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RESUMO EXECUTIVO 
 

Efetividade do Telemonitoramento no Controle de Diabetes Mellitus tipo II buscou 

responder a pergunta: o telemonitoramento, quando comparado a cuidado tradicional, 

é eficaz no controle do Diabetes Mellitus tipo II (DM2) – reduzindo internações, idas ao 

pronto socorro, solicitações de exames, e apresentando melhores níveis de 

hemoglobina glicada(HbA1C)? 

RECOMENDAÇÃO QUANTO AO USO DA TECNOLOGIA: ( x ) Favor ( ) Incerta ( ) Contra 

JUSTIFICATIVA PARA A RECOMENDAÇÃO: O telemonitoramento realizado de forma 

sistemática reduziu a hemoglobina glicada em três dos cinco estudos8;9;23, e um 

estudo apresentou redução nas internações8. Apesar do impacto em consultas, 

exames e visitas a pronto socorro não terem sido objetos de análises, a redução 

de 1% na HbA1c tem sido associada com a redução de 10% na mortalidade 

relacionada com a diabetes e a redução de 25% em prejuízos microvasculares8. 

Os serviços que pretendem implementar essa tecnologia devem realizar avaliação 

de impacto econômico para dimensionar adequadamente os recursos. Não foi 

objeto do presente trabalho desenvolver avaliação econômica. 

POPULAÇÃO-ALVO: Adultos, portadores de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) 

TECNOLOGIA: O telemonitoramento consiste em ligações telefônicas realizadas 

aos portadores de DM2 com o objetivo de dar suporte ao autocuidado, aumentar a 

adesão ao tratamento, mitigar dúvidas, prestar orientações sobre a doença e 

estimular a mudança de comportamento visando elevar o nível de saúde e o uso 

racional dos recursos. 

COMPARADOR: Tratamento habitual (consultas médicas individuais e, quando 

necessário, atendimento individual de outros profissionais de saúde) dispensados 

nos consultórios, clínicas e demais serviços ambulatoriais (públicos e privados). 

LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA: Serviços públicos e privados de atenção à 

saúde em nível ambulatorial. 

PROCESSO DE BUSCA E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS: Após definição dos 

termos a serem utilizados, procedeu-se a busca nas bases de dados PubMed, 

Cochrane, Lilacs e CRD (Centre for Reviews and Dissemination). Dos 109 estudos 

inicialmente encontrados, foram incluídos somente os que estudaram o 

telemonitoramento como o contato telefônico realizado por equipe de enfermagem 

para suporte no autocuidado e gerenciamento da doença e os estudos sobre 

Diabetes Mellitus Tipo 2. Não houve restrição de língua. Os artigos que não 
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estavam disponíveis na internet (5) foram buscados via Universidade (UFRGS). 

Foram incluídos cinco estudos: um ensaio clínico randomizado, um quase 

experimental, três revisões da literatura, sendo uma com metanálise. 

 

RESUMO DOS RESULTADOS: 

Dos cinco estudos incluídos no presente trabalho, três8; 9; 23 demonstraram impacto na 

redução da HbA1c e um relatou redução de hospitalização. 

Nenhum dos estudos apresentou resultados sobre visitas a pronto socorro, realização 

de exames e consultas médicas. 

QUALIDADE DA EVIDÊNCIA NOS DESFECHOS: 

Redução de HbA1C (  ) Alta   (  ) Moderada     ( X )  Baixa     (  ) Muito Baixa 

Internações (  ) Alta    (   ) Moderada     (  )  Baixa   ( X ) Muito Baixa 

Uso de Serviços de Pronto Socorro (  ) Alta    (   ) Moderada     (  )  Baixa     (X) Muito Baixa 

Solicitação de Exames (  ) Alta    (   ) Moderada     (  )  Baixa     (X) Muito Baixa 

 

SÍNTESE DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS: não houve revisão sobre artigos de 

custos ou custo efetividade da tecnologia. Em recente levantamento realizado no 

mercado de saúde privada, pela autora, o preço do telemonitoramento variou de 

R$ 25,00 a R$92,00/vida monitorada (total de pessoas da operadora de saúde que 

são efetivamente monitoradas) ou em torno de R$8,89 a R$15,00/vida da carteira 

(total de pessoas existentes nos plano da operadora de saúde). Já no setor 

público esse trabalho tem crescido como parte do trabalho desenvolvido pelas 

Equipes de Saúde da Família. Relativo à tecnologia comparada, o levantamento 

realizado pela autora mostrou que as consultas médicas pagas de forma particular 

variam de R$400,00 a R$600,00 e que, quando pagas pelos planos de saúde, 

variam de R$55,00 a R$100,00.  
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CONTEXTO 

 

O presente Parecer Técnico Cientifico (PTC) foi elaborado considerando a temática 

relativa à Programas e Serviços de Saúde. No Brasil tem havido grande expansão 

dessa temática no seguimento de planos de saúde, em decorrência do estímulo da 

Agência Nacional de Saúde (ANS) para que as Operadoras de Planos de Saúde 

(OPS) invistam nessa tecnologia, permitindo premiações para os beneficiários e 

descontos contábeis para as OPS. 

Muitas tecnologias leves têm sido colocadas em prática com o objetivo de melhor 

controlar as doenças crônicas, em especial o Diabetes Mellitus (DM2), uma vez que o 

mesmo exige, para seu adequado controle, uso elevado dos serviços de saúde, o que 

o torna responsável pelo consumo de grande quantidade de recursos. Estima-se que 

na maioria dos sistemas de prestação de cuidados de saúde, 5% dos usuários são 

responsáveis por 50% dos custos8, sendo estes em sua maioria portadores de 

doenças crônicas como DM2. 

Com vistas a alterar os resultados clínicos e ampliar as possibilidades de sustentação 

dos sistemas de saúde (público e privado), tem-se buscado diferentes intervenções 

junto aos usuários portadores de DM2, sendo o telemonitoramento umas das que mais 

tem se destacado. 

