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RESUMO 

 

 

Ao longo dos últimos anos, o ressurgimento do quadro epidêmico de sífilis tem 

exigido o desenvolvimento e adoção de novas estratégias para o diagnóstico e 

tratamento eficiente dos pacientes infectados. Mesmo diante desse contexto e 

apesar do crescente número de novos casos de sífilis em todo mundo, da gravidade 

da doença e sua capacidade de gerar sequelas graves, atualmente, poucas 

pesquisas visam a criação e o aperfeiçoamento dos métodos de diagnóstico para 

sífilis. Partindo desta problemática, o presente trabalho propõe o desenvolvimento 

de um novo dispositivo médico para diagnóstico de sífilis que poderá não permitir 

resultados falsos negativos ou falsos positivos uma vez que investiga diretamente 

a presença da bactéria (a partir da identificação da sua sequência de DNA) na 

amostra sanguínea analisada, sendo assim, um teste treponêmico capaz de ser 

incorporado a rede de atenção primária em saúde do Brasil e induzir a política 

nacional de testagem nas redes de atenção. 

 

Palavras Chaves: Diagnóstico de sífilis; Dispositivo médico; Biosensores. 



 	

 

ABSTRACT 

 

 

Over the past few years, the resurgence of the syphilis epidemic has required the 

development and adoption of new strategies for the diagnosis and efficient 

treatment of infected patients. Even in this context and despite the growing number 

of new cases of syphilis worldwide, the severity of the disease and its ability to 

generate serious sequelae, currently, little research aims to create and improve the 

diagnostic methods for syphilis. Based on this problem, the present work proposes 

the development of a new medical device for diagnosing syphilis that may not allow 

false negative or false positive results since it directly investigates the presence of 

the bacteria (from the identification of its DNA sequence) in blood sample analyzed, 

thus a treponemic test capable of being incorporated into the primary health care 

network in Brazil and inducing the national testing policy in the care networks. 

 

 

 

 

Keywords: Diagnosis of syphilis; Medical device; biosensor. 
 



 	

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1 - Célula eletroquímica. 

Figura 2 - Circuito Eletrônico de Controle e Computador de Placa Única. 

Figura 3 - Fluxograma do Funcionamento da Unidade de Controle da Célula 

Eletroquímica. 

Figura 4 - Fluxo Paralelo de Ajuste da Tensão. 

Figura 5 - Gráfico de análise eletroquímica da solução 50% de Azul de Metileno e 

50% de Tampão fosfato-salino utilizando o primeiro protótipo desenvolvido. 

Imagem 01 – Primeiro Dia da Cooperação 

Imagem 02 – Primeira Aquisição de Material para o Desenvolvimento do Produto 

Imagem 03 – Dia da Confecção da placa de Circuito Impresso do Produto 

Imagem 04 – Seminário de Cooperação 

Imagem 05 – Protótipo do produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 	

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

HUOL - Hospital Universitário Onofre Lopes 

LAIS - Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde 

MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

MS - Ministério da Saúde 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

PCDT - Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas 

qPCR - PCR quantitativo 

TED - Termo de Execução Descentralizada 

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

VDRL - Veneral Disease Research Laboratory 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 	

 

 

SUMÁRIO 
 
 
 

	
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 1 

1.1 Contextualização ........................................................................................................... 1 

1.2 Métodos de Diagnóstico .............................................................................................. 2 

1.3 Justificativa .................................................................................................................... 3 

1.4 O Produto ....................................................................................................................... 4 

1.5 Biosensores ................................................................................................................... 5 

2. MÉTODO DE PESQUISA .................................................................................. 6 

3.1 Cooperação Técnica Internacional com a ConquerX .............................................. 7 

3.2 Tecnologias Utilizadas ............................................................................................... 10 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES .................................................................... 16 

5. CONCLUSÕES ................................................................................................. 17 

6. REFERÊNCIAS ................................................................................................ 18 

APÊNDICE 1 – RELATÓRIO TÉCNICO ................................................................. 22 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1	

1. INTRODUÇÃO	

 

1.1 Contextualização 

A sífilis é uma doença bacteriana sexualmente transmissível causada a partir 

da infecção por Treponema pallidum, capaz de resultar em morte ou 

desenvolvimento de sequelas graves, especialmente quando ocorre em gestantes 

e recém-nascidos. Apesar de ser considerada uma doença de manejo clínico 

simples, capaz de ser completamente curada sem deixar sequelas a partir da 

realização do diagnóstico adequado e início do tratamento com antibióticos, ao 

longo dos últimos anos, diversos países têm reportado o aumento expressivo de 

novos casos, caracterizando uma nova onda epidêmica em todo mundo, 

especialmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (NEWMAN et 

al., 2015; CHEN, 2017; MARQUES DOS SANTOS et al., 2020). 

A chamada sífilis congênita ocorre quando há transmissão da bactéria 

presente na corrente sanguínea da gestante infectada para o nascido através da 

placenta ou, ainda, por contato direto com a lesão no momento do parto 

(GRIMPREL et al., 1991; NATHAN et al., 1993; QURESHI et al., 1993; Brasil, 2019). 

Em sua maioria, ocorre quando a mãe não foi testada para sífilis durante o pré-

natal ou caso tenha recebido tratamento inadequado antes ou durante a gestação 

(REYES et al., 1993; CADDY et al., 2011; LAGO et al., 2013). 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se 

que, apenas em 2016, mais de 1 milhão de mulheres grávidas tiveram 

manifestações da fase ativa da sífilis durante a gestação. Quando não curada, a 

doença pode avançar para formas mais graves e em casos de sífilis congênita, 

ocasionar más formações congênitas, baixo peso ao nascer, lesões cutâneas, 

ósseas, renais, oculares, pulmonares e neurológicas irreversíveis, resultando 

frequentemente no óbito dos recém-nascidos acometidos (ROLFS et al., 1997; 

WORKOWSKI, BOLAN, 2015; PEELING et al. 2017). 
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No Brasil, a portaria GM nº 542 de 22 de dezembro de 1986 do Ministério da 

