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03 e 04 de março de 2021

Dia 03 de março de 2021 – SALA 01 – Manhã - 09h às 9h30h  -  ABERTURA – Link para acesso - https://meet.google.com/sgp-kvbh-tef 

DIA 03 de março de 2021 –  SALA 01 – MANHÃ -  Link para acesso - https://meet.google.com/sgp-kvbh-tef

Estudos de diagnóstico, vigilância, prevenção e 
controle, com ênfase em arbovírus 

(Zika, Chikungunya e Dengue)

 Comprometimento neurológico secundário às 
doenças infecciosas, com ênfase em Zika vírus

Ana de Fátima Fontenele Urano Carvalho (UFC) - Combate químico ao vetor da Dengue, Chikungunya e 
Zika: aprimoramento e desenvolvimento de produtos repelentes e larvicidas derivados de plantas da Caatinga 

Erlane Marques Ribeiro (HIAS) - Análise das alterações biopsicossociais que acompanham os casos de 
embriopatia por Zika vírus 

Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr (UFC) - Zika em Fortaleza: respostas de uma coorte de mulheres entre 
15 e 39 anos

Luciano Pamplona de Góes Cavalcanti (UFC) - História natural da chikungunya e sua repercussão na clínica, 
vigilância, prevenção, aspectos laboratoriais, reabilitação, manejo e qualidade de vida dos pacientes 
acometidos.
Márcio Wilker Soares Campelo (INPEC) - Diagnóstico, epidemiologia e perfil inflamatório da doença vascular 
periférica em pacientes com infecção pelo vírus chikungunya: um link para melhora da qualidade de vida e 
prevenção de doença venolin

DIA 03 de março de 2021 –  SALA 01 – TARDE -  Link para acesso - https://meet.google.com/rrh-vycf-dfu 

Estudos de diagnóstico, vigilância, prevenção e 
controle, com ênfase em arbovírus 

(Zika, Chikungunya e Dengue)

 Comprometimento neurológico secundário às 
doenças infecciosas, com ênfase em Zika vírus

Eridan Orlando Pereira Tramontina Florean  (UECE) - Desenvolvimento de teste rápido de detecção do 
dengue/ zika vírus/chikungunya 

Fernanda Martins Maia (UNIFOR) - Aspectos clínicos, laboratoriais, radiológicos, eletrofisiológicos e 
prognóstico de pacientes com manifestações neurológicas agudas relacionadas às principais arbovíroses em 
serviços de atenção terciária

Juliana Navarro Ueda Yaochite  (UFC) - Estudo dos mecanismos imunorreguladores em Chikungunya: 
possíveis ferramentas para o controle da doença

Selene Maia de Morais (UECE) – Novas estratégias para o combate de arboviroses transmitidas por 
mosquitos do gênero Aedes através o uso de produtos naturais 

DIA 03 de março de 2021 –  SALA 02 – MANHÃ -  Link para acesso https://meet.google.com/ark-mdfm-zgo

Estudos de diagnóstico clínico e laboratorial, 
resistência medicamentosa, adesão ao tratamento, 

co-infecção e transmissão vertical

 Marcadores epidemiológicos, clínicos, moleculares e 
terapêuticos para diagnóstico precoce das 

neoplasias

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS)

Avaliação qualitativa da qualidade da atenção em 
diferentes níveis do sistema de saúde 

(primária, secundária e/ou terciária)

Ana Cristina de Oliveira Monteiro Moreira (UNIFOR) - Análise proteômica de plasma de pacientes com 
tuberculose pulmonar associada ou não ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) – Propecção de 
biomarcadores diagnóstico e do monitoramento da adesão ao tratamento

Aparecida Tiemi Nagão Dias (UFC) - Detecção precoce de casos de hanseníase entre jovens abaixo de 15 
anos de idade através do auxílio de marcadores imunológicos e moleculares.

Claudia do Ó Pessoa (FIOCRUZ) - Programa de pesquisas sobre a saúde do homem: estratégias para 
identificação de marcadores moleculares e prognóstico para câncer de pênis e próstata.

Karuza Maria Alves Pereira (UFC) - Análise imunomolecular de PCDH10 associada à via PTEN/PI3K/AKT em 
carcinomas de células escamosas oral

Silvia Helena Barem Rabenhorst (UFC) - Avaliação de biomarcadores de valor preditivo e prognóstico em 
linfoma difuso de grandes células B na população cearense

DIA 03 de março de 2021 –  SALA 02 – TARDE -  Link para acesso - https://meet.google.com/hjq-hyxb-byo

Estudos de diagnóstico clínico e laboratorial, 
resistência medicamentosa, adesão ao tratamento, 

co-infecção e transmissão vertical

 Marcadores epidemiológicos, clínicos, moleculares e 
terapêuticos para diagnóstico precoce das 

neoplasias

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS)

Avaliação qualitativa da qualidade da atenção em 
diferentes níveis do sistema de saúde 

