
PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL (SAF) DO PPSUS - CHAMADA FUNDECT 03/2016

DIA 03/08/2022 - QUARTA-FEIRA

Pesquisador Título Linha de Pesquisa Horário

Fundect, MS, CNPq e SES Abertura do Seminário 08:00 às 08:30

Ludovico Migliolo / UCDB Caracterização bioquímica da toxina de escorpiões de Campo Grande - MS: Atividade
frente a biofilme bacteriano e células tumorais em cultura

3.4. Estudos farmacológicos dos recursos naturais visando a
novas alternativas de tratamento para doenças
transmissíveis de interesse em saúde pública.

08:30 às 09:00

Deise Bresan / UFMS Crescimento físico e condições de saúde e nutrição de crianças indígenas Terena: um
estudo de coorte

1.2. Investigações sobre os indicadores de saúde das
populações indígenas. 09:00 às 09:30

Renata Palópoli Pícoli /
Fiocruz-MS

Epidemiologia da sífilis na gestação da sífilis congênita entre os povos indígenas de Mato
Grosso do Sul: atenção à gestante e ao recém-nascido

1.2. Investigações sobre os indicadores de saúde das
populações indígenas. 09:30 às 10:00

Intervalo 10:00 às 10:30

Maria Tereza Ferreira
Duenhas Monreal / UFMS

Tensoativo do líquido da casca da castanha de caju: proposição desenvolvimento e
avaliação de um produto larvicida natural no combate das epidemias de Dengue Febre
Chikungunya e Zika Vírus e biomonitoramento humano

3.3. Estudos sobre arboviroses: tratamento, prevenção, aspectos
econômicos, epidemiológicos, ecológicos e psicossociais, educação em
saúde, em especial, doenças relacionadas à transmissão de dengue,
chikungunya e zika.

10:30 às 11:00

Adeir Archanjo da Mota /
UFGD

Suicídio Indígena no Sudoeste de MS (1999-2014): Uma abordagem interdisciplinar
para contribuir com as políticas públicas de Saúde Indígena

1.3. Estudos sobre abuso de álcool ou outras drogas,
violência, suicídio e sofrimento psíquico. 11:00 às 11:30

Almoço 11:30 às 13:00

Sonia Maria Oliveira de
Andrade / UFMS

Gestação maternidade e doenças infecciosas congênitas: significado e repercussão da
infecção por zika citomegalovírus e toxoplasmose

2.1.6. Estudo sobre síndromes congênitas relacionadas à
infecção pelo vírus zika. 13:00 às 13:30

Juliana Dias Reis
Pessalacia / UFMS

Cuidados paliativos na atenção primária à saúde: diagnóstico situacional em Três
Lagoas/MS 5.7. Estudos sobre diversidade e equidade em saúde. 13:30 às 14:00

Marco Antonio Utrera
Martines / UFMS Nanomarcadores luminescentes para detecção de câncer de mama 2.3.1. Estudo do diagnóstico precoce e tratamento do câncer

de mama e colo de útero. 14:00 às 14:30

Andréia Conceição Milan
Brochado Antoniolli Silva
/ UFMS

Efeitos da terapia celular com células tronco mesenquimais do tecido adiposo e do
infiltrado de plasma rico em plaquetas no tratamento da osteoartrite não responsiva ao
tratamento medicamentoso

2.3.2. Estudos de mapeamento, prevenção e tratamento de
doenças crônicas decorrentes de agentes externos. 14:30 às 15:00

Intervalo 15:00 às 15:30
Doroty Mesquita Dourado
/ UFMS

Nanoformulações de extratos vegetais no tratamento do melanoma em modelo in vitro
e pré-clínico

2.3.3. Estudo do diagnóstico precoce e tratamento do câncer
nos diferentes ciclos de vida 15:30 às 16:00

Ana Rita Coimbra Motta
de Castro / UFMS

Estudo epidemiológico e molecular das infecções pelos vírus das hepatites B e C e
coinfecção pelo HIV na população indígena da reserva de Dourados MS

1.2. Investigações sobre os indicadores de saúde das
populações indígenas. 16:00 às 16:30

Inês Aparecida Tozetti /
UFMS

Infecção por Papilomavírus humano Chlamydia trachomatis Gardnerella vaginalis e
Trichomonas vaginalis na cérvice canal vaginal e cavidade oral em mulheres
profissionais do sexo de Campo Grande MS

3.1. Estudos em DST/HPV/HIV, Hepatites: epidemiologia,
prevenção, diagnóstico, tratamento, aspectos psicossociais e
educação em saúde.

16:30 às 17:00

Além-Mar Bernardes
Gonçalves / UFMS

Estudo e caracterização de Óxido de Grafeno com Anfotericina B para o tratamento
Leishmaniose

3.2. Estudos sobre micobacterioses humana: epidemiologia,
prevenção, diagnóstico, tratamento, aspectos psicossociais e
educação em saúde.

17:00 às 17:30



PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL (SAF) DO PPSUS - CHAMADA FUNDECT 03/2016

DIA 04/08/2022 - QUINTA-FEIRA

Pesquisador Título Linha de Pesquisa Horário

Alexeia Barufatti /
UFGD

Bioensaios para avaliação da instabilidade genética de compostos de
LCC-sulfonatos para controle do Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)

3.3. Estudos sobre arboviroses: tratamento, prevenção, aspectos econômicos,
epidemiológicos, ecológicos e psicossociais, educação em saúde, em especial,
doenças relacionadas à transmissão de dengue, chikungunya e zika.