Saúde (MS) tornou o diagnóstico de sífilis congênita como um agravo de notificação 

compulsória às autoridades sanitárias (BRASIL, 2019). Desde então, os dados são 

monitorados pelo governo. No entanto, ao longo dos últimos anos o número de 

casos de sífilis voltou a crescer na população em geral, sendo particularmente 

grave entre as gestantes e recém-nascidos. Os dados mais recentes, de 2018, 

indicam a ocorrência de 62.599 casos notificados de sífilis em gestantes, resultando 

em um taxa de 9,0 recém-nascidos com sífilis congênita a cada 1000 nascidos 

vivos, entre o período de 2010-2018 observou-se um aumento de 3,8 vezes no 

número de casos, o que representou um total de 26.219 casso e sífilis congênitas 

no país (BRASIL, 2018;  BRASIL, 2019). Diante deste contexto, o diagnóstico 

precoce da sífilis, especialmente em grávidas e recém-nascidos, é fundamental 

para evitar a transmissão congênita da infecção e a ocorrência de sequelas graves. 

1.2 Métodos de Diagnóstico 

Classicamente, o diagnóstico laboratorial da sífilis pode ser realizado 

utilizando métodos imunológicos ou moleculares, capazes de identificar a presença 

de anticorpos ou fragmentos específicos de T. pallidum (proteínas da parede celular 

bacteriana ou DNA) presentes no soro/plasma do paciente infectado. Estes testes 

podem ser classificados em dois tipos: treponêmicos ou não-treponêmicos. Os 

testes treponêmicos investigam diretamente a presença da bactéria (a partir da 

identificação da sua sequência de DNA ou de suas proteínas) na amostra 

analisada, enquanto os testes não treponêmicos identificam a ocorrência da 

infecção através de mecanismos indiretos da ocorrência da infecção bacteriana - 

como a partir da presença de anticorpos anti-cardiolipina na amostra de indivíduos 

potencialmente infectados (KUBANOV, RUNINA e DERYABIN, 2017). 

Dentre os exames laboratoriais mais comuns realizados para triagem e 

identificação da infecção por T. pallidum, os testes não-treponêmicos destacam-se 

pelo seu baixo custo e facilidade para execução, deixando os testes treponêmicos 

apenas para os casos indeterminados ou confirmatórios, além do seu uso em 

laboratórios de pesquisa em universidades.  
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Atualmente, o teste não-treponêmico mais utilizado é o método desenvolvido 

pelo Veneral Disease Research Laboratory, cuja sigla também nomeia o teste – 

VDRL. Esse teste é baseado em reações de floculação que ocorrem entre os 

antígenos (cardiolipina) adicionados durante o teste e os anticorpos anti-T. pallidum 

presentes nas amostras de soro/plasma do paciente investigado. A execução deste 

método não requer o uso de equipamentos de alto valor agregado, utiliza poucos 

reagentes e é capaz de indicar em poucos minutos a possível infecção pelo T. 

Pallidum. 

No entanto, a utilização do mesmo, como método de triagem diagnóstica 

para sífilis também apresenta desvantagens em relação aos métodos 

treponêmicos, como a possibilidade de ocorrência de resultados falso-negativos 

e/ou falso-positivos, além da sua menor sensibilidade e especificidade em relação 

aos demais métodos treponêmicos. Um outro aspecto relevante relacionado ao 

VDRL é que, a exemplo de outros métodos de triagem sorológica, a ocorrência de 

um resultado positivo não é suficiente para fechar o diagnóstico da infecção, sendo 

necessário a realização de outros exames complementares (de preferência 

baseados em métodos moleculares ou treponêmicos) para confirmação laboratorial 

do diagnóstico. 

1.3 Justificativa 

O ressurgimento do quadro epidêmico de sífilis exige o desenvolvimento e 

adoção de novas estratégias para o diagnóstico e tratamento eficiente dos 

pacientes infectados, especialmente entre as mulheres grávidas ou em idade fértil. 

Conforme supracitado, o método de triagem mais utilizados para o diagnóstico 

apresenta lacunas técnicas que permitem o estabelecimento de resultados falsos 

negativos e falsos positivos, comprometendo as condutas adotadas após o 

resultado do teste. No entanto, apesar dos problemas relacionados à sensibilidade 

e especificidade do método, o VDRL ainda é continuamente utilizado dado o seu 

baixo custo e a necessidade de poucos equipamentos laboratoriais para sua 

execução. 
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A falha no estabelecimento do diagnóstico adequado resulta em prejuízos 

colaterais para o paciente e todo o sistema de saúde, uma vez que possibilita a 

disseminação da doença nos casos de pacientes com resultados falsos negativos 

ou a utilização desnecessária de medicamentos e serviços hospitalares nos casos 

de pacientes com resultados falsos positivos. Esta última situação resulta em 

gastos adicionais diretos e indiretos para os sistemas de saúde, devido a 

necessidade de atender o seguimento clínico-laboratorial indicado pelo Protocolo 

Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. Agravando as 

consequências de um o resultado falso positivo, é importante ressaltar que o 

mesmo submete pacientes a um tratamento doloroso de grande extensão no qual 

serão ministradas diversas doses de penicilina. 

Mesmo diante desse contexto e apesar do crescente número de novos casos 

de sífilis em todo mundo, da gravidade da doença e sua capacidade de gerar 

sequelas graves, atualmente, poucas pesquisas visam a criação e o 

aperfeiçoamento dos métodos diagnósticos atuais para sífilis. Ao contrário do 

observado em outras doenças graves, como o câncer e as doenças 

neurodegenerativas, as doenças negligenciadas de forma geral – dentre elas a 

sífilis – não passaram pelo processo de incorporação de métodos moleculares e 

revolução diagnóstica ao longo dos últimos anos. 