Apesar do crescimento do uso da tecnologia não há, no Brasil, estudos de elevada 

qualidade que demonstrem a efetividade do telemonitoramento, seja na elevação do 

nível de saúde ou mesmo na racionalização do uso dos recursos em saúde, na 

população monitorada. 

Assim, estudar o quanto essa tecnologia é efetiva, quando comparada com a 

intervenção tradicional, é de grande importância tanto para o setor privado quanto para 

o público, uma vez que os recursos para a implementação da mesma são 

desembolsados para pagamento de empresas (setor privado) e o tempo das equipes 

de saúde e administrativa (ambos sistemas). Também há gastos com deslocamentos, 

telefonia e demais insumos necessários para o desenvolvimento de programas e que, 

seguramente, tem importância no orçamento das empresas e do setor público. 
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PERGUNTA  
 

O telemonitoramento, quando comparado a cuidado tradicional, é eficaz no controle do 

Diabetes Mellitus tipo II (DM2), reduzindo internações, idas ao pronto socorro, 

solicitações de exames, e apresentando melhores níveis de hemoglobina 

glicada(HbA1C)? 

 

PICO: 

P: pacientes portadores de diabetes mellitus tipo II 

I: telemonitoramento. 

C: tratamento conservador, ou seja, consultas e orientações médicas e de 

enfermagem dentro da rotina assistencial, sem telefonemas. 

O: Controle de hemoglobina glicada (HbA1c), redução de internações, redução de 

visitas a pronto socorros e redução de exames. 
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INTRODUÇÃO 

As condições crônicas abarcam tanto doenças transmissíveis (AIDS, tuberculose) 

como doenças de caráter não transmissível (doenças cardiovasculares, diabetes, 

obesidade, depressão, asma, entre outras) e são motivo de preocupação de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.  

As doenças crônicas não transmissíveis e os distúrbios mentais representam 59% do 

total de óbitos no mundo e em 2000 constituíram 46% da carga global de doenças. A 

estimativa é de que esse percentual atinja 60% até o ano de 2020. As quatro doenças 

crônicas de maior impacto mundial (doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer 

e doenças respiratórias crônicas) têm quatro fatores de risco em comum (tabagismo, 

inatividade física, alimentação não saudável e álcool). Em termos de mortes 

atribuíveis, os grandes fatores de risco globalmente conhecidos são: pressão arterial 

elevada (responsável por 13% das mortes no mundo), tabagismo (9%), altos níveis de 

glicose sanguínea (6%), inatividade física (6%) e sobrepeso e obesidade (5%)6. 

Acompanhando a tendência mundial, o perfil epidemiológico dos brasileiros também 

mudou e um dos motivos dessa mudança é a elevação do tempo médio de vida da 

população (nem sempre acompanhada de uma política de promoção de saúde 

adequada), que se traduz na maior incidência de condições crônicas e consequente 

impacto negativo nos resultados financeiros dos sistemas de saúde público e privado. 

Dados do Ministério da Saúde afirmam que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) já são responsáveis pela maioria dos casos de morbimortalidade e por cerca 

de 70% dos gastos assistenciais com a saúde no Brasil, tendendo ao crescimento. A 

estimativa para as próximas décadas é de que haverá elevação na escala epidêmica 

das DCNT, principalmente doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 (associada à 

obesidade) e neoplasias. 

Em 2007, cerca de 72% das mortes no Brasil foram atribuídas as DCNT (doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, câncer e outras, inclusive 

doenças renais)20.  

No Brasil, entre as DCNT, o Diabetes Mellitus (DM2) ocupa lugar de destaque tanto 

pela prevalência na população, quanto pelos custos que gera no sistema de saúde. 
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O DM2 como causa associada de morte, teve um aumento de 8% no período entre 

2000 e 2007. Além das taxas crescentes de mortalidade, o diabetes preocupa pelo 

aumento na sua prevalência estimada em inquéritos e pelo número de atendimentos 

ambulatoriais e hospitalares provocados pela doença e suas complicações7. 

O investimento em educação em saúde, onde as pessoas portadoras de doenças 

crônicas são orientadas por técnicos de saúde para o autocuidado e para a ampliação 

do conhecimento da patologia em si, potencializam e qualificam o gerenciamento das 

doenças e a construção de hábitos saudáveis. Estudos mostram que investimentos em 

prevenção de doenças e promoção da saúde é um dos caminhos para buscar 

impactar na epidemia das DCNT cujos resultados aparecem geralmente em médio e 

longo prazo e são bastante significativos 6.  

Aliado às ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, uma metodologia 

utilizada por sistemas de saúde é o gerenciamento de doenças crônicas. Essa 

metodologia consiste na abordagem multidisciplinar baseada em ações continuas que, 

pró-ativamente, identificam populações com ou sem risco de adoecimento e as 

complicações nos quadros de saúde causadas por doenças crônicas já instaladas10. O 

objetivo principal é prevenir o agravamento das doenças, suas complicações e, 

consequentemente, produzir melhor controle da patologia com impacto na qualidade 

de vida e na redução dos custos com serviços de saúde delas decorrentes.  

Ademais, é um processo cooperativo que busca promover resultados efetivos na 

melhora da condição de saúde dos pacientes, onde se diagnostica, planeja, 

implementa e coordena o cuidado em saúde e, também, monitora e avalia os 

resultados obtidos14. 

 

Existem três níveis possíveis de estratificação da população a depender da 

complexidade das condições de saúde. Um modelo gráfico criado para demonstrar 

essa estratificação é uma pirâmide seccionada em três níveis: a pirâmide de Kaiser 

Permanente. Na base desta está o nível 1, representado por 70 a 80% de pessoas 

com condições de saúde mais simples, para as quais são previstas ações de 

autocuidado apoiado para promoção da saúde. O nível 2, no centro, é composto por 

20 a 30% da população com condições complexas de saúde já estabelecidas. Por fim, 
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NÍVEL 2 
20-30% de pessoas com 
condições complexas 

no nível 3, topo da pirâmide, são demonstradas as pessoas com condições altamente 

complexas representando apenas 1 a 5% das mesmas18. 