08:00 às 08:30

Simone Simionatto /
UFGD

Prevalência e fatores de risco para sífilis na população indígena da reserva de
Dourados Mato Grosso do Sul Brasil.

1.2. Investigações sobre os indicadores de saúde das populações
indígenas. 08:30 às 09:00

Zoraida Del Carmen
Fernandez Grillo /
Fiocruz-MS

Investigação molecular dos vírus Dengue Chikungunya e Zika em amostras de
pacientes coletados no município de Campo Grande estado do Mato Grosso do
Sul

3.3. Estudos sobre arboviroses: tratamento, prevenção, aspectos econômicos,
epidemiológicos, ecológicos e psicossociais, educação em saúde, em especial,
doenças relacionadas à transmissão de dengue, chikungunya e zika.

09:00 às 09:30

Alda Maria Teixeira
Ferreira / UFMS

Investigação do potencial tripanocida de extratos vegetais da flora
Sul-Mato-Grossense

3.5. Estudos sobre leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas, micoses
sistêmicas e doenças emergentes: prevenção, diagnóstico e tratamento, aspectos
econômicos, epidemiológicos, ecológicos, psicossociais, educação em saúde.

09:30 às 10:00

Intervalo 10:00 às 10:30

Cristina Henriques /
Fiocruz-MS

Estudos pré clínicos com análogo de miltefosina para desenvolvimento de novas
estratégias terapêuticas para tratamento da leishmaniose visceral.

3.5. Estudos sobre leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas, micoses
sistêmicas e doenças emergentes: prevenção, diagnóstico e tratamento, aspectos
econômicos, epidemiológicos, ecológicos, psicossociais, educação em saúde.

10:30 às 11:00

Eduardo de Castro
Ferreira / Fiocruz-MS

Epidemiologia das Leishmanioses e avaliação do nível de conhecimento
populacional sobre a enfermidade na Comunidade Quilombola de Furnas dos
Dionísios Jaraguari / MS.

3.5. Estudos sobre leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas, micoses
sistêmicas e doenças emergentes: prevenção, diagnóstico e tratamento, aspectos
econômicos, epidemiológicos, ecológicos, psicossociais, educação em saúde.

11:00 às 11:30

Almoço 11:30 às 13:00

Gláucia Elisete Barbosa
Marcon / Fiocruz-MS

Diagnóstico diferencial da doença de Chagas e Leishmanioses em candidatos a
doadores de sangue com sorologia não negativa para a doença de Chagas pela
Citometria de Fluxo

3.5. Estudos sobre leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas, micoses
sistêmicas e doenças emergentes: prevenção, diagnóstico e tratamento, aspectos
econômicos, epidemiológicos, ecológicos, psicossociais, educação em saúde.

13:00 às 13:30

Heitor Miraglia Herrera
/ UCDB

Ecologia dos ciclos de transmissão de Trypanosoma cruzi em Mato Grosso do
Sul: estudo em áreas com diferentes características de ocupação

3.5. Estudos sobre leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas, micoses
sistêmicas e doenças emergentes: prevenção, diagnóstico e tratamento, aspectos
econômicos, epidemiológicos, ecológicos, psicossociais, educação em saúde.

13:30 às 14:00

Simone Schneider
Weber / UFMS

Padronização e implantação do diagnóstico sorológico e molecular da
Paracoccidioidomicose

3.5. Estudos sobre leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas, micoses
sistêmicas e doenças emergentes: prevenção, diagnóstico e tratamento, aspectos
econômicos, epidemiológicos, ecológicos, psicossociais, educação em saúde.

14:00 às 14:30

Ednéia Albino Nunes
Cerchiari / UEMS Saúde mental e trabalho-família (spillover) do pantaneiro 4.5. Estudos sobre indicadores relacionados aos modos/estilos de vida nos

diferentes grupos populacionais e ciclos de vida. 14:30 às 15:00

Intervalo 15:00 às 15:30
Luiza Helena de
Oliveira Cazola /
UNIDERP

O Projeto Mais Médicos nas fronteiras Brasil/Paraguai e Brasil/Bolívia em MS 5.1. Avaliação dos programas, serviços e ações de atenção à saúde. 15:30 às 16:00

Andréia Sangalli /
UFGD

Etnoconhecimentos em plantas medicinais e alimentícias não convencionais:
subsídio para tratamento preventivo e curativo de doenças em populações do
campo de MS

5.2. Estudos sobre estratégias, ações, impactos da educação em/na saúde 16:00 às 16:30

Rita de Cassia Bertolo
Martins / UFGD

Vigilância alimentar e nutricional no MS: diagnóstico e capacitação para a
implementação do monitoramento contínuo 5.3. Estudos sobre a vigilância e segurança alimentar e nutricional. 16:30 às 17:00

Bianca Cristina Ciccone
Giacon Arruda / UFMS

Intervenção familiar de enfermagem: a transferência de conhecimento da
evidência científica para a prática.

2.2.1. Indicadores e práticas de tratamento do abuso de álcool e outras
drogas; da violência, do suicídio e sofrimento psíquico de crianças e
adolescentes.

17:00 às 17:30

Fundect, SECIT/MS,
CNPq e SES-MS Encerramento do Seminário 17:30 às 17:45


