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Ato da Comissão Permanente de Seleção de Projetos 03/2016 
Ref.: Chamada Pública 01/2016 - Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: Gestão Compartilhada em 
Saúde - PPSUS Edição 2015 (Fundação Araucária-PR / SESA-PR / CNPq / MS-Decit) 
 

 

CP 01/16 – PPSUS: PROPOSTAS ELEGÍVEIS 
 
 
A Comissão Permanente de Seleção de Projetos da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Estado do Paraná torna público as propostas elegíveis submetidas à chamada pública 01/2016 – 

Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: Gestão Compartilhada em Saúde – PPSUS Edição 2015 

(Fundação Araucária-PR/SESA-PR/CNPq/MS-Decit). Após a elegibilidade, as propostas serão avaliadas no mérito.  
 

Sigla Título Coordenador Instituição 

EFP_00012696 
Biossíntese, purificação, caracterização estrutural, sítio de ação, atividade antimicrobiana e 
antibiofilme de compostos heterocíclicos nitrogenados de baixo peso molecular de origem 
microbiana contra Acinetobacter baumannii e Candida spp. 

Admilton Gonçalves de 
Oliveira Junior 

UEL 

EFP_00012380 Estudo do emprego de co-chaperonas para o tratamento de doenças neurodegenerativas 
Adriana Frohlich 
Mercadante 

UFPR 

EFP_00012638 
Atividade antipirética e antiplaquetária de compostos isolados de plantas medicinais com vistas 
ao tratamento da febre ocasionada por dengue. 

Aleksander Roberto 
Zampronio 

UFPR 

EFP_00012576 
Perfil oxidativo sistêmico e do microambiente tumoral de pacientes portadores de câncer de 
pele não-melanoma 

Alessandra Lourenço C. 
Armani 

UEL 

EFP_00012810 
Protocolo de atenção à saúde de populações humanas em situação de vulnerabilidade 
(catadores de recicláveis e moradores de rua) e seus animais nos municípios de Curitiba e  
São José dos Pinhais, Paraná, Brasil. 

Alexander Welker 
Biondo 

UFPR 

EFP_00012691 
Estudo pré-clínico de potenciais compostos com atividade antineoplásica extraídos da Salvia 
lachnostachys, uma herbácea da flora brasileira 

Alexandra Acco UFPR 

EFP_00012706 
Avaliação da segurança e eficácia da utilização da matriz de colágeno e das células-tronco 
mesenquimais derivadas do cordão umbilical em pacientes com lesões condrais 

Alexandra Cristina 
Senegaglia 

PUCPR 

EFP_00012572 
Botriosferana, seus derivados e combinações: potenciais estratégias na cicatrização de feridas, 
no tratamento da dengue e de infecções hospitalares por bactérias resistentes 

Alexandre Orsato UEL 

EFP_00012769 Adesão e Persistência ao tratamento medicamentoso em indivíduos do Sistema HIPERDIA Ana Carolina Melchiors UFPR 
EFP_00012684 Avaliação do papel da osteopontina na infecção pelo vírus da dengue Ana Luiza P. Mosimann IBMP 

EFP_00012784 
Impacto da Atuação Clínica do Farmacêutico em Atenção Primária à Saúde no município de 
Ponta Grossa/PR 

Ana Paula Veber UEPG 

EFP_00012664 
Capacitação de enfermeiros na qualidade da coleta de material cervicovaginal visando elevar a 
sensibilidade do método de papanicolaou no rastreamento do câncer do colo uterino 

Ana Paula Xavier 
Ravelli 

UEPG 

EFP_00012197 Perfil funcional de mulheres com câncer de mama Andersom Ricardo Fréz Unicentro 

EFP_00012462 
Investigação da associação entre fatores ambientais e a distância anogenital de recém-
nascidos do sexo masculino em Curitiba: foco na exposição gestacional a ftalatos; - ''Estudo 
Curitibano de Investigação do Ambiente e Reprodução (CUIDAR)'' 

Anderson Joel Martino 
Andrade 

UFPR 

EFP_00012901 
Programa de exercício físico em pacientes com insuficiência cardíaca: a contribuição de 
diferentes intensidades de exercício 

Anderson Zampier 
Ulbrich 

UFPR 

EFP_00012850 
Controle social na gestão do SUS: Uma análise sobre a atuação dos Conselhos de Saúde na 
5ª Regional de Saúde do Paraná 

