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RESUMO DO PROJETO

Indicadores de Desempenho (KPIs)
NOK

Objeto

Metas

Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de
vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de
COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para
COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a
prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal;Monitorar a
infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do DistritoFederal; e Estimar
a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.

Orçamento
Cronograma

M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP
M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec
M3 - Estruturação e liberação de senha no Conveniar
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s)
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável
M9 - Inquérito de base populacional no DF

Escopo
Time / pessoas
Gestão de riscos
Comunicação

Principais etapas programadas

Governança

X

X
X
X

Estágio atual
Status
Primeia parte do projeto (acurácia) já com
aprovação (CAAE:33555320.1.0000.5558 Comitê de
ética em Pesquisa/CEP da Fac. Medicina/UnB). A
segunda parte do projeto foi desmebrada e foi
submetido ao CEP_FM o componente relativo aos
inquéritos, pois não recebemos mais respostas da
coordenação de vigilância de doenças
transmissíveis (Dr. Cassio Petarka) ou da Atenção
Em andamento
jun/20
básica (Dr. Fernando Erika), mesmo que tenhamos
enviado os projetos para solicitação da assinatura
das cartas de anuência, para a realização do
monitoramento entre os profissionais da atenção
básica e vigilância. Desta forma, estamos tentando
obter anuências institucionais das unidades de
saúde diretamente paraa realização do componente
de monitoramento de infecção da força de trabalho

Etapa 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec

mai/20 Foi assinado apenas no dia 14/05/2020

Concluído

Etapa 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no
Conveniar

mai/20 Foi liberado no início da 2a quinzena de maio/2020

Concluído

até
30/09/2020

M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial

Selecionados posdoutorandos (jul/20), mestranda (
ago/20) e doutoranda (ago/20), todos os processos
com SEI/UnB dos editais públicos e disponíveis na
Finatec. Empresa contratada pela Finatec para
Em andamento
oferta de serviço de entrevistadores e flebotomistas.
Falta ainda a seleção de empresa para oferta de
serviço de motoristas pela Finatec, esta última não
foi resolvida ainda. Segundo Analista da Finatec

abr/20 A porta do conteiner ainda precisa ser trocada

M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico

Set/20 a
Jan/21

M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de
combate a COVID-19

Out/20 Abr/21

M8 - Inquérito de base populacional em população
vulnerável

Nov/20 Abr/21

M9 - Inquérito de base populacional

Dez/20 Abr/21

A organização do trabalho de campo e a compra
dos insumos estão sendo realizadas. Questionario
fechado e está sendo colocado em ambiente
eletrônico. Equipamentos de coleta já comprados,
revisados e atualizados, bem como sob consumo
do projeto para a coleta de amostras em pacientes
que estão sendo atendidos no HUB. Compras de
testes diagnóstico parcialmente compradas e outras
em andamento.
Projeto piloto realizado com força de trabalho do
hospital universitário por necessidade institucional,
os dados estão sob análise. Etapa de outras
unidades de saúde serão alocadas dentro da
vigência esperada do projeto segundo assinatura do
TOA, neste sentido conseguimos o interesse do
Hospital da Criança em participar do estudo.
Projeto submetido ao CEP-FM e logística de campo
desenhada. Esperando a oferta pela Finatec da
empresa que ofertará o serviço de motoristas e a
empresa que ofertará o serviço de locação dos
carros. Os materias de campo e laboratoriais estão
sendo comprados.
Projeto submetido ao CEP-FM e logística de campo
desenhada. Esperando a oferta pela Finatec da
empresa que ofertará o serviço de motoristas e a
empresa que ofertará o serviço de locação dos
carros. Os materias de campo e laboratoriais estão

OK
X

Data Prevista

Etapa 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP

Etapa 4 (M4) - Seleção de equipe

ATENÇÃO
X

Concluído

Em andamento

A ser realizado

A ser realizado

A ser realizado

Pontos de atenção

Nível risco

Preço inicial dos testes de diagnóstico
(i.e. imunocromatográficos)

FORTE

Dificuldade de contratação de equipe
especializada

FORTE

Dificuldade de contratação de
motoristas sem interesse de empresas
para ofertar o serviço
Alto prazo de entrega de insumos
plásticos usados no laboraatório
(jan/21)

Resolução / Providência
Responsável
Solicitaremos a readequação dos testes a serem comprados, com a
perspectiva de buscar testes sorológicos de bancada com princípios
distintos ao imunocromatográfico e com melhor desempenho teoricamente Wildo Navegantes de Araújo
Readequação do modelo contratual, possivelmente de pessoas jurídica
para pessoa física, o que implicará em solicitação à FAP-DF de troca de
Equipe do projeto
orçamento de pessoa jurídica para pessoa física, devido aos maiores
custos financeiros.

MÉDIO
Re-abertura de chamada pública

Finatec

MÉDIO
Mantemos a estratégias de sugerir busca de mais potenciais fornecedores Finatec

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

set/20

Organização dos POPs; Submissão de projetos de pesquisa ao Comitê de ética; Adequação do laboratório (ainda em andamento, mas em fase um pouco mais
adiantada; Treinamento da equipe de posdoc; Definição de projetos de pesquisa dos pós-graduandos; Confecção de edital de seleção de PIBIC

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

out/20

Sumissão à COOTEC/FAP/DF da necessidade de adequação metodológica da realização de parte do estudo de acurácia e realização dos inquéritos. Esperamos
obter resultado de aprovação do CEP/FM para a realização dos itens M8 e M9, aceitação da adequação metodológica pela COOTEC/FAP-DF, e compra dos
testes laboratoriais com prazo de validade no horizonte temporal do trabalho de campo.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Franca expectativa de recepção do CEP para início do trabalho de campo e contratação da equipe de campo provavelmente como pessoa física a ser executada
pele Finatec.

