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Data Prevista

jun/20

mai/20
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até 
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abr/20

Set/20 a 

Jan/21

Out/20 - 

Abr/21

Nov/20 - 

Abr/21

Dez/20 - 
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Nível risco

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

RESUMO DO PROJETO Indicadores de Desempenho (KPIs)

Time / pessoas

Gestão de riscos

Comunicação

Objeto

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

Governança

EscopoM1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP

Metas

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

A organização do trabalho de campo e a compra 

dos insumos estão sendo realizadas. Questionario 

já testado e disponível no RedCap para coleta dos 

dados usando tablets já comprados. Compras de 

testes diagnóstico parcialmente compradas e outras 

em andamento.

Em andamento

As anuências institucionais da atenção primária da 

regional de saúde em que a vigilância ambulatorial 

foi concedida e o projeto foi submetido ao CEP-FM. 

O projeto do inquérito também foi submetido ao 

CEP-FM. Estamos agora esperando a resposta da 

avaliação de pareceristas do CEP-FM para 

seguirmos a campo. Houve retorno do protocolo do 

CEPFM para mim para ajustes menores (i- Colocar 

CNPJ na folha de rosto; ii - Adicionar endereço do 

CEP-FM no TCLE), mas não foi apontada 

pendência meritória no que diz respeito a ética em 

pesquisa em seres humanos.

Em andamento

Etapa 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec Foi assinado apenas no dia 14/05/2020 Concluído

Principais etapas programadas Estágio atual Status

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

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

Conveniar
Foi liberado no início da 2a quinzena de maio/2020 Concluído

Etapa 4 (M4) - Seleção de equipe

Selecionados posdoutorandos (jul/20), mestranda ( 

ago/20) e doutoranda (ago/20), selecionados os 

bolsistas PIBIC (05/nov) esperando implementação 

das bolsas dos estudantes pela Finatec. Modificada 

a forma de contratação dos flebotomistas, 

entrevistadores e motoristas , estes contratos ainda 

estão pendentes por parte da Finatec, o que atrasa 

o trabalho de campo.

Em andamento/Atrasado

M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial Ainda falta instalação elétrica a ser realizada. Concluído

M8 - Inquérito de base populacional em população 

vulnerável

Projeto submetido ao CEP-FM, houve retorno do 

protocolo para ajustes menores (colocar CNPJ na 

folha de rosto; Adicionar endereço do CEP-FM no 

TCLE), mas não foi apontada pendência meritória 

no que diz respeito a ética em pesquisa em seres 

humanos. Logística de campo desenhada. 

A ser realizado

M9 - Inquérito de base populacional

Projeto submetido ao CEP-FM, houve retorno do 

protocolo para ajustes menores (colocar CNPJ na 

folha de rosto; Adicionar endereço do CEP-FM no 

TCLE), mas não foi apontada pendência meritória 

no que diz respeito a ética em pesquisa em seres 

A ser realizado

Pontos de atenção Resolução / Providência Responsável

Vigência do projeto

UnB

FAPDF

R$6.588.534,00

TOA nº  00193-

00000495/2020-72 Nº SEI

12 meses

14/05/2020 Data fim (previsão) 14/05/2021

M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de 

combate a COVID-19

(i) Hospital da Criança contactado e em fase de 

ajuste de protocolo, bem como os (ii) resultados 

preliminares do HUB analisados e devido férias da 

gestora...reagendamos para dezembro). Houve 

aceite institucional dos gestores da Região 

Estrutural, representando portanto o seguimento da 

atenção primária do projeto.

A ser realizado

Demandante(s)

Valor do projeto

Executor(es)
Instrumento jurídico

Data assinatura

Data do 

relatório:
07/12/2020 RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto

Partícipe(s)

Validação de métodos para diagnóstico e estimativas de prevalência pela infecção por SARS- CoV2 em três populações no Distrito Federal

FAPDF, FINATEC, UnB



FORTE

MÉDIO

FORTE

Mês/Ano

Mês/Ano

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR) nov/20

Seleção de PIBCIS finalizada; Obtenção de anuência mediante assinaturas dos gestores da SES-DF - RA Estrutural para a realização de estudos naquela 

regional; 

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO) dez/20

Aprovação do CEP-FM para iniciar a etapa do inquérito populacional; Seleção da equipe de campo após alterações da forma de contratação para pessoa física; 

Dificuldade de contratação de equipe 

especializada (coleta de 

entrevistadores)

Finatec

Dificuldade de contratação de equipe 

especializada (coleta de amostras 

clínicas)

Readequação do modelo contratual para prestação de serviço de coleta de 

amostra clínica por parte da Finatec. A Finatec me informou que deverá 

prorrogar o edital na tentativa de identificação empresa interessada para o 

Dificuldade de contratação de 

motoristas sem interesse de empresas 

para ofertar o serviço

Ainda não recebi a resolução de como será esta atividade, contudo, 

acredito que será facilmente encaminhado haja vista que a empresa que 

prestará este serviço já é uma empresa que tem contratos de serviço com 

a Finatec. 
Finatec

Readequação do modelo contratual para prestação de serviço de coleta de 

entrevistas por parte da Finatec. A Finatec me informou que após 

rompimento com empresa que prestava o serviço e abertura de novo 

certame, recebeu propostas de empresas interessadas em prestar o Finatec