(primária, secundária e/ou terciária)

Cynthia de Freitas Melo Lins (UNIFOR) - Avaliação e aprimoramento da atenção aos cuidados paliativos: 
uma tecnologia em saúde para melhoria da qualidade de morte e redução de gastos hospitalares

Emanuella Silva Joventino Melo (UNILAB) - Intervenções educativas para a promoção da autoeficácia 
materna para prevenção da diarreia infantil no estado do Ceará: avaliação de tecnologias em saúde

Lúcia Conde de Oliveira (UECE) - Avaliação da qualidade da atenção à saúde a usuários com agravos 
crônicos em duas regiões de saúde no Ceará

Maria Lucia Magalhaes Bosi (UFC) - Avaliação qualitativa da qualidade da atenção oncológica: integralidade 
e humanização do cuidado

Roberto Wagner Júnior Freire de Freitas (FIOCRUZ) - Análise da efetividade e custo-efetividade de duas 
intervenções para o controle glicêmico e lipêmico de pessoas com diabetes

https://meet.google.com/sgp-kvbh-tef
https://meet.google.com/sgp-kvbh-tef
https://meet.google.com/rrh-vycf-dfu
https://meet.google.com/ark-mdfm-zgo
https://meet.google.com/hjq-hyxb-byo
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Mais informações: www.saude.ce.gov.br | www.funcap.ce.gov.br | fone: (85)32759115

DIA 04 de março de 2021 –  SALA 01 – MANHÃ -  Link para acesso https://meet.google.com/hmv-audc-jiu

Implicações das desigualdades socioeconômicas no 
perfil epidemiológico da população: 
fatores macro e microestruturais da 

morbimortalidade por causas

Percepção dos usuários quanto aos riscos 
relacionados aos efeitos colaterais e 
contraindicações de medicamentos

 Avaliação da Vigilância em Saúde das Intoxicações 
devido à exposição a substâncias químicas tóxicas e 

radioativas

Estudos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento
 Impactos dos grandes empreendimentos na saúde 

dos trabalhadores 

Aline Veras Morais Brilhante (UNIFOR) - Estudo epidemiológico e mapeamento das Redes de Atenção a 
mulheres em condição de Near Miss materno

Ana Paula Soares Gondim (UFC) - Eventos adversos dos psicotrópicos em crianças na atenção primária à 
saúde e na atenção psicossocial: signos, significados e práticas do manejo para promoção da saúde 
relacionada à segurança

Cristiani Lopes Capistrano Gonçalves de Oliveira (UFC) – Detecção de micropoluentes (fármacos) nos 
corpos hídricos no ceará, sua implicação na intoxicação humana e o processo de educação do cidadão para o 
descarte correto de medicamentos

Elizabeth de Francesco Daher (UFC) - Investigação de novos biomarcadores de lesão renal e inflamação em 
pacientes vítimas de intoxicações exógenas e acidentes com animais peçonhentos em um centro de referência 
do nordeste do brasil

Fernando Schemelzer de Moraes Bezerra (UFC) - Doenças tropicais negligenciadas em trabalhadores das 
áreas impactadas pelo projeto de transposição do Rio São Francisco

DIA 04 de março de 2021 –  SALA 01 – TARDE -  Link para acesso https://meet.google.com/qiu-prea-qxy 

Avaliação e implementação dos programas de 
prevenção

Estudo da morbimortalidade e perfil epidemiológico 
das principais doenças não transmissíveis do estado 

do Ceará 

Promoção em saúde relacionada aos transplantes 
nas redes de atenção

Promoção da saúde relacionada à segurança do 
paciente\usuário

Fatores determinantes dos principais agravos

Ana Paula Vasconcelos Abdon (UNIFOR) - Estudo da relação entre a dor cervical, a função muscular e a 
alinhamento postural com o uso de dispositivo de telefonia móvel em diferentes faixas etárias

Fabio Miyajima (UFC) - Biossegurança da transfusão de sangue e hemocomponentes frente a arboviroses e 
leishmaniose visceral no Estado do Ceará: Implementação de abordagens translacionais e determinação 
geográfica e sazonal 

Manassés Claudino Fonteles (UECE) - Inositóis, cotransportadores de inositóis e mediadores inflamatórios 
como marcadores de complicações diabéticas em modelos animais e pacientes humanos 

Maria Socorro de Araújo Dias (UVA) - Avaliação da efetividade do Nasf frente ao controle clínico e qualidade 
de vida de pessoas com hipertensão e diabetes

Rodrigo Dornfeld Escalante (UNIFOR) - Implementação de programa de prevenção de câncer de ânus em 
hospital terciário e serviço ambulatorial secundário.

Vera Lucia Mendes de Paula Pessoa (UECE) - Construção e validação de tecnologias da informação em 
transplante cardíaco: subvenção para o cuidado pelos profissionais da saúde
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