1.4 O Produto 

	
Diante do cenário epidêmico e da necessidade de criação de um novo 

método de diagnóstico, o presente trabalho demonstra o desenvolvimento de um 

dispositivo biomédico para diagnóstico de sífilis que por meio da aplicação de 

técnicas voltamétricas e amperometricas poderá se tornar aprova de resultados 

falsos positivos e falsos negativos. Para isso, fará o uso de quatro biosensores, dos 

quais, três possuem um nano composto que irá reagir com sequências distintas de 

DNA do Treponema Pallidum e a quarto servirá de controle sendo responsável pela 

detecção de substâncias que estarão presentes em qualquer amostra sanguínea.  
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Para o desenvolvimento do produto, o presente trabalho contou com o apoio 

do Projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada ao 

Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis" que objetiva 

promover ações de fortalecimento institucional para reduzir a sífilis adquirida, 

congênita e em gestantes, além do desenvolvimento de pesquisas e produtos que 

sejam úteis para o diagnóstico preciso da infecção. 

1.5 Biosensores 

Os biossensores são sistemas bioanalíticos que propõem uma tecnologia 

capaz de diagnosticar diversas doenças infecciosas, parasitárias e genéticas 

(CAYGILL, BLAIR  e MILLNER, 2010), que por meio da incorporação de 

biomoléculas a um transdutor cria uma superfície que permite a medição qualitativa 

e/ou quantitativa de um analítico (TELES e FONSECA, 2008). Tal sistema é 

composto por: 

● Um biorreceptor, que corresponde ao elemento biológico (proteínas, 

enzimas, anticorpos, ácidos nucléicos, dentre outros); 

● Transdutor, componente responsável por converter o sinal biológico num 

sinal mensurável; 

● Detector, microprocessado no qual os sinais oriundos do transdutor são 

simplificados e analisados. 

De acordo com o tipo de transdutor utilizado, os biossensores podem ser 

classificados em ópticos, térmicos, piezoelétricos e eletroquímicos (CAYGILL, 

BLAIR  e MILLNER, 2010). Os transdutores ópticos são sistemas imunes às 

interferências eletromagnéticas, capazes de realizar sensoriamento remoto e 

podem fornecer uma múltipla detecção com apenas um único dispositivo (MART, 

2009); os térmicos mensuram a energia liberada ou absorvida por reações 

bioquímicas (SIPE, 2008); piezoelétricos baseiam-se na frequência de ressonância 

de um material, geralmente cristal, sendo a variação da frequência proporcional à 

variação de massa (SKLÁDAL, 2003); por fim, o eletroquímico se baseia no sinal 

eletroquímico gerado através do consumo e perda de elétrons durante os 
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processos de biointeração entre o analito e o biorreceptor (TELES e FONSECA, 

2008; RONKAINEN, HALSALL e HEINEMAN, 2010).  

Dentre os tipos de transdutores, os eletroquímicos se destacam uma vez que 

fornecem uma resposta rápida e sensível, além de ser simples e de baixo custo 

(WANG et al., 2008). Este sistema é composto por eletrodos de trabalho, referência 

e contra eletrodo que permitem a imobilização do analito em estudo e a geração de 

sinais elétricos a partir de uma energia gerada por técnicas amperométricas, 

potenciométricas e voltamétricas (PRIVETT, SHIN e SCHOENFISCH, 2010). 

Com relação aos bioreceptores, os biossensores podem ser classificados 

em: enzimáticos, imunossensores, microbiológicos e genossensores. Os 

genossensores são comumente empregados para detectar sequências específicas 

de DNA (TOSAR, BRAÑAS e LAÍZ, 2010), onde o gene alvo é identificado por um 

oligonucleotídeo de filamento único (ssDNA) e imobilizado na superfície do 

transdutor formando um híbrido. A hibridação é então convertida em sinal analítico 

detectável pelo transdutor (TELES e FONSECA, 2008). 

 

2. MÉTODO DE PESQUISA	

 

Com base na problemática supracitada, o presente trabalho trata de uma 

pesquisa metodológica aplicada ou tecnológica, especificada com base em um 

processo de desenvolvimento e criação de um novo produto (ANGELONI et al., 

2016). Tendo como objetivo, o desenvolvimento do Dispositivo Biomédico para 

Diagnóstico da Sífilis. 

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto "Pesquisa Aplicada para 

Integração Inteligente Orientada ao Fortalecimento das Redes de Atenção para 

Resposta Rápida à Sífilis" executado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em 

Saúde - LAIS/HUOL/UFRN e contou com a parceria da startup americana 

ConquerX que é especializada em diagnósticos na área da saúde. Sendo então um 

projeto desenvolvido de forma cooperativa e que conta com uma equipa 
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transdisciplinar formada por médicos infectologistas e epidemiologistas, analistas, 

engenheiros e pesquisadores de diversas áreas de conhecimento.  

 

3.1 Cooperação Técnica Internacional com a ConquerX 

	
Sob a condição de estar desenvolvendo uma nova tecnologia para a saúde 

pública que ultrapassa os limites do território brasileiro se fez necessária a busca 

por uma cooperação internacional que estivesse disposta a compartilhar 

conhecimento. Após diversas pesquisas e contatos, foi possível estabelecer uma 

parceria com a ConquerX que é uma startup americana incubada no Venture 

Development Center da University of Massachusetts e especializada no 

desenvolvimento de métodos de diagnóstico por meio de nano-composto. Dentro 

da cooperação estabelecida, a equipe de pesquisadores envolvida no 

desenvolvimento deste produto ofereceu toda a experiência no desenvolvimento de 

sistemas embarcados e a startup se dispôs a desenvolver um novo nano-composto 

que é capaz de gerar uma reação química com a bactéria da sífilis que pudesse 

ser detectada pelo equipamento proposto. 

 Vale destacar que a atuação em atividades de pesquisa em um dos maiores 

centros de referência em informática em saúde do mundo, que é a região 

metropolitana de Boston, proporcionou uma experiência que acrescenta valor 

incomensurável à minha formação profissional. Com a estadia no lugar em questão, 

tive a oportunidade de interagir com diversos profissionais que atuam nas fronteiras 

do conhecimento da computação e da saúde, e que também exerceram ou exercem 

atividades em instituições renomadas, como o Instituto de Tecnologia de 

Massachussets (MIT), a Universidade de Harvard, Universidade de Cambridge, 

entre outras. Tendo também, a oportunidade de desenvolver o produto deste 

mestrado com todas as facilidades oferecidas por uma empresa americana no 

processo de compra de materiais e insumos, somado a isso, o intercâmbio técnico-

cultural com um outro país me permitiu transferir conhecimento que é raro de se 

encontrar no Brasil. 
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Nas imagens abaixo, constam registros realizados durante a imersão 

tecnológica proporcionados pela cooperação estabelecida e o Apêndice 1 trata do 

detalhamento das atividades desenvolvidas no âmbito da parceria. 