Figura 1 - Pirâmide de riscos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Mendes, 2012. 

O Gerenciamento de Crônicos é ferramenta para coordenar cuidados, atingindo o 

curso completo da doença, utilizando evidências científicas e oferta organizada de 

serviços de saúde para que os pacientes sejam ativamente envolvidos de maneira a 

obter os melhores resultados. Os principais instrumentos para o Gerenciamento de 

Crônicos diferem na população alvo a que se destinam e nas táticas que adotam para 

alcançar os objetivos1. Em todas as formas de intervenção, o telemonitoramento é 

utilizado como forma de manter o paciente estimulado para o autocuidado, melhorar a 

adesão ao tratamento e às orientações recebidas, além de identificar de forma 

tempestiva alterações importantes no processo de cuidar.  

O principal objetivo do Gerenciamento de Crônicos é prevenir as complicações das 

doenças crônicas e, consequentemente, melhorar o nível de saúde, a qualidade de 

vida e reduzir o gasto com os serviços de saúde. Adicionalmente, podem ser 

apontados como objetivos: 

a) Evitar que pacientes descompensem seus quadros clínicos;  

b) Prevenir que pacientes de alto-risco se transformem em pacientes de alto-

custo; 

c) Minimizar a procura de atendimentos de urgência e emergência que 

poderiam ser resolvidos com a presença e/ou orientação do médico no domicílio do 

paciente; 

 

 

 

NÍVEL 1 
70-80% de pessoas 
com condições simples 

NÍVEL 3 
1-5% de pessoas com condições 
altamente complexas 

GESTÃO 
 DE 

 CASO 

GESTÃO DA 
CONDIÇÃO DE SAÚDE 

AUTOCUIDADO APOIADO 
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d) Diminuir internações e reinternações dos pacientes descompensados que 

apresentem condições clínicas de serem acompanhados em domicílio; e 

e) Promover a vinculação do paciente ao serviço por meio de um atendimento 

humanizado e centrado nas suas necessidades; 

f) Diminuir os anos de vida perdidos com a morte precoce decorrente das 

DCNT. 

Os impactos observados com a implantação e a operacionalização do Gerenciamento 

de Crônicos incluem a melhora nos processos de cuidados em saúde e na qualidade 

de vida dos pacientes, a redução do número de internações hospitalares e utilização 

de pronto-socorro, e a redução dos custos assistenciais6. 

Recomenda-se que o Gerenciamento de Crônicos contenha os seguintes 

componentes: 

a) Processos de identificação da população; 

b) Protocolos clínicos baseados em evidências; 

c) Modelos de colaboração que envolvam os prestadores; 

d) Identificação de risco e adequação das intervenções às necessidades; 

e) Educação para o autocuidado do paciente (inclusive modificação de hábitos 

/ estilo de vida, e questionários para acompanhamento); 

f) Mensuração, avaliação e gestão de processos e resultados; 

g) Feedback a todos os envolvidos por meio de relatórios periódicos (por 

exemplo, comunicados aos pacientes, médicos e plano de saúde); e 

h) Uso apropriado da tecnologia de informação como softwares 

especializados, registro de dado e ferramentas automatizadas de apoio a decisões. 

Alguns pontos críticos na operacionalização do Gerenciamento de Crônicos foram 

identificados e devem ser monitorados para não comprometer o seu sucesso. São 

eles: 

a) Adequada eleição da população alvo; 

b) Barreiras na implementação; 

c) Estratégia de mudança de atitude das partes interessadas; 

d) Equilíbrio entre objetivos de economia e de qualidade no cuidado; 

e) Estratégia para aprimoramento contínuo da qualidade na prestação do 

serviço; 
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f) Estratégia para avaliação do custo-efetividade; e 

g) Resistência dos pacientes em aceitar o acompanhamento. 

 

O Gerenciamento de Doenças tem como objetivo elevar o nível de saúde e a melhorar 

a qualidade de vida das pessoas que possuem uma ou mais doenças crônicas e evitar 

a agudização destas. No desenho dos programas do Ministério da Saúde, 

encontramos o Hiperdia que, por meio da estruturação de um Programa, busca 

controlar o Diabetes Mellitus7.  

 

No setor privado há muitas empresas que vendem o telemonitoramento para as 

Operadoras de Planos de Saúde, buscando atingir os mesmos objetivos, ou seja, 

melhor controlar esses problemas de saúde como forma de obter melhor relação de 

custo efetividade e, com isso, utilizar de forma racional os recursos disponíveis. Assim 

e seguindo a linha diretriz do Ministério da Saúde, o presente Parecer Técnico 

Científico (PTC) será desenvolvido analisando o telemonitoramento para o Diabetes 

Mellitus Tipo II. 

Para o adequado gerenciamento do DM2, é imprescindível a dosagem da 

Hemoglobina Glicada, que varia conforme o quadro clínico da pessoa. A glicação da 

hemoglobina ocorre ao longo de todo o período de vida do glóbulo vermelho 

(aproximadamente 120 dias) e, dentro deste período, a glicemia recente é a que mais 

influencia o valor da HbA1c. Os testes de HbA1c indicam a glicemia média pregressa 

dos últimos dois a quatro meses e é importante considerar esse período quando de 

sua mensuração, sendo essa recomendação importante para testar a eficácia dos 

tratamentos oferecidos23. A redução de 1% na HbA1c é associada com uma redução 

de 10% na mortalidade relacionada com a diabetes e uma redução de 25% em 

prejuízos microvasculares8. 

DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA EM ESTUDO 

A abordagem do Gerenciamento de Crônicos é multidisciplinar e sistematiza a oferta 

de serviços de saúde, buscando aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento 

recomendado, estimulando-o a assumir sua corresponsabilidade. 

O telemonitoramento é uma forma de provocar o estímulo dos pacientes para o 

autocuidado e autogerenciamento das doenças crônicas, onde o adequado controle 
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produz resultados diferenciados no controle da doença e, por conseguinte, no nível de 

saúde dos pacientes portadores do DM2.  

