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Dia 10/11 – Anfiteatro do ICB II
8:00 – Abertura
8:30 – Palestra internacional

“Kinin system of kallikreins and kallikrein-related peptidases in 
inflammation and cancer”
Prof. Ingrid Pamela Ehrenfeld Slater, PhD
Professora Titular, Instituto de Anatomía, Histología y Patología
Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile

Apresentações dos alunos do PPGCB
9:30 – “pySewage”: a hybrid approach to predict the number of SARS-CoV-2-infected people from
wastewater in Brazil, Adriano Roberto Vieira de Souza
10:00 – Coffee break 
10:30 – Avaliação do efeito neuroprotetor da inibição dos transportadores de glicina do tipo 1 em 
modelo animal de isquemia cerebral, Bruno Lemes Marques
11:00 – Effects of the treatment with Compound 21, an AT2 receptor agonist, in hypertensive
pregnant rats on the cardiovascular system of offspring, Amanda de Sá Martins de Bessa
11:30 – Avaliação do papel dos transportadores de prolina em modelo animal da doença de 
Alzheimer, Gustavo Almeida de Carvalho

14:00 – Efeitos do flavonóide crisina como agente terapêutico para o tratamento da hiperplasia 
benigna prostática em ratos SHR senis, Jane Sousa Naves
14:30 – Avaliação dos efeitos da progesterona em lesões da próstata de ratos SHR tratados com 
testosterona, Giovanna Amaral Rodrigues
15:00 – Avaliação do potencial terapêutico do hidrato de catequina no tratamento de desordens 
teciduais na próstata e epidídimo de ratos espontaneamente hipertensos, Dayane de Lima Oliveira
15:30 – Coffee break 
16:00 – Extração e caracterização da pectina do jambo, Giordanna Prado Santos
16:30 – Planejamento, síntese e avaliação farmacológica de novos candidatos a protótipos de 
fármacos antiepiléticos, André Luis Batista da Rocha
17:00 – Encapsulação de óleo essencial de Citrus sinensis em nanopartículas de PEJU acetilado: 
potencial biotecnológico, Cassio Nazareno Silva da Silva



Dia 11/11 – Anfiteatro do ICB II

Apresentações dos alunos do PPGCB
8:00 – Efeito da inibição do transportador de glicina do tipo 1 no dano estriatal, Raul Izidoro Ribeiro
8:30 – Avaliação da alteração motora e atividade tipo ansiolítica do composto morfolina (3,5-di-
tercbutil-4-hidroxifenil) metanona, Iara Barbosa Cabral
9:00 – Avaliação molecular e epidemiológica do vírus dengue em pacientes atendidos no pronto 
atendimento médico do Hospital das Forças Armadas-HFA, Leani Falcão Gomes
9:30 – Efeitos cardiovasculares e metabólicos da hidroxicloroquina em animais obesos e hipertensos, 
Jaqueline Moura da Costa
10:00 – Coffee break 
10:30 – Análises bioquímicas, imunológicas, hematológicas, hormonais, funcionais e avaliação dos 
componentes urinários de militares das operações especiais do exército brasileiro, Stefani Karita Lima 
da Silva

11:00 – Palestra internacional 
“From Sudden Unexpected Deployment on International Pathway
(SUDIP) to Sudden Unexplained Dead on Epilepsy (SUDEP)”
Prof. Eduardo Bravo, PhD
Research Specialist, Department of Neurology, Carver College of Medicine 
University of Iowa, USA

14:00 – Potencial terapêutico do extrato do Jambu (Acmella oleracea), da crisina e da quercetina no 
tratamento da hiperplasia benigna prostática e do câncer de próstata: ensaios com ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR) e células RWPE-1, LNCaP e PC-3, Edvaldo Mendes Silva
14:30 – Avaliação da testosterona na indução do câncer de próstata em SHR e os efeitos da 
associação com a naringenina: um estudo in vivo e in vitro, Luana Araujo Manso
15:00 – Avaliação da atividade da marinobufagenina sobre a neuroinflamação induzida por 
lipopolissacarídeo (LPS), Rívia Regina Lopes da Silva Souza

15:30-17:00 – Apresentação de pôsteres 
ICB II
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