Andre Alves Pereira 
Associação de Estudos, 

Pesquisas e Auxílio as 
Pessoas com 

Alzheimer 

EFP_00012694 
Associação entre câncer diferenciado de tireóide e tireoidite de hashimoto – perfil de estresse 
oxidativo e perfil de resposta imunológica 

Andre Armani UEL 

EFP_00012577 
Uso racional de bromoprida e praziquantel em populações em extremos de idade: avaliação de 
adequabilidade de doses por novas tecnologias 

Andrea Diniz UEM 

EFP_00012382 
Estudo metabolômico comparativo entre a hemodiálise convencional (HD) e a hemodiafiltração 
online de alto volume (HDfit) na remoção de toxinas urêmicas (TU) 

Andréa Emilia Marques 
Stinghen 

UFPR 

EFP_00012533 
Efeito da suplementação da vitamina D nos biomarcadores de estresse oxidativo, risco 
cardiovascular e atividade da doença em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico. 

Andréa Name Colado 
Simão 

UEL 

EFP_00012844 
Modulação de monócitos intermediários CD14++/CD16+ via ativação plaquetária e/ou uremia e 
ação frente à infecção bacteriana. 

Andrea Novais Moreno 
Amaral 

PUCPR 

EFP_00012555 
Genotipagem de cepas de Toxoplasma gondii provenientes de gestantes atendidas pelo 
Sistema Único de Saúde de Curitiba. 

Andréa Rodrigues Ávila IBMP 

EFP_00012288 
Evolução das receitas e dos gastos com medicamentos em hospital Universitário e seu uso na 
tomada de decisão: série histórica 2010-2015 

Andreia Cristina 
Conegero Sanches 

Unioeste 

EFP_00012862 
Levantamento epidemiológico dos fenótipos e doenças complexas existentes nas 
comunidades menonitas 

Angelica Beate Winter 
Boldt 

UFPR 

EFP_00012837 
Efeitos do treinamento físico com video game e da orientação nutricional na capacidade 
funcional de idosas 

Anna Raquel Silveira 
Gomes 

UFPR 

EFP_00012542 
Avaliação epidemiológica de alterações do equilíbrio e comparação entre opções terapêuticas 
para tratamento desses problemas em idosos não-institucionalizados da comunidade da área 
de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde de Londrina, PR 

Arthur Eumann Mesas UEL 
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EFP_00012875 
Modelagem, desenvolvimento e avaliação de um artefato baseado em recursos 
computacionais no suporte à aplicação da classificação internacional de funcionalidade, 
incapacidade e saúde (CIF) aplicado no rastreamento de câncer de mama e de colo de útero 

Auristela Duarte De 
Lima Moser 

PUCPR 

EFP_00012868 
Pesquisa clínica para avaliação da segurança e eficácia de órtese universal para auxílio na 
reabilitação de pacientes com deformidades em membros inferiores distais 

Beatriz Luci Fernandes PUCPR 

EFP_00012790 
Avaliação de biofilmes multi-espécies de Alicyclobacillus acidoterrestris com diversos 
patógenos em diferentes superfícies utilizadas em serviços de alimentação hospitalar 

Benício Alves De Abreu 
Filho 

UEM 

EFP_00012627 
A governança da rede de atenção às urgências e emergências em regiões do Estado do 
Paraná 

Brígida Gimenez 
Carvalho 

UEL 

EFP_00012309 
Nanomateriais aplicados em produtos e insumos de saúde: caracterização físico-química e 
análise de toxicidade in vitro com ênfase no efeito biológico em células-tronco humanas 

Bruno Dallagiovanna 
Muñiz 

IBMP 

EFP_00012753 
Tratamento Farmacológico para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças 
no Brasil: efetividade e consequências sobre o Perfil Cognitivo e Emocional na Vida Adulta. 