A depender do grau de risco da doença crônica e do perfil de motivação para o 

cuidado de saúde, os pacientes são classificados para receberem contato telefônico 

com periodicidade diversa. O que define a periodicidade é o perfil da doença e do 

paciente, aliado às metas de conquistas de resultados pactuadas com cada pessoa. 

Há diferentes ferramentas, desenvolvidas e customizadas pelas empresas que 

vendem o Gerenciamento de Crônicos, utilizadas para dar suporte ao profissional e, 

na sua maioria, essas ferramentas buscam trazer de forma rápida e compilada em 

uma única página, o perfil da pessoa que está sendo contatada. 

Há programas sendo executado sem uma ferramenta específica e os controles são 

registrados em planilhas de Excel ou Acces ou, ainda, em prontuário (eletrônico ou em 

papel). 

Via de regra, após 12 meses de intervenção, são mensurados os resultados na 

metodologia “antes-depois, onde busca-se identificar se houve redução de 

internações, visitas a pronto socorros e até mesmo de exames. 

As ligações são usualmente realizadas por equipe de enfermagem e buscam saber se 

os pacientes estão tomando as medicações adequadamente, se estão realizando os 

testes para monitorarem suas doenças, buscam conhecer mudanças de hábitos de 

vida, tais como: tipo de alimentação, atividade física, uso de tabaco e de bebida de 

álcool. Também buscam identificar sintomas de baixa glicose, por exemplo, dor no 

peito, problemas respiratórios, entre outros. Não se observa, no Brasil, scripts pré 

definidos para o telemonitoramento sendo os mesmos de livre construção por quem 

elabora as diretrizes programáticas. 

No primeiro telefonema é confirmado as informações cadastrais, perfil de consumo de 

serviços de saúde e das morbidades existentes, junto aos beneficiários. Após esse 

levantamento e de posse de informações epidemiológicas e de complexidade da 

doença, é elaborado a frequência das ligações e, em cada uma delas, busca-se a 

longitudinalidade do cuidado. 
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Há programas de Gerenciamento de Crônicos que buscam conhecer questões sociais, 

na perspectiva de traçar metas desvinculadas do melhor controle da doença somente, 

na perspectiva de aumentar a motivação. 

São recomendados, em vários programas, acompanhamento ambulatorial ativo; visitas 

domiciliares; e estabelecimento de incentivos, como por exemplo, descontos em 

medicamentos, com a finalidade de se obter melhor adesão dos participantes.  

A outra forma de intervir, utilizada como comparador no presente PTC é o tratamento 

conservador, ou seja, consultas e orientações médicas e de enfermagem dentro da 

rotina assistencial, sem telefonemas. 

DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA COMPARADA 

A tecnologia utilizada para comparar são os atendimentos tradicionais existentes no 

Brasil e em outras partes do mundo, ou seja, o paciente, após identificação do 

Diabetes Mellitus tipo 2 recebe as orientações e, se indicado, o tratamento 

medicamentoso aliados a uma solicitação de retorno para consulta. 

Essa abordagem está presente na maioria dos serviços de saúde e faz parte da 

formação dos diferentes profissionais. Essa intervenção é praticada há muito tempo e 

tem-se observado que a mesma não tem produzido a sensibilização necessária dos 

pacientes para o adequado controle do DM2, em especial às mudanças de hábitos de 

vida. 

Ao deixar o consultório do médico, o paciente decide se seguirá ou não as orientações 

recebidas, bem como o tratamento proposto. Caso ele opte por não seguir e não 

retornar ao consultório do médico, não há uma ação dos profissionais com o foco no 

cuidado do paciente. 

No setor público, pode haver maior facilidade na continuidade do cuidado, quer seja 

porque a população que é atendida na Estratégia Saúde da Família não possui 

condições de buscar outro serviço, ou mesmo porque a UBS – Unidade Básica de 

Saúde é a de melhor acesso e os usuários a frequentam rotineiramente, assim, há 

maior oportunidade para que toda equipe aborde e oriente dos usuários sobre os 

cuidados com sua saúde. Outro fator que contribui positivamente é o fato da própria 
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Unidade dispensar os medicamentos e estarem orientadas para desenvolverem a 

coordenação da atenção (importante atributo da Atenção Primária à Saúde – APS)4;20. 

Essas medidas de cuidado continuado estão diretamente ligadas à postura e 

conhecimento técnico das equipes de saúde que, em decorrência de muitas variáveis, 

desempenham suas funções com diferentes graus de comprometimento visando 

resultados efetivos no nível de saúde da população adscrita. 

No setor privado, a maioria dos pacientes são atendidos via Planos de Saúde de 

diferentes modalidades de operadoras de saúde e com específicas políticas de 

cobertura assistencial. Esse modelo de cuidado favorece a fragmentação da atenção e 

os usuários, de certa forma, fazem uso indevido da rede em decorrência de seus 

cuidados serem pagos por um terceiro – o plano de saúde. Esse movimento é 

chamado de Risco Moral ou Moral Hazard. 

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DA TECNOLOGIA EM ESTUDO 

O telemonitoramento tem sido operacionalizado no setor privado por empresas 

especializadas neste tipo de serviço e pago pelo número de vidas da operadora de 

saúde ou pelo número de pacientes gerenciados. O preço varia conforme a cidade e a 

empresa prestadora desse serviço. A faixa de preço atual tem sido entre R$25,00 a 

R$92,00/vida monitorada ou em torno de R$8,89 a R$15,00/vida da carteira, segundo 

levantamento de mercado realizado pela pesquisadora, via telefone, junto a alguns 

gestores de OPS e junto às algumas empresas prestadoras desta modalidade de 

serviço. 

No setor público esse trabalho tem crescido de forma mais lenta e absorvido no 

trabalho realizado pelas Equipes de Saúde da Família. 