 

 

Imagem 01 – Primeiro Dia da Cooperação 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Imagem 02 – Primeira Aquisição de Material para o Desenvolvimento do 

Produto 
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Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Imagem 03 – Dia da Confecção da placa de Circuito Impresso do Produto 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Imagem 04 – Seminário de Cooperação 

	
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

3.2 Tecnologias Utilizadas 

No tocante ao desenvolvimento de hardware e software foi utilizada a 

linguagem de programação C, o computador de placa única Raspberry Pi 4, 

amplificadores operacionais de sinal com comunicação I2C e o software Proteus 

para desenho e simulação do circuito. 

 

3. DISPOSITIVO MÉDICO PARA O DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS	
 

O aqui desenvolvido trata-se de um dispositivo médico capaz de realizar o 

diagnóstico preciso de sífilis por meio da detecção de anticorpos, proteínas 

bacterianas e sequências de rRNA 16S da bactéria Treponema pallidum. Para isso, 

o mesmo é capaz de controlar e ler quatro biosensores, dos quais, três irão detectar 
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moléculas associadas à infecção bacteriana e a quarta irá detectar albumina, 

presente em amostras de soro/plasma humano. A detecção dos alvos moleculares 

nos respectivos sensores será realizada com auxílio de um nano composto, o qual 

irá identificar e potencializar o sinal proveniente das reações. Dessa forma, o 

dispositivo conta com três zonas de análise e um controle interno de cada reação, 

aumentando a confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados, além de minimizar 

a ocorrência de resultados falsos positivos ou falsos negativos no diagnóstico. 

Trata-se de um sistema embarcado de kernel monolítico que oferece uma 

interface gráfica intuitiva a qual permite que o usuário a opere sem a necessidade 

de capacitação. Por meio desta interface, o operador pode coordenar a execução 

do teste, assim como inserir os dados do paciente, tais como o nome, a data de 

nascimento, o sexo e o identificador de prontuário eletrônico. Os resultados das 

leituras das células eletroquímicas são exibidos em tempo de execução do teste, 

na interface gráfica na forma de voltamogramas. Ao término da leitura do sensor, o 

sistema executa a análise dos dados e exibe os resultados, identificando cada alvo 

molecular analisado, assim como o diagnóstico final do paciente. 

4.1 Arquitetura 

O dispositivo desenvolvido é composto por uma célula eletroquímica, Figura 

2, onde é depositada a solução biológica para análise, um circuito eletrônico de 

controle, Figura 3, responsável por ler e controlar a célula eletroquímica e um 

computador de placa única que tem como finalidade embarcar o software  

responsável por coordenar o funcionamento do circuito de controle por meio da 

aplicação da técnica de voltametria cíclica que de acordo com Wang (2016) trata-

se da técnica mais difundida para levantar informações qualitativas sobre o 

processos eletroquímicos. A consolidação desta técnica resulta da habilidade de 

fornecer informações a respeito da termodinâmica de processos redox de forma 

rápida. Vale ressaltar, que além realizar o controle do circuito, o sistema possui 

uma interface de comunicação para proporcionar integração com qualquer software 

que venha a ser embarcado no mesmo computador. 
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Como é possível observar na Figura 2, a célula eletroquímica é composta 

por: (i) contra eletrodo responsável por injetar tensão na solução biológica presente 

na célula, (ii) eletrodo de referência que tem como objetivo mensurar o valor de 

tensão na solução e por fim, (iii) eletrodo de trabalho onde será aferida a corrente 

elétrica presente na solução. 

Figura 1 - Célula eletroquímica. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

Na Figura 3, destaca-se a presença do esquema do Circuito Eletrônico de 

Controle composto por: (i) Conversor DA responsável pela conversão do sinal 

digital enviado pelo computador de placa única para sinal analógico de tensão, (ii) 

subtrator de sinal que calcula a diferença entre o valor de tensão aplicado pelo 

conversor DA e o valor aferido no eletrodo de referência, (iii) o somador de sinal 

que recebe como entrada o nível lógico fornecido pelo DA e o resultado do 

subtrator, somadas essas entradas, o voltagem resultante é aplicada no contra 

eletrodo. Esse processo de subtração e adição de sinal se faz necessário para que 

o circuito possa, de forma analógica, estabilizar a tensão desejada na célula 

eletroquímica tendo em vista que a resistência elétrica da solução biológica pode 

variar durante o processo de análise e se faz necessário cumprir a tensão definida 

pelo sistema de controle durante a reação. Por exemplo, caso seja definida uma 

tensão de 5V pelo sistema e o resultado do subtrator seja de 2V, o novo valor de 
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tensão a ser aplicado na solução será de 7V para que seja possível compensar a 

resistência encontrada no meio e manter o valor de 5V na leitura do eletrodo de 

referência. 

Ainda na figura mencionada anteriormente, observa-se a presença de: (i) 

amplificador operacional que irá aplicar um ganho de 1.000 vezes ao sinal aferido 

no eletrodo de trabalho, (ii) o conversor AD que é responsável pela conversão do 

sinal analógico enviado pelo amplificador para sinal digital, (iii) um módulo de 

barramento I2C responsável pela interface de comunicação entre o computador de 

placa única e os conversores, por fim, (iv) o computador de placa única no qual é 

embarcado o software de controle do circuito. 

Figura 2 - Circuito Eletrônico de Controle e Computador de Placa Única. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Tendo a arquitetura de hardware elabora, se faz necessário o 

desenvolvimento de um software para realizar o controle e operação do circuito. 

