Data do
relatório:

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

12/03/2021

Nome do projeto
Partícipe(s)
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RESUMO DO PROJETO

14/05/2021

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

ATENÇÃO

X

X

X
X
X

Estágio atual

Data Prevista

Status

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

jun/20 Todos os protocolos foram aceitos pelo CEP-FM-UnB

Concluído

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

A Finatec está finalizando o processo de seleção e
contratação dos entrevistadores e flebotomistas,
acredito que este mês teremos as equipes disponíveis.
Em andamento/Atrasado
até 30/09/2020 Ao mesmo passo acreditamos que este mês será
finalizada a contratação da empresa para prestação do
serviço de carros com motoristas.

Etapa 4 (M4) - Seleção de equipe

M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial

abr/20 Resolvido

Set/20 a
Jan/21

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

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

M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável

M9 - Inquérito de base populacional

Pontos de atenção
Dificuldade de contratação de equipe
especializada (coleta de amostras
clínicas)

OK

X

Nível risco
FORTE

Dificuldade de contratação de motoristas
sem interesse de empresas para ofertar o
serviço

MÉDIO

Dificuldade de contratação de equipe
especializada (coleta de entrevistadores)

FORTE

Concluído

O estudo está prestes a começar, bastando apenas a
entrega dos kits pelos dois fornecedores pendentes
(Testes com princípios CLIA e ECLIA)

Em andamento

Resultados preliminares do HUB analisados, foi
apresentado e foi decidido aumentar a estrategia de
monitoramento e darmos continuidade à população do
Em andamento
Out/20 - Abr/21 HUB. Iniciado o monitoramento dos profissionais de
saúde da Região Estrutural, incluindo o monitoramento
de síndrome gripal destes trabalhadores sendo
detectado casos em pessoas já vacinadas.
A Finatec está finalizando o processo de seleção e
contratação dos entrevistadores e flebotomistas,
acredito que este mês teremos as equipes disponíveis.
Nov/20 A ser realizado
Ao mesmo passo acreditamos que este mês será
Abr/21
finalizada a contratação da empresa para prestação do
serviço de carros com motoristas.
A Finatec está finalizando o processo de seleção e
contratação dos entrevistadores e flebotomistas,
Dez/20 acredito que este mês teremos as equipes disponíveis. A ser realizado
Abr/21
Ao mesmo passo acreditamos que este mês será
finalizada a contratação da empresa para prestação do

Resolução / Providência
Foi conduzida a readequação do modelo contratual para prestação de serviço
de coleta de amostra clínica por parte da Finatec, bem como de entrevistadores.
Finatec
A Finatec está finalizando o processo contratual para o início das demais
Segundo a Finatec, a empresa apresentou proposta e a Finatec está na
expectativa de fechar o contrato.

Responsável

Finatec
Foi conduzida a readequação do modelo contratual para prestação de serviço
de coleta de amostra clínica por parte da Finatec, bem como de entrevistadores.
A Finatec está finalizando o processo contratual para o início das demais
Finatec
atividades relacionadas aos pontos M4, M8 e M9

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

fev/21

Compra e recepção dos testes (exceto dois fornecedores) a serem usados no estudo de validação; Equipe de posdocs, PIBICs, mestranda e doutoranda já realizando o
monitoramento da equipe de profissionais de saúde. Equipe de laboratório capacitada e certificada pelo LACEN-DF; Laboratório realizando diagnóstico por RT_PCR dos
profissionais de saúde (M7), e em total condição de realizar os testes sorológicos das populações sob estudo.

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

mar/21

Ter uma situação definida quanto a equipe de trabalho de campo (entrevistador, motorista e flebotomista) a ser contratada pela Finatec para as atividades relacionadas ao
item M8 e M9

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Possível atraso dos inquéritos e validação pela indisponibilidade de equipe formada para ir ao campo. Contudo, informo que já estamos monitorando o risco de infecção
entre profissionais de saúde, e o estudo já está identificando casos incidentes de síndrome gripal por Covid-19 em profissionais de saúde vacinados

