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 Inibição limitada de múltiplos nós em uma rede de sinalização inibe a 

metástase – Pesquisa em colaboração internacional com a Universidade 

de Chicago.

• Alexandre Ferreira Ramos: alex.ramos@usp.br; 

• Marsha Rosner (University of Chicago): mrosner@uchicago.edu

Recentemente foi proposta uma terapia anti-metástase ao câncer de mama triplo negativo baseada 

em baixas doses de quatro drogas almejando uma rede de sinalização. Os resultados preliminares do 

estudo foram interpretados à luz da modelagem baseada em física do fluxo das informações em 

redes de vias de sinalização. O modelo foi constituído considerando o efeito da proteína RKIP, que 

quando presente em altas quantidades suprime a capacidade das células de aumentarem sua 

motilidade. Nas fases metastáticas do câncer, as quantidades dessa proteína são baixas e favorecem 

a metástase. Sendo assim, foi proposta uma terapia visando reverter o efeito decorrente da falta de 

RKIP sobre suas quinases-alvo. A terapia foi otimizada de forma a minimizar a possibilidade de 

geração de excedentes que pudessem mobilizar uma resposta compensatória. Isto ocorre pois as 

redes de sinalização são constituídas de cascatas de reações químicas em que o produto de  uma 

reação gera o reagente na reação seguinte. Assim, a redução na quantidade de produtos de uma 

reação, decorrente do tratamento, afeta a quantidade de reagentes da reação subsequentes. Essa 

abordagem possibilitou previnir a geração de reagentes em quantidades excedentes que pudessem 

gerar a ativação de vias ou de redes de sinalização compensatórias. Esse trabalho foi realizado 

usando camundongos como modelo, em colaboração entre a Universidade de São Paulo e a 

Universidade de Chicago.
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 Estudo e caracterização de enzimas para 

degradação de biomassa

• Felipe Chambergo Alcalde
fscha@usp.br

Laboratório de Biotecnologia

Temos caracterizado as enzimas β-xilosidase (XIL), endo-α-1,5-

L-arabinanase (ABN), α-L-arabinofuranosidase (ABF) e acetil-

xilano esterasee. A identificação de misturas de enzimas com 

potencial utilização na hidrólise de hemicelulose permitirá um 

tratamento enzimático eficiente da biomassa e a obtenção de 

monômeros com potencial aplicação biotecnológica.

Palavra-chave: Biodegradação, Enzimas, Biomassa, Bagaço.

Financiamento: FAPESP  
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• Eunice Almeida da Silva

• eunice.almeida@usp.br

• MAPEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO

DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO

PERMANENTE RELACIONADAS AO

ENFRENTAMENTO DA COVID-19
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Observatório de atividades educativas para 

profissionais dos sistemas públicos de saúde



MAPEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Este projeto faz parte de uma das pesquisas desenvolvidas pelo

Observatório de atividades educativas para profissionais dos sistemas

públicos de saúde.

O Observatório é resultado de uma parceria entre a Universidade de São

Paulo (USP) e a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP).



MAPEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

OBJETIVO

Mapear e categorizar as ações de Educação Permanente* relacionadas ao enfrentamento da 

COVID-19, nos municípios do Estado de São Paulo.

*Assume-se neste projeto ações de Educação Permanente como ações que fazem parte de 

ações educativas e que são desenvolvidas com a finalidade principal de atualizar e/ou aprimorar 

os profissionais de saúde no desempenho de seu desenvolvimento profissional. (SILVA et.al. 

2020). 

Disponível em: http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/amp/article/view/6642. Acessado 

em: 20/06/2021.

http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/amp/article/view/6642


MAPEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

Está sendo realizado um rastreamento  das ações de Educação Permanente, relacionadas 

ao enfrentamento da COVID-19, oferecidas aos profissionais da Atenção Primária à Saúde, 

registradas nos sites das 645 prefeituras dos municípios do estado de São Paulo.

O rastreamento teve início em fevereiro de 2020 (quando o primeiro caso de COVID-19 foi 

registrado na cidade de São Paulo) e está previsto o encerramento em 30 de julho de 2021. 