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DA TECNOLOGIA COMPARADA 

No setor privado os atendimentos para fins de controle do DM2 são realizados pelos 

médicos que tem os valores de consultas entre R$400,00 a R$600,00 no seguimento 

particular e entre R$55,00 a R$100,00 no seguimento da Saúde Suplementar, 

segundo levantamento de mercado realizado pela pesquisadora em sites de planos de 

saúde e junto aos gestores de OPS e alguns prestadores de serviços da rede 

credenciada. Neste setor, há pouca consulta de enfermagem sendo realizada em 
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caráter individual. Observamos algumas experiências em serviços com alguma 

verticalização.  

No setor público esse trabalho é inerente ao realizado pelas Equipes de Saúde da 

Família. 
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BASES DE DADOS E ESTRATÉGIA DE BUSCA  

Para a busca dos artigos da revisão da literatura realizada, buscaram-se as palavras 

chaves, conforme quadro abaixo: 

Quadro 1: Bases de dados e termos utilizados na revisão de literatura. 

Base Termos utilizados 

Medline (via Pubmed)  

("Diabetes Mellitus"[Mesh] OR "Diabetes 
Mellitus, Type 2"[Mesh] OR  "Diabetes 
Complications"[Mesh]or diabetes) AND 

telemonitoring 

The Cochrane Library (via BIREME) 
(“diabetes” or “Diabetes Mellitus”) and 
(“telemonitoring” or “telehealthcare”) 

LILACS 
(“diabetes mellitus ou diabetes) e 

(“telemonitoramento ou tele cuidado”) 

CRD (Centre for Reviews and 
Dissemination) 

(“diabetes” or “Diabetes Mellitus”) and 
(“telemonitoring” or “telehealthcare”) 

 

SELEÇÃO DE ESTUDOS 

Estabeleceu-se como critérios de inclusão: (1) artigos escritos em todas as línguas; (2) 

telemonitoramento como o contato telefônico realizado por equipe de enfermagem 

como suporte para o autocuidado e gerenciamento da doença (3) estudo sobre 

Diabetes Mellitus Tipo 2. 

Como critério de exclusão, estabeleceu-se: (1) telemonitoramento como transmissão 

de dados por meio de qualquer tecnologia (telemedicina); (2) estudos que não 

avaliaram impacto no nível de saúde e/ou do uso dos serviços de saúde. 

Foram identificados 109 artigos para Diabetes Mellitus e telemonitoramento ou 

controle telefônico.  

Com a leitura dos títulos e dos resumos, foram excluídos todos os artigos que não 

tratavam do tema em estudo, ficando com o total de 24 artigos para Diabetes Mellitus 

tipo 2, conforme o fluxo apresentado na página 19.  
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Dos artigos sobre DM2, foram excluídos 19 pelos seguintes motivos: um artigo se 

tratava do relato histórico de um programa de telemonitoramento na fronteira do 

México com os Estados Unidos da América (EUA) e um artigo tratava da prevalência 

da doença nesta mesma região; doze artigos tratavam de telemedicina; dois não 

apresentaram resultados conforme descrito nos critérios de exclusão; dois estudaram 

a insuficiência cardíaca; um tratava-se de protocolo de ensaio clínico randomizado e 

um era editorial sobre o tema. Esses motivos podem ser acompanhados no 

fluxograma 1. 

FLUXOGRAMA 1: BUSCA E SELEÇÃO DOS ESTUDOS  
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CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 

Dos estudos analisados, cinco atenderam aos critérios de inclusão, sendo: um ensaio 

clínico randomizado (mais especificamente, sumário de 15 ECRs conduzidos 

simultaneamente em diversos locais), um estudo quase experimental, e três revisões 

da literatura, sendo uma com metanálise. Esses estudos estão listados na tabela 2. 

TABELA 2: ESTUDOS SELECIONADOS 

 

 

Brown8 realizou avaliação de 15 programas em andamento no Medicare que 

envolviam telemonitoramento. Embora o artigo se defina como “ensaio clínico 

conduzido em quinze locais” (15-Site Randomized Trial of Coordinated Care), na 

verdade cada local conduziu um ECR independente. Nesses programas, enfermeiras 

efetuaram educação em saúde aos pacientes por telefone para melhorar a adesão e a 

comunicação com médicos para doenças crônicas, entre elas o DM2 (presente em 

41% dos participantes). Cada programa avaliou sua intervenção através de um ensaio 
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clínico randomizado, e os locais tiveram liberdade de definir diferentes critérios de 

inclusão e de aferir diferentes desfechos; assim, não há estimativa de efeito única.  

Após 2 anos de seguimento poucos programas demonstraram ajudar na mudança de 

comportamento, na saúde e na qualidade do cuidado. Um programa (conduzido na 

Carle Clinic) impactou na redução da hemoglobina glicada (sem relato da magnitude 

de efeito). Neste programa, 98% pacientes foram contatados; houveram 1,4 

contatos/mês, foi utilizada a metodologia da entrevista motivacional, e médicos 

participaram do desenho do plano de cuidados. Outro programa auxiliou na redução 

de hospitalização (25% menos hospitalizações no grupo intervenção, p = 0,003), e 

nenhum contribuiu para a redução dos custos. Os autores ressaltam que diversos 

estudos não apresentavam poder para detecção de diferenças e que os resultados 

podem melhorar com quatro anos de programa. 

O estudo de Morgan17 é um estudo quase experimental, apresentado em dissertação 

de mestrado, e que objetivou avaliar o telemonitoramento para a promoção do 

autocuidado associado à atividade física e dieta em usuários com DM2 na atenção 

primária à saúde. O estudo envolveu 316 adultos, sendo que o Grupo Controle não 

participou de nenhuma intervenção educativa vinculada ao projeto e foi atendido 

dentro do modelo tradicional, nas Unidades Básicas de Saúde (consultas individuais e 

informações divulgadas sobre a doença em folhetos informativos). Já o Grupo 

Experimental participou de um processo educacional (grupos operativos, visitas 

domiciliares e telemonitoramento) com o objetivo de potencializar a educação em 

saúde visando ampliar o controle da doença. O desfecho de autocuidado foi aferido 

através do Questionário de Autocuidado em Diabetes, que mede a aderência às 

atividades de autocuidado no usuário diabético. O teste tem o escore total de oito 

