos disponíveis 

Processo Instituição Título Proponente Valor aprovado (R$) 
com propriedades 
antinflamatória e 
antiulcerogênica 

APQ-0221-
4.03/13 UFPE - Recife 

Avaliação de novas moléculas 
candidatas a fármacos 
anticâncer para o tratamento 
de neoplasias resistentes a 
quimioterapia com inibidores 
de topoisomerase 

Moacyr Jesus 
Barreto de 
Melo Rêgo 

27.499,00 

APQ-0318-
2.08/13 UFPE - Recife 

Avaliação do efeito de 
proteínas antimicrobianas de 
plantas medicinais sobre a 
aderência e invasão de micro-
organismos em células 
humanas 

Patrícia Maria 
Guedes Paiva 98.403,19 

APQ-0226-
4.03/13 UFPE - Recife 

Desenvolvimento de 
medicamento na forma 
farmacêutica granulado 
efervescente à base de 
extratos de bauhinia forficata 
link como alternativa no 
tratamento do diabetes 
melittus 

Pedro José 
Rolim Neto 71.800,20 

APQ-0285-
2.11/13 CPqAM/FIOCRUZ 

Desenvolvimento, avaliação e 
padronização de um kit 
diagnóstico teste rápido contra 
a dengue com tecnologia 
100% nacional. 
 

Rafael Dhalia 97.000,00 

APQ-0278-
2.12/13 UFPE - Recife 

Leveduroses em portadores de 
neoplasias malignas: novos 
métodos de diagnóstico 

Rejane Pereira 
Neves  29.810,88 

APQ-0313-
4.06/13 CPqAM/FIOCRUZ 

Validação de abordagens 
moleculares na detecção do 
RNA mensageiro como 
marcador de cura de pacientes 
com tuberculose pulmonar, no 
estado de Pernambuco. 

Rosana de 
Albuquerque 
Montenegro 

24.500,00 

VALOR TOTAL 2.384.644,06 
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Quadro 2 – Projetos em Lista de Espera 

Processo Instituição Título Proponente Valor aprovado 
(R$) 

TEMA 1: Vigilância de doenças e riscos à saúde individual e coletiva 

APQ-0230-
4.06/13 

UFRPE - 
Recife 

Variabilidade espacial de fenômenos de 
saúde pública vinculados a diagnóstico 
e infecção por HIV na região 
metropolitana do Recife e do estado de 
Pernambuco (PE, Brasil), como uma 
ferramenta auxiliar para o processo de 
gestão de políticas públicas 

Glecio 
Machado 
Siqueira 

23.476,62 

Tema 2: Atenção à saúde 

APQ-0223-
4.06/13 

UFPE - 
Vitória de 
Sto. Antão 

A integralidade no cuidado ao câncer 
de colo uterino: um estudo na 
perspectiva da estruturação de redes. 

Keila Silene 
de Brito e 
Silva 

64.750,09 

APQ-0259-
4.01/13 

UFPE - 
Recife 

Utilização de ferramentas proteômicas 
para identificação de potenciais 
biomarcadores determinantes do risco 
familiar do câncer do colorretal. 

Roberto 
Afonso da 
Silva 

25.600,00 

APQ-0387-
4.09/13 UNIVASF 

Respostas da função pulmonar 
associadas ao excesso de peso, 
parâmetros cardiometabólicos e 
exercício físico. 

Fabricio 
Cieslak 24.795,00 

APQ-0317-
4.03/13 

UFPE - 
Recife 

Plantas medicinais empregados em 
doenças crônicas não transmissíveis: da 
fase pré-clinica à comunidade. Criação 
de uma plataforma integrada para 
investigação  

Maria 
Bernadete 
de Sousa 
Maia 

76.045,58 

Tema 3: Inovação tecnológica em saúde 

APQ-0289-
4.03/13 

UFPE - 
Recife 

Planejamento estrutural, síntese e 
avaliação farmacológica de inéditos 
tiazóis frente ao mal de chagas. 

Marcos 
Veríssimo de 
Oliveira 
Cardoso 

29.976,00 

APQ-0187-
4.01/13 IMIP 

Cirurgia citorredutora e quimioterapia 
intraperitoneal hipertérmica no 
tratamento primário dos tumores 
epiteliais de ovário: projeto terapêutico 
piloto para o instituto de medicina 
integral prof. Fernando figueira. 

Cristiano de 
Souza Leão 157.602,97 

APQ-0357-
4.08/13 

UFPE - 
Recife 

Projeto PRONEURO: avançando na 
fisioterapia neurofuncional. 

Kátia Karina 
do Monte 
Silva 

85.500,00 

APQ-0245-
2.02/13 

UFPE - 
Recife 

Avaliação dos micrornas como 
marcadores moleculares da 
carcinogênese cervical. 

Eliane 
Campos 
Coimbra 

29.319,66 

APQ-0241-
2.02/13 

UFPE - 
Recife 

Identificação de biomarcadores para 
otimização diagnóstica do câncer de 
colo do útero 

Maria da 
Conceição 
Gomes 
Leitão  

28.193,80 

APQ-0374-
4.08/13 

UFPE - 
Recife 

Desenvolvimento do ventilatory pattern 
trainer para diagnostico de alterações 
do padrão respiratório e terapêutica 
por meio de reeducação ventilatória 

Shirley Lima 
Campos 30.000,00 

APQ-0375-
1.03/13 

UFRPE - 
Recife 

Projeto de criação e implementação de 
uma rede de apoio e formação e de 
diagnóstico precoce da pessoa com 
deficiência auditiva com o uso de 
inovações tecnológicas no estado de 
Pernambuco 

João Marcelo 
Xavier 
Natário 
Teixeira 

61.440,00 

VALOR TOTAL 636.699,72 

 