Para tanto, três bolsistas de IC e uma IC voluntária, toda semana, de maneira sistemática, 

investigam os sites das prefeituras com a finalidade de mapear e categorizar as ações de 

Educação Permanente relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, nos municípios do 

Estado de São Paulo.



MAPEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

RESULTADOS PRELIMINARES

2020

 Ações de Educação Permanente em Saúde

Dos 645 sites das prefeituras investigados, 127 (19,6%) estavam indisponíveis; 485

(75,1%) sites estavam disponíveis, mas não tinham registros de ações de Educação

Permanente em Saúde (EPS) de maneira geral e, no particular, ações de EPS

relacionadas ao enfrentamento da COVID-19; apenas 33 (5,11%) tinham registros de

ações de EPS relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, mas não discriminavam se

as ações eram direcionadas a profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde.



MAPEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

CONT. RESULTADOS PRELIMINARES

 Categorização das ações de Educação 

Permanente em Saúde 

Dos 33 sites disponíveis e que tinham registros de ações de EPS relacionadas ao 

enfrentamento da COVID-19, pôde-se observar que tais ações foram denominadas 

(categorizadas) da seguinte maneira:

Capacitação: 5,2%

Seminário: 3,6%

Treinamento: 12%

Curso: 79,2%



MAPEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Técnico-clínicas

Técnico-preventivas:

CONT. RESULTADOS PRELIMINARES

 Quanto ao foco das ações de Educação Permanente em Saúde investigadas. 

Estas foram categorizadas como: 

Sendo a maioria de caráter técnico-clínica



CONCLUSÃO PRELIMINAR

Embora a presente pesquisa não tenha encerrado, pode-se compreender, por meio da

interpretação dos achados preliminares, que não necessariamente, os sites das prefeituras de

saúde que deixaram de mostrar registros de ações de EPS, não lançaram, de fato, ações de

EPS relacionadas ao enfrentamento da COVID-19 em seus municípios.

Entende-se, contudo, que as ações podem não ter sido divulgadas pelos sites, mas efetuadas

nos serviços de saúde inferindo-se que, as ações relativas à atualização e aprimoramento dos

profissionais de saúde, são pouco informadas pelos sites à população.

Estes achados reforçam a importância de implantação do Observatório de atividades

educativas para profissionais dos sistemas públicos de saúde, no município de São Paulo. Este

tem como finalidade central monitorar, avaliar, criar protocolos para orientar o oferecimento de

atividades educativas e informar a população sobre a atualização e aprimoramento dos

profissionais de saúde que os prestam atendimento.
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Modelo tridimensional de epiderme in vitro produzida a partir de (A e B) queratinócitos basais ou (C) células-

tronco mesenquimais do cordão umbilical. E: epiderme; D: derme; CB: camada basal; CE: camada espinhosa;

CG: camada granulosa; CC: camada córnea.

Separação manual entre derme da
epiderme 1

Escola de Artes Ciências e Humanidades

Traumas da pele: lesões, doenças ou queimaduras

 Uso de células-tronco mesenquimais em modelos 

tridimensionais de epiderme in vitro:

aplicabilidade na engenharia tecidual

Viviane Abreu Nunes Cerqueira Dantas: vanunes@ib.usp.br

Qualquer perda de pele de espessura total com mais de 4 cm  
de diâmetro precisa de enxerto para o seu tratamento.

mailto:vanunes@ib.usp.br
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 Construção de modelo de epitélio pulmonar in  

vitro para atendimento de demanda emergencial  

da COVID-19

Viviane Abreu Nunes Cerqueira Dantas: vanunes@ib.usp.br
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Modelo tridimensional de epitélio pulmonar in vitro produzido a partir de (A) células pulmonares  
CALU em transwell (controle) ou (B) células pulmonares CALU em matriz CellFate IN.

A B

Matriz CellFate In usada como suporte para  
cultivo tridimensional do epitélio pulmonar.
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