Com a finalidade de ilustrar o processo de controle foi elaborado o fluxograma 

ilustrado na Figura 5 que trata do funcionamento do processo de controle e leitura 

utilizando a técnica de voltametria cíclica.  

Figura 3 - Fluxograma de Funcionamento do Sistema de Controle. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Em paralelo ao fluxo apresentado na Figura 4, existe um processo de ajuste 

do nível de tensão aplicado sobre o contra eletrodo que é representado no 

fluxograma da Figura 5. Tal processo é realizado por um circuito analógico que 

verifica se a tensão sobre o eletrodo de referência é igual ao nível de sinal injetado 

no contra eletrodo e caso não seja é realizado um incremento ou decremento do 

nível lógico de tensão a ser aplicado na célula eletroquímica. 

Figura 4 - Fluxo Paralelo de Ajuste da Tensão 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 



	 16		

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	

 

Durante a execução dos testes de análise do produto desenvolvido, a etapa 

de leitura e controle dos quatro biosensores, obteve resultados satisfatório com 

leituras que apresentaram baixo ruído (Figura 7). O hardware (Figura 6).  

desenvolvido é capaz de aplicar técnicas de Voltametria Cíclica com intervalos de 

tensão de +- 1.5V e leituras de corrente que podem variar de 10nA à 100mA, além 

disso, o mesmo é capaz de ler e controlar as quatro células eletroquímicas em 

paralelo. Para a execução dos testes, foi utilizada uma solução com 50% de Azul 

de Metileno e 50% de Tampão fosfato-salino. 

 

Imagem 05 – Protótipo do produto. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Figura 5 - Gráfico de análise eletroquímica da solução 50% de Azul de Metileno e 

50% de Tampão fosfato-salino utilizando o primeiro protótipo desenvolvido. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Diante dos bons resultados e validação do potencial do dispositivo aqui 

desenvolvido, a equipe de pesquisadores envolvidas no projeto teve a aprovação 

da Plataforma Brasil por meio do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética 

de número 10772919.0.0000.5292 para realizar a coleta de amostras de 

soro/plasma humano que serão inicialmente analisadas utilizando métodos de 

diagnóstico presentes no mercado, tais como, o teste de ELISA, VDRL, teste rápido 

e PCR quantitativo (qPCR), para que após o resultados dos quatro métodos já 

existente, as amostras de soro/plasma humano possam ser analisadas e 

comparadas com os resultados do teste de alta sensibilidade e especificidade para 

o diagnóstico de sífilis congênita aqui proposto. 

5. CONCLUSÕES 
	

A partir dessa pesquisa é possível concluir a viabilidade de incorporação do 

produto pelo Sistema Único de Saúde, tendo em vista a possibilidade de executar 
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diagnósticos sem resultados falsos negativos e falsos positivos. Além ter sido 

construído com a utilização de componentes de baixo e facilmente encontrado no 

mercado. 

 Sendo assim, a solução desenvolvida possui potencial para a indução da 

política nacional de testagem nas redes de atenção, quando produzido em larga 

escala e ser amplamente distribuído em todo território nacional como nova 

ferramenta para realização dos testes de sífilis sem que haja resultados falsos 

negativos ou falso positivos. Ressalta-se também, que o produto é inovador por 

viabilizar que terceiros possam desenvolver soluções que façam uso dos dados 

coletados pelo dispositivo e gerem informações de alto valor agregado.  
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, o ressurgimento do quadro epidêmico de sífilis tem exigido o 

desenvolvimento e adoção de novas estratégias para o diagnóstico e tratamento eficiente dos 

pacientes infectados, especialmente entre as mulheres grávidas ou em idade fértil. Dentre os 

métodos imunológicos de triagem utilizados para o estabelecimento do diagnóstico de sífilis, o 

VDRL é capaz de identificar a presença de anticorpos anti-cardiolipina presentes na amostra, 

sendo um dos métodos não-treponêmicos mais utilizados em todo mundo. Apesar de 

amplamente difundida, essa técnica apresenta diversas lacunas técnicas que permitem o 

estabelecimento de resultados falsos negativos e falsos positivos, comprometendo as condutas 

adotadas após o resultado do teste. No entanto, a despeito desses problemas relacionados à 

sensibilidade e especificidade do método, o VDRL ainda é continuamente utilizado dado o seu 

baixo custo e a necessidade de poucos equipamentos laboratoriais para sua execução. 

No entanto, a falha no estabelecimento do diagnóstico adequado resulta em prejuízos 

colaterais para o paciente e todo o sistema de saúde, uma vez que possibilita a disseminação da 

doença nos casos de pacientes com resultados falsos negativos ou a utilização desnecessária de 

medicamentos e serviços hospitalares nos casos de pacientes com resultados falsos positivos. 

Esta última situação resulta em gastos adicionais diretos e indiretos particularmente maiores 

nos casos de grávidas e recém-nascidos de mães infectadas, onde toda uma equipe médica de 

assistência especializada necessita ser mobilizada e seguir o acompanhamento até que seja 

descartada definitivamente a ocorrência da infecção por T. pallidum e o desenvolvimento de 

sequelas nas crianças.  

Agravando as consequências de um o resultado falso positivo, é importante ressaltar que o 

mesmo submete recém-nascidos a um tratamento doloroso com extensão de até 14 dias no 

qual serão ministradas doses de penicilina nessas crianças. Tal situação gera um sofrimento 

desnecessário a criança e a família que terá que ver o filho sendo submetido a um tratamento 

doloroso e desnecessário, além disso, custos relacionados ao deslocamento até a unidade de 

saúde e o cuidado especial com essa criança serão arcados pelos pais. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 Ao longo dos últimos anos, o ressurgimento do quadro epidêmico de sífilis tem 

exigido o desenvolvimento e adoção de novas estratégias para o diagnóstico e tratamento 

eficiente dos pacientes infectados, especialmente entre as mulheres grávidas ou em idade fértil. 