pontos, e considera-se que o usuário alcançou uma mudança de comportamento com 

um escore mínimo de 4,0 pontos. Ao final de seis meses de estudo, o grupo Controle 

passou de 3,55 (DP 0,76) para 4,10 (DP 1,18) pontos no Questionário, enquanto o 

grupo Intervenção passou de 3,52 (DP 0,71) para 5,53 (DP 0,80) pontos, 

representando uma diferença estatisticamente significativa (diferença média de 1,97 

pontos, IC 95% entre 1,77 e 2,17). Em sua conclusão, a autora afirma que o 

telemonitoramento, como estratégia educativa, melhorou as práticas de autocuidado 

relacionadas às atividades físicas e dieta, nos seis meses de acompanhamento. No 

entanto, apesar de haver relato de aferição de hemoglobina glicosilada no estudo, não 
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foram relatados os valores médios dos grupos ao final do estudo, apenas na linha de 

base. 

Com o objetivo de analisar a eficácia de intervenções que utilizam o telefone como 

estratégia para o controle glicêmico de adultos portadores de DM2, Vasconcelos et al 

23 realizou uma revisão de literatura no período de abril a maio de 2011, tendo incluído 

nove artigos que acompanharam, por um período entre oito a doze meses, um total de 

1.294 pacientes, sendo 671 randomizados para monitoramento telefônico e 479 para 

os cuidados habituais. As informações encontradas indicam que as intervenções foram 

eficazes no controle glicêmico dos pacientes que possuem DM2, com reduções 

demonstradas de HbA1c variando entre 0,3% e 2,35%, mas há heterogeneidade nos 

resultados encontrados. As limitações desse estudo incluem as ausências de relato do 

número e da frequência do telemonitoramento. 

O Comitê Consultivo do Canadá9 realizou uma metanálise com o objetivo de 

determinar a eficácia de cuidados multidisciplinares na comunidade para o controle do 

DM2 comparado ao tratamento usual Relatório do Comitê Consultivo9. Embora 

telemonitoramento tenha sido parte da estratégia de diversos estudos incluídos, não 

foi a única estratégia avaliada. O estudo foi conduzido dentro de dois modelos, tendo o 

primeiro reunido estudos que reportassem trabalhos desenvolvidos na comunidade por 

equipes multidisciplinares por pelo menos enfermeira, nutricionista e médico 

generalista. No segundo modelo foi considerado estudos que reportassem o mesmo 

tipo de trabalho, mas conduzido por equipes com pelo menos um farmacêutico. Em 

ambos modelos os autores encontraram significância estatística na redução da HbA1c: 

no modelo 1, houve redução de 0,94% nos valores de HbA1c no grupo intervenção em 

relação ao controle (IC 95% entre -1,32 e -0,56), com heterogeneidade moderada 

(I2=65%). No modelo 2 houve redução de 1,05% nos valores de HbA1c (IC 95% entre 

-1,57 e -0,52), com heterogeneidade baixa (I2=0%). Os autores afirmam que a 

qualidade da evidência é moderada no primeiro modelo, e alta no segundo. 

A revisão sistemática conduzida por Cassimatis e Kavanagh10 buscou avaliar o efeito 

das intervenções via telefone, sobre as atividades comportamentais no controle 

glicêmico e sobre o autogerenciamento do DM2. O estudo não apresentou o número 

total de pacientes acompanhados, e não houve análise estatística agregada, nem 

mesmo apresentação individual dos resultados dos estudos incluídos. Os autores 
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relatam apenas que quatro estudos apresentaram melhorias significativas no controle 

glicêmico. Dos demais estudos contidos na revisão sistemática, cinco relataram efeitos 

significativos sobre a aderência à dieta e atividade física; quatro estudos 

demonstraram maior adesão ao autogerenciamento da glicemia e três, na adesão à 

medicação. 

 

AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

Com o objetivo de avaliar criticamente e de forma padronizada a das informações 

contidas nos estudos selecionados, procedeu-se o preenchimento das Tabelas 3 e 4 

apresentada a seguir.  

Dos estudos que apresentaram ou relataram significância estatística, há falhas 

importantes que impactam a qualidade da evidência. Mesmo havendo diversos relatos 

de redução de HbA1c nos estudos encontrados, esses devem ser ponderados em 

relação aos outros estudos em que essa redução não foi verificada. Seria necessário 

agregar os resultados através de uma metanálise para que o sumário de efeitos fosse 

encontrado. 

Cabe destacar que não há relato de cegamento nem de perdas nos ensaios clínicos 

relatados por Brown8. Ainda, a análise em separado de estudos conduzidos em 15 

locais como se fosse apenas um ECR não seria válida sem a aplicação de técnicas de 

metanálise; a não explicitação dos vieses nos estudos de Canadá9 e Vasconcelos e 

colaboradores23 e a não declaração dos conflitos de interesse em todos os estudos. 

As revisões conduzidas por Vasconcelos e colaboradores23, Cassimatis e 

colaboradores10 e pelo grupo canadense9 relataram estudos com redução significativa 

da HbA1c, mas apenas o último apresentou os resultados dos estudos incluídos e 

também uma medida agregada de efeitos.  

Um dos ensaios clínicos reportados por Brown e colaboradores8 também relatou 

redução significativa dos valores de HbA1C, mas sem informação sobre magnitude de 

efeito. Morgan17 não apresentou dados para diferenças na redução da HbA1c entre 

grupo de estudo e grupo controle após o período de intervenção, mas para o 

autocuidado, aferido por questionário específico, houve significância estatística.  
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TABELA 3 – QUALIDADE DA EVIDÊNCIA DOS ESTUDOS DE INTERVENÇÃO. 
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TABELA 4 – QUALIDADE DAS EVIDÊNCIAS DAS REVISÕES SISTEMÁTICAS 
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SÍNTESE DE RESULTADOS POR DESFECHO 

 

Redução em valores de Hemoglobina Glicada: 

Um dos programas apresentado no estudo de Brown e colaboradores8, conduzido na 

Carle Clinic, demonstrou impacto na redução da HbA1c B glicada (p<=0,01, mas sem 

relato da magnitude de efeito).   Na revisão de literatura de Vasconcelos23, que incluiu 

nove estudos com um total de 1.294 pessoas, quatro estudos apresentaram 

significância estatística na redução da hemoglobina glicada. A redução variou de 0,3% 

a 2,35% no valor da HbA1c do grupo de estudos em relação ao grupo controle. Na 

revisão de Cassimatis10 há relato de que quatro estudos apresentaram redução de 

HbA1c, mas sem descrição desses resultados. 

