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V SEMINÁRIO DE PESQUISA PARA O SUS - PPSUS 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL

 Local : Hospital Geral de Fortaleza-HGF
12 de novembro de 2015

Grupo 01 

COMPLEXO INDUSTRIAL / 
PRODUÇÃO DE FÁRMACOS 

(Auditório Principal)

Alejandro Pedro Ayala  (UFC)   - Otimização “by Design” de Formas Sólidas de Princípios Ativos Naturais.

Ana Cristina de Oliveira Monteiro Moreira (UNIFOR) - Desenvolvimento e caracterização de géis à base de 
hemiceluloses vegetais contendo lectinas d-galactose ligantes para modulação do processo cicatricial.

Carlucio Roberto Alves (UECE) - Prospecção de gel a base de "aloe vera" e água de coco liofilizada para 
ação anti-inflamatória em tendinite de manguito rotador com uso de ultrassom terapêutico.

Glauce Socorro de Barros Viana (FMJ) - Estudo farmacológico de plantas medicinais: foco no potencial 
terapêutico para prevenção e tratamento de Doenças do SNC e crônicas neurodegenerativas e sua 
aplicabilidade no SUS.

Hélio Vitoriano Nobre Júnior (UFC) - Avaliacao da atividade anticandida de quitinases recombinantes com ̧ ̃
fluconazol frente a isolados de candida SPP. Para obtencao de um creme de aplicacao vaginal: uma inovacao ̧ ̃ ̧ ̃ ̧ ̃
no tratamento de CA.

Luzia Kalyne Almeida Moreira Leal (UFC) - Tecnologia para o SUS: desenvolvimento de insumos 
farmacêuticos e fitoterápicos padronizados a partir de plantas do projeto farmácias vivas - Amburana cearensis 
(Cumaru) e Justicia pectoralis (chambá).

Nylane Maria Nunes de Alencar  (UFC) - Hanseníase: Combate às complicações secundárias e melhoria da 
atenção a pacientes através de ferramentas biotecnológicas.

Grupo 02 

SAÚDE MENTAL 

(Sala do CEP)

Aluísio Ferreira de Lima (UFC) - Concepções e ações de profissionais dos núcleos de apoio à saúde da 
família – NASF de Fortaleza-CE sobre saúde mental, drogas (crack, álcool e outras drogas) e redução de danos 
na atenção primária.

Lia Carneiro Silveira (UECE) - Uso abusivo de drogas benzodiazepínicas na atenção à saúde mental: um 
estudo sobre a vulnerabilidade e a subjetividade feminina.

Maria Lourdes dos Santos (PMF) - Atenção integral a população vulnerável: moradores em situação de rua e 
usuários de álcool, crack e outras substâncias psicoativas.

Maria Lúcia Magalhães Bosi (UFC) - Qualidade, integralidade e humanização na rede de atenção 
psicossocial: uma abordagem avaliativa multidimensional.

Grupo 03

EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE MENINGITES E
 PNEUMONIAS BACTERIANAS IMUNOPREVINÍVEIS,

 INFECÇÃO POR HELYCOBACTERPYLORI E
 MELIOIDOSE EM ÁREAS PRIORITÁRIAS NO 

ESTADO DO CEARÁ

GESTÃO, FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 
DO SUS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

REEMERGÊNCIA E PERSISTÊNCIA DE 
DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS NO 

ESTADO DO CEARÁ

(Sala RUTE)

Dionne Bezerra Rolim (UNIFOR) - Melioidose no Ceará: soroprevalência humana e distribuição ambiental da 
burklhoderia pseudomallei.

José Júlio Costa Sidrim (UFC) - Monitoramento da melioidose no estado do Ceará: delineamento de 
estratégias para o melhor conhecimento com vistas à prevenção, diagnóstico e tratamento.

Josenilia Maria Alves Gomes (UFC) - Avaliação e organização de uma cultura de segurança para 
implementação efetiva do protocolo cirurgia segura salva vidas em hospitais da rede pública de Fortaleza.

Lucia Libanez Bessa Campelo Braga (UFC) - Estudo clínico e epidemiológico e caracterização dos genótipos 
de helicobacter pylori no estado do Ceará.

Maria Augusta Drago Ferreira  (UFC) - Análise situacional e da gestão de um centro de assistência 
toxicológica do Ceará: proposta de avaliação e intervenção integradas.

Roberto da Justa Pires Neto  (UFC) - Vigilância epidemiológica e virológica dos casos graves e óbitos por 
influenza no estado do Ceará.

Silvia Helena Barem Rabenhorst  (UFC) – Identificação genotípica da infecção da helicobacter pylori 
associadas ao desenvolvimento de lesões gástricas: repercussão no tratamento e prevenção.

Grupo 01

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS (DCNT)

 (Auditório Principal)

Alexandre Braga Libório (UFC) - Biomarcadores renais e vasculares na estratificação de pacientes internados 
com insuficiência cardíaca: determinando reinternação, mortalidade e classe funcional.