Dentre os métodos imunológicos de triagem utilizados para o estabelecimento do diagnóstico 

de sífilis, o VDRL é capaz de identificar a presença de anticorpos anti-cardiolipina presentes na 

amostra, sendo um dos métodos não-treponêmicos mais utilizados em todo mundo. Apesar de 

amplamente difundida, essa técnica apresenta diversas lacunas técnicas que permitem o 

estabelecimento de resultados falsos negativos e falsos positivos, comprometendo as condutas 

adotadas após o resultado do teste. No entanto, a despeito desses problemas relacionados à 

sensibilidade e especificidade do método, o VDRL ainda é continuamente utilizado dado o seu 

baixo custo e a necessidade de poucos equipamentos laboratoriais para sua execução. 

 No entanto, a falha no estabelecimento do diagnóstico adequado resulta em 

prejuízos colaterais para o paciente e todo o sistema de saúde, uma vez que possibilita a 

disseminação da doença nos casos de pacientes com resultados falsos negativos ou a utilização 

desnecessária de medicamentos e serviços hospitalares nos casos de pacientes com resultados 

falsos positivos. Esta última situação resulta em gastos adicionais diretos e indiretos 

particularmente maiores nos casos de grávidas e recém-nascidos de mães infectadas, onde toda 

uma equipe médica de assistência especializada necessita ser mobilizada e seguir o 

acompanhamento até que seja descartada definitivamente a ocorrência da infecção por 

Treponema Pallidum e o desenvolvimento de sequelas nas crianças.     Agravando as 

consequências de um o resultado falso positivo, é importante ressaltar que o mesmo submete 

recém-nascidos a um tratamento doloroso com extensão de até 14 dias no qual serão 

ministradas doses de penicilina nessas crianças. Tal situação gera um sofrimento desnecessário 

a criança e a família que terá que ver o filho sendo submetido a um tratamento doloroso e 

desnecessário, além disso, custos relacionados ao deslocamento até a unidade de saúde e o 

cuidado especial com essa criança serão arcados pelos pais. 

 Nesse sentido, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte propõe o desenvolvimento de um novo teste para diagnóstico 
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de sífilis congênita que não irá permitir resultados falsos negativos ou positivos uma vez que 

investiga diretamente a presença da bactéria (a partir da identificação da sua sequência de DNA) 

na amostra sanguínea analisada, sendo assim, um teste treponêmico de alta sensibilidade, 

especificidade que é capaz de ser incorporado a rede de atenção primária do Brasil devido 

possuir um custo-benefício superior ao VDRL. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver um sistema para controle da célula eletroquímica do teste de alta 

sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de sífilis congênita. 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Desenvolvimento de sistema para controle da célula eletroquímica do potenciostato 

capaz de: 

• Controlar múltiplas células eletroquímica; 

• Aplicar a técnica de voltametria cíclica; 

• Preservar a linearidade voltamétrica durante a reação eletroquímica; 

• Aplicar técnicas de otimização de cálculos matemáticos; 

• Realizar a leitura de múltiplos eletrodos de trabalho; 

• Armazenar leituras de corrente em CSV; 

• Ser integrado a um sistema de prontuário eletrônico. 
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4. MATERIAIS E METODOS 

4.1. Primeira Missão 

 A primeira missão com a ConquerX iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica, 

através de consultas em periódicos, dissertações e teses que tratam da temática da 

eletroquímica, amperometria e voltametria. Após embasamento científico, constatou-se 

que a técnica de voltametria cíclica atende as necessidades do teste para diagnóstico de 

sífilis congênita uma vez que foi projetada para trabalhar com reações redox, a mesma que 

ocorre quando o sangue contaminado com sífilis entra em contato com o nano composto 

presente no eletrodo de trabalho da célula eletroquímica do potenciostato.  

Feita a seleção da técnica para análise das amostras sanguíneas, iniciou-se o 

desenvolvimento do sistema de controle da célula eletroquímica do potenciostato, para isso 

adotou-se a linguagem de programação Python devido a sua natureza interativa de alto nível 

e seu maduro ecossistema de bibliotecas científicas que permitem a análise exploratória de 

dados. Essas bibliotecas são mantidas principalmente pela comunidade SciPy, que é um 

grupo composto por cientistas, engenheiros e pesquisadores que usam, ampliam e 

promovem o uso do Python para pesquisa científica. 

Uma vez que o circuito eletrônico utilizado na construção do primeiro protótipo do teste 

de alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de sífilis congênita faz uso de 

componentes que utilizam o protocolo de comunicação Inter-Integrated Circuit o uso de 

computadores convencionais se tornou inviável e diante disso adotou-se o Raspberry Pi 3 

como plataforma computacional a qual o sistema de controle seria embarcado. A 

preferência do Raspberry se deu por ser um equipamento open-hardware com ampla 

documentação presente na web, por possuir suporte ao protocolo I2C e bibliotecas nativas 

e compatíveis com o Python. Somado a isso, o tamanho reduzido da plataforma 

computacional favorece a miniaturização do equipamento final.  

Frente as definições supracitadas, adotou-se o Github como sistema de controle de 

versões afim de permitir que o desenvolvedor registre e acompanhe as mudanças realizadas 

no código fonte, facilitando a colaboração e a incorporação de mudanças de diferentes 

fontes em uma mesma base de código. 
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4.2. Segunda Missão 

 Ao término da primeira missão, constatou-se a necessidade de aprimorar o protótipo 

do teste de alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de sífilis congênita para 

que ele seja capaz de controlar quatro células eletroquímicas e com isso se tornar a prova 

de resultados falsos negativos e falsos positivos. Além disso, surgiu a necessidade de criar 

um sistema de prontuário eletrônico que fosse integrado ao teste e que atendesse ao 

modelo de dados gerado durante a execução de um teste de sífilis. 

 Diante dos requisitos levantados, a segunda missão iniciou-se com uma pesquisa 

bibliográfica através de consultas em periódicos, dissertações e teses que tratam da 

temática de Prontuário Eletrônico de Pacientes - PEP. Após embasamento científico, 

constatou-se que a maioria dos sistemas de PEP implantados, eram centralizados e não 

permitiam que pacientes fossem portadores dos seus dados. Partindo desse problema, 

optou-se por criar um sistema de prontuário que permita que pacientes passem a ser 

proprietário dos seus dados e que possibilite o compartilhamento de dados com qualquer 

sistema de prontuário. 