A metanálise conduzida pelo grupo de Ontario9 para determinar a eficácia de cuidados 

multidisciplinares, na comunidade, para o controle do DM2, demonstrou efeitos nos 

dois modelos de intervenção quando comparado o grupo intervenção ao controle: 

redução de 0,94% (IC 95% entre -1,32 e -0,56) nos valores de HbA1c no modelo que 

considerou intervenções por time de enfermeiros, nutricionistas e médicos; redução de 

1,05% (IC 95% entre -1,57 e -0,52) no modelo que considerou intervenções por time 

de farmacêuticos e médicos. 

Outros Desfechos: 

O estudo de Morgan17, que testou o monitoramento telefônico aplicado na educação 

em saúde para a atividade física e dieta do DM2, teve como desfecho melhora nas 

práticas de autocuidado relacionadas às atividades físicas e dieta. 

Um dos ECRs descritos por Brown8, conduzido no Mercy Hospital, apresentou redução 

de hospitalização. Nenhum dos estudos apresentou resultados sobre visitas a pronto 

socorro, realização de exames e consultas médicas. 
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QUALIDADE DA EVIDÊNCIA 
 

TABELA 5 – AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS 

Redução de HbA1c (  ) Alta    (  ) Moderada     ( X )  Baixa     (  ) Muito Baixa 

Internações 
(  ) Alta    (   ) Moderada     (  )  Baixa     ( X ) Muito 

Baixa 

Uso de Serviços de Pronto 

Socorro 

(  ) Alta    (   ) Moderada     (  )  Baixa     ( X ) Muito 

Baixa 

Solicitação de Exames 
(  ) Alta    (   ) Moderada     (  )  Baixa     ( X ) Muito 

Baixa 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a redução da HbA1c três dos cinco estudos incluídos nessa revisão relataram 

redução no grupo intervenção com significância estatística. As evidências permitem 

concluir que há recomendação a favor do uso do telemonitoramento para pacientes 

adultos portadores de DM2 com o objetivo de estimular o autocuidado e ampliar a 

adesão ao tratamento, resultando, assim, no melhor controle da HbA1c, embora a 

evidência para essa recomendação seja baixa pela heterogeneidade dos resultados 

encontrados. 

Os estudos não apresentaram a avaliação de desfechos de uso dos serviços de saúde 

(internações, uso de pronto socorros e de solicitação de exames) em nenhum dos 

artigos incluídos nessa revisão, assim não é possível afirmar sobre o impacto do 

telemonitoramento para esses desfechos. 

A recomendação é a favor da tecnologia, entretanto, por haver um único estudo com 

fortes evidências, recomenda-se atualizar esse parecer técnico científico com a 

condução de uma metanálise entre os estudos que apresentam aferição de HbA1c. A 

implementação do telemonitoramento como tecnologia com capacidade para controlar 

a HbA1c mostrou-se, nesse estudo9, favorável, mas é preciso mais informações para 

que a tecnologia seja implementada força de evidência.  
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Alguns pontos precisam ser aprofundados nos estudos a serem realizados com vistas 

a desenhar um método a ser utilizado no Gerenciamento de Crônicos e que impactem 

no nível de saúde e, por conseguinte, no melhor controle da doença com redução do 

uso dos serviços de saúde. Esse método deverá explicitar como devem ser realizadas: 

a frequência das ligações para os diferentes perfis de doentes crônicos e a duração da 

mesma; os scripts de abordagem contendo ou não conteúdo da Entrevista 

Motivacional/Psicologia Congnitivo Comportamental20, o plano de alta e a avaliação 

dos resultados. Esses métodos precisam ser melhores estudados, estruturados e 

validados. 

Ainda, faz-se necessário a condução de estudos que avaliem os desfechos de uso dos 

serviços de saúde, para que o impacto no sistema seja adequadamente aferido. 
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ANEXO 1: DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE AUTOR PRINCIPAL 
 

DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE 

Efetividade do telemonitoramento no controle de Diabetes Mellitus tipo II.   

Posição: Autor principal ( x ) 

1. Você já aceitou de uma instituição, que pode se beneficiar ou se prejudicar financeiramente, 

algum dos benefícios abaixo? 

a) Reembolso por comparecimento a eventos na área de sua pesquisa 

(   ) sim     ( x  ) não 

b) Honorários por apresentação, consultoria, palestra ou atividades de ensino 

(   ) sim     ( x  ) não 

c) Financiamento para redação de artigos ou editorias 

(   ) sim     ( x  ) não 

d) Suporte para realização ou desenvolvimento de pesquisa na área 

(   ) sim     ( x  ) não 

e) Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe 

(   ) sim     ( x  ) não 

f) Algum outro benefício financeiro 

(   ) sim     ( x  ) não 

2. Você possui apólices ou ações de alguma empresa que possa de alguma forma ser 

beneficiada ou prejudicada?  

(   ) sim     ( x  ) não 

3. Você possui algum direito de propriedade intelectual (patentes, registros de marca, 

royalties)?  