Andrea Caprara (UECE)  - Empoderamento e autocuidado de pacientes em condições crônicas atendidos na 
atenção primária no município de Fortaleza-CE.

Antonio Germane Alves Pinto (UFCA) - Avaliação do programa “academia da saúde” na macrorregião Cariri – 
Ceará: sujeitos, práticas e integralidade.

José Artur Costa Dalmeida (HGF) - Estudo das alterações urinárias e vesicais prevalentes em mulheres com 
doenças não traumáticas da medula espinhal e análise comparativa da abordagem terapêutica conservadora 
com as técnicas de eletroe.

Marcos Venício Alves Lima (ICC) - Perfil clínico-patológico, molecular e viral do câncer de pênis em pacientes 
atendidos em um centro de referência em oncologia no Nordeste brasileiro.

Maria Luisa Pereira de Melo (UECE) - Fatores de risco cardiovasculares em portadores de esclerose múltipla.

Markus Andret Cavalcante Gifoni (ICC) - Perfil histopatológico e molecular de melanomas cutâneos no estado 
do Ceará.

Reinaldo Barreto Oriá  (UFC) - Fatores de risco e prevenção da doença aterosclerótica em pacientes com 
periodontite no Ceará.
Rômulo Rocha Regis (UFC) - Simplificação do método de confecção de próteses totais para aplicação na 
saúde pública.

Rosane Oliveira de Sant'ana (ICC) - Avaliação do perfil de expressão gênica e da regressão tumoral em 
pacientes com cânceres gástricos localmente avançados submetidos à quimioterapia perioperatória.
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Grupo 02

AVALIAÇÃO QUALITATIVA E 
QUANTITATIVA EM SAÚDE

(Sala do CEP)

Conceição Aparecida Machado de Souza Campos (ICC) - Radioterapia hipofracionada semanal no câncer de 
mama:ensaio clínico não-randomizado fase II.

Dafne Paiva Rodrigues (UECE) - Validação de um questionário de avaliação do cuidado à mulher no pré, trans 
e pós parto.

Izabelle Mont'alverne Napoleão Albuquerque (UVA) - Avaliação do acesso e da qualidade da assistência às 
mulheres na prevenção e controle do câncer do colo do útero na atenção primária a saúde em Sobral-CE. 

Lorena Barbosa Ximenes (UFC) - Efeito de intervenção com vídeo educativo na promoção da autoeficácia 
materna para a prevenção da diarreia infantil.

Lorita Marlena Freitag Pagliuca  (UFC) - Acessibilidade da pessoa com deficiência visual ao SUS: qualificação 
do enfermeiro para comunicação verbal e não verbal com o cego.

Luciano Lima Correia (UFC) - VI Pesquisa sobre saúde materno-infantil do Ceará (PESMIC VI): 25 anos de 
acompanhamento de indicadores de saúde e cobertura dos serviços

Marcelo Gurgel Carlos da Silva (UECE) - Custos dos hospitais públicos terciários gerenciados pelo Estado do 
Ceará na perspectiva da alocação de recursos.

Mariela Ines Cortes (UECE) - Planejamento e monitoramento da atenção básica: uma abordagem inteligente 
orientada pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) para a melhoria contínua dos 
serviços.

Grupo 03

INFECÇÃO POR HIV/AIDS, SÍFILIS E 
OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE

 TRANSMISSÍVEIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS 
NO ESTADO DO CEARÁ

HANSENÍASE E TUBERCULOSE 
EM ÁREAS PRIORITÁRIAS NO ESTADO DO CEARÁ

(Sala RUTE)

Ana Paula Negreiros Nunes Alves (UFC) - Estudo epidemiológico, análise de comportamento sexual e 
avaliação molecular de lesões orais associadas ao papilomavírus humano em mulheres com infecção 
HIV/AIDS.

Daniel Hardy Melo (UFC) - Validação e aplicação de um protocolo de triagem para identificar as manifestações 
fonoaudiológicas na hanseníase.

Francisco José Maia Pinto (UECE) - Análise da taxa de transmissão vertical em gestantes HIV positivas 
acompanhadas em serviços de referências em Fortaleza-CE.

Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr (UFC) - Hanseníase em menores de 15 anos: uso de redes sociais e 
ferramentas genéticas no estudo da transmissão do mycobacterium leprae.

Lilia Maria Carneiro Câmara (UFC) - Influência da revacinação com BCG sobre a detecção molecular do 
mycobacterium leprae e o padrão de imunidade em contatos intradomiciliares menores de 15 anos de pacientes 
com hanseníase. 

Maria Alix Leite Araújo (UNIFOR) - Aspectos institucionais e subjetivos que dificultam o tratamento do parceiro 
sexual de gestantes com sífilis em Fortaleza, Ceará.

Mônica Cardoso Façanha (UFC) - Avaliação do processo de vigilância de contatos de casos de tuberculose 
em áreas prioritárias no Estado do Ceará.
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