 Para a construção do sistema de prontuário proposto, adotou-se a tecnologia de 

blockchain uma vez que a mesma permite a descentralização da informação e coloca em 

posse do paciente todos os dados e o direito de compartilhar seu prontuário com quem ele 

julgue necessário, além disso, foi elaborado um modelo mínimo de dados com base na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – 

CID a qual permite que os dados compartilhados pelo sistema possam ser interpretados 

mundialmente. 

 Em paralelo ao desenvolvimento do sistema de PEP baseado em blockchain, foi feita 

uma pesquisa dos datasheets de conversores analógico-digital presentes no mercado afim 

de selecionar um novo conversor que fosse capaz de ler quatro canais em um tempo inferior 

a 20ms e com resolução de 14bits. Somado a isso, a missão foi dedicada a elaboração de 

uma lista de componentes necessária para a construção de quatro protótipos os quais 

deveriam possui uma tela sensível ao toque integrada ao hardware. 
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4.3. Terceira Missão 

 A terceira missão teve como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento do 

hardware e firmware do teste de alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de 

sífilis congênita para que o mesmo passe a ser capaz de controlar quatro células 

eletroquímicas. Para isso, uma avaliação de desempenho dos componentes utilizados e do 

software desenvolvido foram as primeiras ações desenvolvidas. 

 

5. METAS, ATIVIDADES E CRONOGRAMA 

5.1.  Primeira Missão 

Tabela 1 - Cronograma Primeira Missão 

 

Descrição 

Percentual 
de Execução Atividades Responsável Prazo 

% 

Desenvolvimento de 
software específico para 
controle da célula 
eletroquímica do 
potenciostato 

 

100 

Estudo sobre 
eletroquímica, 
amperometria e 
voltametria 

Pablo Holanda 
19/12/2018 

A 

02/01/2019 

 

100 

Análise de SDKs 
disponíveis para 
controle da palca 
eletrônica e análise 
de dados 

Pablo Holanda 
03/01/2019 

A 

10/01/2019 

 

100 

Desenvolvimento de 
algoritmo para 
controle da placa 
eletrônica 

Pablo Holanda 
11/01/2019 

A 

06/02/2019 

Orientação dos alunos de 
graduação 

 

100 

Orientar os alunos 
sobre tecnologias, 
metodologias e 
processos de 
desenvolvimento 

Pablo Holanda 

 

06/01/2019 

A 

06/02/2019 

Estruturação do espaço de 
trabalho 

100 
Elaborar lita de 
materiais e 
equipamentos 

Pablo Holanda 
03/01/2019 

A 

10/01/2019 

TOTAL EXECUTADO 100 %  



 

 

Av. Nilo Peçanha, 620 - 59012-300  
Petrópolis - Natal/RN – Brasil 

+55 84 3342-5249 | comunicacao@lais.huol.ufrn.br 

 

 

5.2.  Segunda Missão 

Tabela 2- Cronograma Segunda Missão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 

Percentual 
de Execução Atividades Responsável Prazo 

% 

Desenvolvimento de 
sistema de prontuário 
eletrônico integrado ao 
teste de alta sensibilidade 
e especificidade para o 
diagnóstico de sífilis 
congênita 

 

100 

Pesquisa bibliográfica 
sobre PEP   

Pablo Holanda 
18/06/19 

A 

20/06/19 

 

100 

Estudo do CID-10, 
modelagem dos 
dados e incorporação 
ao SGBD do sistema 

Pablo Holanda 
21/06/19 

A 

24/06/19 

 

100 

Estudo das fichas do 
SINAN, modelagem 
dos dados e 
incorporação ao 
SGBD do sistema 

Pablo Holanda 
25/06/19 

A 

26/06/19 

 

100 

Desenvolvimento da 
parte web do sistema 
com níveis 
hierárquicos de 
acesso 

Pablo Holanda 
27/06/19 

A 

03/07/19 

Expansão do Sistema de 
Controle de 1 para 4 
canais 

 

100 

Levantamento dos 
requisitos 

Pablo Holanda  

04/07/19 

A 

05/07/19 

 

100 

Elaboração da lista de 
componentes 

Pablo Holanda 

TOTAL EXECUTADO 100 %  



 

 

Av. Nilo Peçanha, 620 - 59012-300  
Petrópolis - Natal/RN – Brasil 

+55 84 3342-5249 | comunicacao@lais.huol.ufrn.br 

 

 

 

5.3. Terceira Missão 

Tabela 3 - Cronograma Terceira Missão 

 

 

 

 

 

Descrição 

Percentual 
de Execução Atividades Responsável Prazo 

% 

Expansão do Sistema de 
Controle de 1 para 4 
canais 

 

100 

Benchmark do código 
desenvolvido na 
primeira missão 

Pablo Holanda 
23/07/19 

A 

25/07/19 

 

100 

Estudo de 
datasheets, 
protocolo I2C e 
customização do 
raspberry pi 

Pablo Holanda 
26/07/19 

A 

31/08/19 

 

100 

Desenvolvimento de 
firmware 

Pablo Holanda 
31/08/19 

A 

16/08/19 

 

100 

Teste de integração 
do firmware com o 
novo hardware 

Pablo Holanda 
19/08/19 

A 

21/08/19 

100 

Escrita de 
documentação e 
trabalhos futuros 

Pablo Holanda 
22/08/19 

A 

23/08/19 

 

100 

Participação em 
orientações 
acadêmicas e 
seminários de 
cooperação técnica 

Pablo Holanda 

22/07/19 

A 

02/08/19 

TOTAL EXECUTADO 100 %  
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6. RESULTADOS ESPERADOS E ALCANÇADOS 

6.1. Primeira Missão 

 No dia 31 de janeiro de 2019, próximo ao término da missão, foi possível realizar o 

primeiro teste com sucesso do sistema. O caminho até a finalização do sistema não foi fácil, 

mais de 20 testes fracassados foram realizados e exigiu bastante estudo por parte da equipe 

de desenvolvimento que teve que investigar cada trecho de código implementado, 

compreender que teria a necessidade de aplicar técnicas de sistemas de tempo real ao 

algoritmo para preservar a linearidade das reações que ocorrem na célula eletroquímica, 

que seria necessário o uso de técnicas avançadas para manipulação de matrizes afim de 

garantir que o sistema não desperdiçasse tempo com cálculos matemáticos durante o 

controle da célula eletroquímica e com isso preservasse a linearidade das reações química 

que ocorriam dentro da célula. Na Figura 1 é possível observar o gráfico resultante do 

primeiro teste realizado com sucesso do sistema:  

 O gráfico da Figura 1 apresenta o resultado da análise eletroquímica de uma 

substância chamada “azul de metileno” a qual possui comportamento de onda conhecido. 