(   ) sim     ( x  ) não 

4. Você já atuou como perito judicial?  

(   ) sim     ( x  ) não 

5. Você participa, direta ou indiretamente, de algum grupo citado abaixo cujos interesses 

possam ser afetados pela sua atividade? 

a) Instituição privada com ou sem fins lucrativos  
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(  x ) sim     (  ) não. Sou contratada por uma empresa privada com fins lucrativos. 

b) Organização governamental ou não-governamental 

(   ) sim     ( x  ) não 

c) Produtor, distribuidor ou detentor de registro 

(   ) sim     ( x  ) não 

d) Partido político 

(   ) sim     ( x  ) não 

e) Comitê, sociedade ou grupo de trabalho 

(   ) sim     ( x  ) não 

f) Outro grupo de interesse 

(   ) sim     ( x  ) não 

6. Você poderia ter algum tipo de benefício clínico?  

(   ) sim     ( x  ) não 

7. Você possui uma ligação ou rivalidade acadêmica com alguém cujos interesses possam ser 

afetados?  

(   ) sim     ( x  ) não 

8. Você possui profunda convicção pessoal ou religiosa que pode comprometer o que você irá 

escrever e que deveria ser do conhecimento público?  

(   ) sim     ( x  ) não 

9. Existe algum aspecto do seu histórico profissional, que não esteja relacionado acima, que 

possa afetar sua objetividade ou imparcialidade?  

(   ) sim     ( x  ) não 

10. Sua família ou pessoas que mantenha relações próximas possui alguns dos conflitos 

listados acima?  

(   ) sim     ( x  ) não 

Nome:  Vilma Regina Freitas Gonçalves Dias 

Data: 05/02/2015 
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ANEXO 2: DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE ORIENTADORA 

 

DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE 

1 - Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou 

organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades 

relacionadas à incorporação de tecnologias: 

a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, 

entre outros)?  

Sim ( X  ) Não (  ) 

Se for o caso, especifique: 

Recebi auxílio financeiro do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde (IATS) para comparecimento 

a atividades da área de Avaliações Econômicas em Saúde. 

Recebi auxílio financeiro através do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e 

Ciências Cardiovasculares, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para comparecimento a 

congressos nas áreas de Cardiologia e Epidemiologia, enquanto doutoranda do programa. 

b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico?    

Sim ( X ) Não (  ) 

Se for o caso, especifique: 

Como pesquisadora do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, participei da elaboração de 

apostila complementar a um curso prático para manejo do software TreeAge Pro, desenhado para 

implementar técnicas de análise de decisão. 

Através da empresa HTANALYZE Consultoria e Treinamento, e em parceria com o Hospital Moinhos de 

Vento, ministrei aulas em cursos de Revisão Sistemática e Metanálise. A empresa também ministrou um 

curso sobre o software TreeAge, no qual não estive diretamente envolvida; há ainda um curso de Análises 

Econômicas em Saúde programado para 2015. 

d) Financiamento para realização de pesquisa? Sim ( X ) Não (  ) 

Se for o caso, especifique: 
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Recebi bolsa da CAPES durante meu doutorado (2009 – 2012), e utilizei recursos disponibilizados ao 

Hospital de Clínicas e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências 

Cardiovasculares, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para condução da pesquisa que deu 

origem a minha tese e para publicação de trabalho relacionado. 

e) Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe? Sim (  ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

f) Honorários para consultoria? Sim ( X ) Não (   ) 

Se for o caso, especifique: 

 Participei da elaboração de Parecer Técnico e Revisão Sistemática sobre eficácia e segurança de 

dispositivos de assistência ventricular mecânica como ponte até o transplante cardíaco, para o 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

 Participei da elaboração de Revisão Sistemática de estudos com grupo controle sobre uso do o-arm 

como sistema de imagem cirúrgica ou navegação intra-operatória, para o Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz. 

 Participei da elaboração de Revisão Sistemática de análises econômicas completas sobre tratamento 

de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para Novartis Biociências S.A. 

 Participei da elaboração de Revisão Sistemática e Metanálise e de Avaliação de Custo-Utilidade sobre 

o uso de denervação renal no tratamento de hipertensão resistente, como consultoria para empresa 

Johnson  e Johnson do Brasil  - Indústria  e  Comércio  de Produtos para Saúde Ltda. 

 

2 - Durante os últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* prestou serviços a uma 

instituição ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelos resultados 

das suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

 Sim ( X  ) Não (  ) 

Se for o caso, especifique: 

Atuo como pesquisadora no Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, IATS, pelo qual ministrei 

aulas, atuei como tutora e orientei alunos de pós graduação latu sensu, sempre na área de Economia da 

Saúde. 

Atuo como professora no Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC), no 

qual ministro aulas e orientar os alunos no campo de Economia em Saúde. 
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3 - Você ou pessoa diretamente relacionada* possui apólices ou ações em uma instituição que possa de 

alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelos resultados das suas atividades relacionadas à 

incorporação de tecnologias? 

 Sim (  ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

 4 - Você ou pessoa diretamente relacionada* atuou como perito judicial sobre algum assunto ligado às 

suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (  ) Não ( X )  

Se for o caso, especifique: 

5 - Você ou pessoa diretamente relacionada* tem algum outro interesse conflitante com as suas 

atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (  ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

Atuo como Consultora em Gestão de Saúde na Unimed Porto Alegre, porém não tenho envolvimento 

com áreas relacionadas à incorporação de tecnologias. 

Faço parte da Comissão de Materiais Hospitalares do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na qual são 

avaliadas novas tecnologias que não fazem parte da tabela SUS para uso intrahospitalar. 

6 - Você possui algum relacionamento íntimo ou conflituoso com uma pessoa cujos interesses possam ser 

afetados pelos resultados das suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

7 - Você ou pessoa diretamente relacionada* possui uma ligação ou rivalidade acadêmica com alguém 

cujos interesses possam ser afetados pelos resultados das suas atividades relacionadas à incorporação de 

tecnologias? 

Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 
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8 - Você ou pessoa diretamente relacionada* possui profunda convicção pessoal ou religiosa que possa 

influenciar os resultados das suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

9 - Você ou pessoa diretamente relacionada* participa de partido político, organização não-

governamental ou outro grupo de interesse que possam influenciar os resultados das suas atividades 

relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

Nome:  Jeruza Lavanholi Neyeloff 

Data: 29/06/2014 

______________________________________ 

Assinatura (assinado no original) 

 

* Pessoa com a qual tenha laços familiares ou outra relação próxima. 

 

 


