
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Superintendência da Escola de Saúde de Goiás

SEMINÁRIO PARA DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DOS PRODUTOS DO PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS:
GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS nº 04/2017 – 6ªEDIÇÃO

PROGRAMAÇÃO

15 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO COORDENADOR TÍTULO SUPERINTENDÊNCIA

08:15 – 08:30 SOLENIDADE DE ABERTURA

08:30 às 8:50 Cláudio Rodrigues Leles

Linhas  de  cuidado  efetivas  e  eficientes  para  o  idoso
desdentado  total  no  contexto  do  SUS:  gerenciamento  do
fluxo  da  atenção,  estratégias  de  priorização  e  análise
econômica

SAIS

08:50 às 09:10 Elismauro Francisco de Mendonça

A terapia  com laser  de  baixa  potência  no  tratamento  da
mucosite oral em pacientes com câncer de cabeça e pescoço
submetidos  a  radioterapia  e  quimioterapia:  análise
molecular e econômica

SAIS

09:10 às 09:30
Cibelle Kayenne Martins Roberto 
Formiga

Validação de instrumento de baixo custo para a detecção de
transtorno do desenvolvimento da coordenação em crianças

SAIS

09:30 às 09:50 Ronaldo Martins da Costa
Desenvolvimento  de  uma  plataforma  para  o  diagnóstico
auxiliado por computador na identificação de glaucoma

SAIS

09:50 às 10:10 Vera Aparecida Saddi Detecção do papilomavírus humano e proteínas associadas SAIS
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à  carcinogenese  viral  (E6,  E7,  P16,  P53  e  PRB)  em
carcinomas colorretais

10:10 às 10:30 Otaliba Libanio de Morais Neto
Mortalidade  por  homicídios  e  acidentes  de  transporte
terrestre em goiás – 2014 a 2017, a partir do  linkage  das
bases de dados da saúde e da segurança pública

SUVISA

10:30 às 10:50 Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer
Resistência a agentes antivirais diretos em pacientes virgens
ou nâo respondedores ao tratamento para hepatite C

SUVISA

10:50 às 11:10 Maria Claret Costa Monteiro Hadler
Comparação  do  NUTRISUS  com  a  suplementação
medicamentosa  em  crianças  na  educação  infantil:  um
ensaio clínico randomizado

SUVISA

11:10 às 11:30 Simone Goncalves da Fonseca
Infecção pelo zika vírus na gravidez: perfil imunológico na
mãe,  no  feto  e  na  interface  materno-fetal,  visando
estratégias de assistência pelo sus

SUVISA

11h:30 às 11:50
Megmar Aparecida dos Santos 
Carneiro

A população  travesti  e  transexual:  uma  população-chave
para  sus,  visando  medidas  de  prevenção  de  infecções
sexualmente  transmissíveis  e  do  uso  nocivo  de  álcool  e
outras drogas

SUSMEP
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08:30 às 08:50 Marcia Alves Dias de Matos

Estudo  da  infecção  oculta  pelo  vírus  da  hepatite  B  em
indivíduos infectados pelo vírus da hepatite C: subsídios
para políticas públicas do SUS direcionadas ao controle da
doença no estado de Goiás

SUVISA

08:50 às 09:10 Ruffo de Freitas Júnior
Avaliação da qualidade da imagem e das doses de radiação
em  rastreamento  mamográfico  realizado  pelo  sistema
único de saúde (sus) em Goiás

SUVISA

09:10 às 09:30 Anaclara Ferreira Veiga Tipple
Qualidade  no  processamento  de  produtos  para  saúde
tubulares: endoscópios gastrointestinais e tubos de silicone

SUVISA

09:30 às 09:50 Rosane Ribeiro Figueiredo Alves

Infecções  de  transmissão  sexual:  prevalência,  fatores
associados  e  desempenho  de  testes  diagnósticos  em
mulheres  atendidas  em  ambulatório  de  ginecologia
preventiva

SUVISA

09:50 às 10:10 Elisangela de Paula Silveira Lacerda
Análise molecular de mutações nos genes  brca1/2 e tp53
em pacientes com carcinoma de mama e ovário atendidos
pelo SUS

SUVISA

10:10 às 10:30 Maria do Carmo Matias Freire
Tabagismo, saúde bucal  e fatores associados:  um estudo
em adolescentes escolares

SUVISA
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10:30 às 10:50 Ana Maria de Castro
Proteínas antigênicas identificadas por  western blot  com
potencial  de  prognóstico  da  toxoplasmose  congênita.
Otimização no diagnóstico da toxoplasmose congênita

SUVISA

10:50 às 11:10 Mércia Pandolfo Provin
Desenvolvimento  de  um  modelo  de  dispensação  de
medicamentos  para  melhorar  o  grau  de  adesão  em
pacientes psiquiátricos

SUSMEP

INTERVALO DO ALMOÇO

14:00 às 14:20 Aparecido Divino da Cruz
Estudos  de  associação  ampla  do  genoma  (GWAS)  na
obesidade infantil

SAIS

14:20 às 14:40 Lysa Bernardes Minasi
Sequenciamento de nova geração de genes candidatos em
crianças  e  adolescentes  com  deficiência  intelectual
assistidos na rede pública de saúde do estado de goiás

SAIS

14:40 às 15:00 Rita Goreti Amaral
Implementação do rastreamento organizado para o câncer
do  colo  do  útero  na  atenção  primária  no  município  de
Goiânia – Goiás

SAIS

15:00 às 15:20 Daniela de Melo E Silva
Impactos dos agrotóxicos na saúde de trabalhadores rurais
do sudeste e sudoeste goiano ocupacionalmente expostos

SUVISA
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15:20 às 15:40 Fabíola Souza Fiaccadori
Vigilância  sentinela  de  arbovírus  em  Goiânia,  Goiás:
investigação virológica em humano e vetor

SUVISA

15:40 às 16:00 Menira Borges de Lima Dias e Souza

Monitoramento  e  caracterização  molecular  de  vírus
gastroentéricos  e  herpesvírus  e  avaliação  da  resposta
imune  em  amostras  obtidas  de  pacientes  submetidos  a
transplante de células progenitoras hematopoiéticas

SUVISA

16:00 às 16:20 Fátima Ribeiro Dias

Avaliação  de  fatores  que  impactam  na  incidência  de
recidivas  de  leishmaniose  tegumentar  americana  ou
leishmaniose  visceral  em pacientes  co-infectados  com o
vírus da imunodeficiência humana

SUVISA

16:20 às 16:40 Ludimila Paula Vaz Cardoso 

Perfil  epidemiológico  de  pacientes  portadores  de
hanseníase e rastreamento sorológico em profissionais de
saúde da região do sudoeste goiano

SUVISA