-0,00001

-0,000005

0

0,000005

0,00001

0,000015

-0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

CURRENT

Figura 1 – Gráfico de análise eletroquímica do azul de metileno utilizando o primeiro protótipo 



 

 

Av. Nilo Peçanha, 620 - 59012-300  
Petrópolis - Natal/RN – Brasil 

+55 84 3342-5249 | comunicacao@lais.huol.ufrn.br 

 

 

Para isso, foi aplicada uma tensão inicial de -0.2V que foi incrementada até 0.5V com passos 

de 0.001V e amostragem de corrente a cada 0.005V, por se tratar da técnica de voltametria 

cíclica, após atingir 0.5V o sistema retorna até a tensão inicial de -0.2V e finaliza a análise da 

substância. O gráfico gerado pelo sistema foi comparado ao de outros softwares 

consolidados no mercado e teve o mesmo comportamento de onda, com isso o sistema se 

mostra válido e capaz de manipular amostras contaminadas com sífilis. 

6.2. Segunda Missão 

 Como resultado da segunda missão, foi concebido um primeiro protótipo funcional 

de uma rede blockchain para armazenamento e compartilhamento de prontuário eletrônico 

de pacientes. Tendo em vista o potencial dessa tecnologia ser adotada pelo governo 

brasileiro, a rede faz o uso de um algoritmo de consenso baseado em reputação, o Proof of 

Authority, o qual não se faz necessária a mineração, reduzindo assim o poder computacional 

necessário para implantar a rede, e permite que o governo determine quais e onde estarão 

os nós de confiança da rede federativa de blockchain. 

  Para provar o funcionamento da rede blockchain para armazenamento e 

compartilhamento de prontuário eletrônico de pacientes, foi elaborado um sistema web, 

Figura 2, que permite pacientes e médicos possam compartilhar e visualizar os dados 

armazenados na blockchain. Nesse sistema, por meio de um perfil governamental, é possível 

criar novos prontuários e associar a um cidadão brasileiro possibilitando que a partir desse 

momento o cidadão passe a portar e ser responsável pelo seu prontuário. 
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Figura 2 - Sistema web para criação, visualização e compartilhamento de prontuário na rede blockchain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Terceira Missão 

  A terceira missão, que tinha como objetivo o aprimoramento do sistema 

desenvolvido durante a primeira, teve seu curso alterado quando se percebeu que a 

linguagem de programação Python não iria atender aos requisitos de desempenho impostos 

pelo projeto uma vez que para realizar a leitura de quatro células eletroquímicas, em 

paralelo, estava sendo gasto cerca de 160ms enquanto o tempo máximo que poderia ser 

gasto nessa operação era de 16ms. 

  Pensando na otimização do código, para que o sistema pudesse atender as 

necessidades do projeto, foi adotada a linguagem de programação de baixo nível C e com 

isso se fez necessário reescrever todo o código que tinha sido elaborado durante os 

cinquenta dias da primeira missão. Além da reescrita, foram criadas bibliotecas de 
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comunicação e configuração do hardware, tornando assim o sistema flexível e de fácil 

reutilização para quando se fizer necessária a criação de novas técnicas de controle da célula 

eletroquímica. Na Figura 3, é possível observar os dados da leitura em paralelo de quatro 

canais no novo modo de aquisição de dados intitulado Modo de Leitura Temporizado, o 

gráfico do quarto canal foi omitido pois o mesmo estava aterrado e o nível de tensão era 

zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Somado aos trabalhos de desenvolvimento e pesquisa, durante as duas primeiras 

semanas da missão, os pesquisadores do LAIS participaram de um seminário de cooperação 

técnica internacional que teve como objetivo compartilhar entre todos os membros os 

trabalhos em desenvolvimento, definir os cronogramas de entrega e alinhamento do 

objetivo da equipe. Além disso, durante esse período, foi possível que os alunos de mestrado 

e graduação envolvidos na pesquisa recebessem orientações diárias dos professores Ricardo 

Valentim e Karilany Coutinho que são os orientadores acadêmicos de toda a equipe. Tais 

Figura 3 - Plotagem das leituras do código reescrito em C 
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atividades de orientação foram de suma importância para que a equipe atingisse os objetivos 

estabelecidos para a missão. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sob a condição de estar desenvolvendo novas tecnologias para a saúde pública que 

ultrapassam os limites do território brasileiro, a atuação em atividades de pesquisa em um dos 

centros de referência em informática em saúde do mundo, que é a área metropolitana de 

Boston, proporciona uma experiência que acrescenta valor incomensurável a minha formação 

como pesquisador na área da saúde. Com a estadia no lugar em questão, tive a oportunidade 

de interagir com diversos profissionais que atuam nas fronteiras do conhecimento da 

computação e da saúde, e que também exerceram ou exercem atividades em instituições 

renomadas, como o Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), a Universidade de Harvard, 

Universidade de Cambridge, entre outras. Além disso, considerando que sou um discente do 

Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação em Saúde, fato que também agrega valor a 

minha formação, durante as missões tive a oportunidade de desenvolver o produto da minha 

dissertação, somado a isso, o intercâmbio técnico-cultural com um outro país me permitiu 

transferir conhecimento que é raro de se encontrar no Brasil. 

 

 

Natal, 26 de setembro de 2019. 
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