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Reunião (assunto): Reunião com a coordenação do Fio-Shisto  

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 10:00 as 12:40h Local: Sala 13 Castelo 

Participantes 

 

Wim Degrave, Tereza Favre, Ana Cavalcanti, Flávia Rianelli. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

Reunião com a coordenação do Fio-Shisto para acompanhamento e alinhamento do 

Programa. 

PONTOS DISCUTIDOS 

- O edital de insumos será lançado até o dia 7/12/15 e a princípio será aplicado para 

os grupos que já estão registrados. Provavelmente com temas dentro das prioridades 

translacionais e que propõem soluções e produtos no máximo de dois anos.  

Cada programa precisa colocar claramente quais são suas prioridades translacionais, 

devendo ser claros em argumentação, realidade e custos operacionais. (Wim) 

 

O edital terá três tipos de Projetos:  

1. Projetos que são do antigo PDTIS; 

2. Projetos que são prioridades das redes de cada Programa Translacional; 

3. Projetos de desenvolvimento de produtos em curto prazo. 

 

- Preocupação com a adesão dos pesquisadores no edital (Tereza). Wim esclareceu 

que ainda será feita uma nova rodada, que dará oportunidade para os grupos aderirem 

aos PPTS.  

 

- Necessidade de saber mais sobre o Programa Translacional. As pessoas estão 

entendendo o translacional como um componente do PIDE. (Tereza) 

 

- Necessidade de validar um Kit de diagnóstico que permita detectar os níveis com 

baixa carga de infecção. O Kit KATO, que se tem agora, não é apropriado para áreas 

de baixa eliminação. (Tereza) 
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- Criação de um protocolo padronizado, que será financiado pelo Ministério da Saúde 

o qual montará o protocolo com base no que está sendo feito. (POC-CCA – exame 

rápido). (Tereza) 

 

- Necessidade de fazer um estudo do POC, estudo este de viabilidade técnica 

econômica do POC existente (Wim). A primeira coisa antes de tudo é testar para ver 

qual será a resposta. (Tereza) 

 

- Realização de testes pelos grupos, em área determinada (comunidades e escolas), 

sendo verificado o número de residentes de cada localidade a ser trabalhada, para 

fazer uma amostragem representativa. Em cima disso, será calculado o número de 

POC. (Tereza) 

 

- O POC será comparado com o KATO, para ver se tem semelhanças e se um é melhor 

que o outro.  

 

- Necessidade de ter uma pessoa para auxiliar a parte do PCR. Será colocada no 

orçamento. (Tereza) 

 

- Necessidade de um diagnóstico que sirva para área de baixa endemicidade. Está 

sendo pactuada pelo PIDE. (Tereza) 

 

- Prioridades que serão trabalhadas no grupo: (Tereza) 

* preparação da amostra, dividida em três; 

* estabelecimento de critérios para certificação de eliminação. 

 

- Paulo Zack (PIDE), está na linha do diagnóstico e está tentando desenvolver o Kit. 

(Tereza) 

 

- Wim informou que o site dos Programas Translacionais está em fase finalização e 

que em breve estará disponível para ser alimentado. Será uma oportunidade para as 

pessoas que são da área e as que não são saberem oficialmente o que o grupo pensou 

e discutiu e qual a composição do mesmo,assim como mostrar o que o grupo 

considerou como prioridades em termos translacionais para eliminar shisto no Brasil.  

 

- Uma das missões da reunião: (Tereza) 

1. Necessidade de um diagnóstico mais sensível, 

2. Formulação pediátrica  

3. Conseguir por algum critério para certificar qual foi eliminado. 

 

- Necessidade de incluir ações de saneamento. Buscar áreas em que existe o projeto 

de saneamento para otimizar o trabalho. Listar as áreas prioritárias pela própria 
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FUNASA. Tentar cruzar os dados de prioridade do Ministério, com áreas que são 

trabalhadas pela FUNASA. (Tereza) 

 

- Próximo Simpósio Internacional acontecerá em 2017, no Rio de Janeiro. (Tereza) 

 

- Próxima reunião acontecerá no 1º semestre de 2016. Proposta para ser no mês de 

Março, em Belo Horizonte. O encontro será de dois dias.  

Assuntos que serão abordados na reunião:  

1. Fechamento do mandato; 

2. Perspectiva de uma nova coordenação; 

3. Estar por dentro de todas as novidades. 

 

Melhor semana: 21/03 a 25/03 e 28/03 a 01/04/2016. 

 

 

 

PRÓXIMAS AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

Procurar saber qual o preço em dólar que o 

Ministério da Saúde compraria os Kits.  

Tereza Favre ----- 

Pegar no laboratório um Kit para ver 

quantos antígenos tem um POC.  

Tereza Favre ----- 

Verificar quanto custa para produzir o POC, 

qual é o complexo, se tem tecnologias 

especiais e qual a escala de uso pretendido 

no Brasil.  

Tereza Favre ----- 

Encaminhar para Flávia documentos 

importantes (históricos, resumos, memória 

de reuniões, documentos que descrevem a 

situação atual da rede e o que foi discutido 

e considerado como prioritário). 

Tereza Favre ----- 

Fazer levantamento sobre a viabilidade 

desse 1º projeto que é prioritário do POC. 

Tereza Favre ----- 

Enviar para Ana a agenda do evento com a 

metodologia da reunião. 

Tereza Favre ----- 
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