Bruno Jacson 
Martynhak 

UFPR 

EFP_00012853 
Avaliação da adesão à terapia medicamentosa na população insulino dependente, usuária do 
SUS no município de Palmas-PR, 2017 

Camila Garcia Salvador 
Sanches 

IFPR 

EFP_00012317 
Busca ativa das infecções do trato genital inferior e das alterações de microbiota vaginal em 
gestantes de alto risco para prematuridade 

Camila Marconi UFPR 

EFP_00012543 Estudo de estratégias antivirais para o tratamento de infecções pelo vírus Zika Camila Zanluca IBMP 

EFP_00012859 
Influência do polimorfismo da enzima conversora de angiotensina e do treinamento aeróbio 
sobre a variabilidade de frequência cardíaca em crianças pré-púberes: um ensaio clínico 
aleatório 

Carla Cristiane da Silva UENP 

EFP_00012370 
Avaliação da qualidade de vida em relação as alterações clínicas, cognitivas, radiológicas em 
pacientes com esclerose múltipla recorrente remitente 

Carlos Henrique 
Ferreira Camargo 

UEPG 

EFP_00012841 
A persistência do HPV frente à microbiota vaginal, interleucinas e concentração de 
progesterona sérica. 

Carmen Antonia 
Sanches Ito 

UEPG 

EFP_00012877 
Caracterização fenotípica e análise funcional das células-tronco mesenquimais expandidas e 
criopreservadas com produtos livres de proteína animal para utilização na pesquisa clínica 

Carmen Lúcia 
Kuniyoshi Rebelatto 

PUCPR 

EFP_00012478 
Estudo de associação entre a exposição ocupacional continuada aos agrotóxicos e os 
elevados índices de câncer de mama identificados na população rural residente na região 
Sudoeste do Paraná 

Carolina Panis Unioeste 

EFP_00012734 Potencial terapêutico dos polifenóis ácido vanílico e curcumina para a dor do câncer 
Catia Campaner Ferrari 
Bernardy 

UEL 

EFP_00012748 Avaliação físico-funcional de trabalhadores idosos de hospital escola público Celita Salmaso Trelha UEL 

EFP_00012763 
Prática de higienização das mãos em um hospital ensino: influência da localização dos 
dispensadores de álcool gel 

Celso Luiz Cardoso UEM 

EFP_00012894 
Identificaçäo de elementos reguladores da infectividade, patogênese e resposta a drogas em 
Trypanosoma cruzi através de técnicas de biologia sistêmica 

Christian Macagnan 
Probst 

IBMP 

EFP_00012298 
Desenvolvimento de diferentes configurações de imunossensores eletroquímicos para o 
diagnóstico precoce de câncer de mama 

Christiana Andrade 
Pessoa 

UEPG 

EFP_00012741 
Protocolo assistencial gerenciado de reconhecimento precoce e tratamento de sepse: proposta 
de integração dos níveis de atendimento primário, secundário e terciário à saúde como 
estratégia para enfrentamento deste agravo no município de Londrina – PR 

Cintia Magalhães 
Carvalho Grion 

UEL 

EFP_00012294 
Fisioterapia na atenção primária: conhecendo as ações dos fisioterapeutas do núcleo de apoio 
ao saúde da família (nasf) 

Cíntia Raquel Bim 
Quartiero 

Unicentro 

EFP_00012904 
Terapia de células-tronco mesenquimais associadas ao sirolimo em pacientes com transplante 
renal. 

Cristiane Wing Chong 
Borges 

PUCPR 

EFP_00012209 Alimentação complementar via sonda-dedo em recém-nascidos: ensaio clínico randomizado Cristina Ide Fujinaga Unicentro 

EFP_00012460 
eCOR HT - Estudo de Controle de Risco de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis/Hipertensão 

Cristina Pellegrino 
Baena 

PUCPR 

EFP_00012400 
Indicadores para avaliação de desempenho e qualidade de instituições públicas de ensino 
superior 

Dagmar Willamowius 
Vituri 

UEL 

EFP_00012481 Estudo funcional e estrutural das proteínas centrais do complexo replicativo do vírus zika Daisy Maria Strottmann IBMP 

EFP_00012565 
Caracterização de fatores nutricionais, antropométricos, inflamatórios e bioquímicos no 
diagnóstico de sarcopenia em pacientes diabéticos tipo 2. 

Dalton Luiz Schiessel Unicentro 

EFP_00012350 Inibição de fosfodiesterases: novas possibilidades no tratamento da sepse Daniel Fernandes UEPG 

EFP_00012658 
Origem Desenvolvimentista da Saúde e Doença: avaliação da segurança da exposição 
materna à Metformina sobre parâmetros reprodutivos e cardiovasculares na prole de ratos 

Daniela Cristina 
Ceccatto Gerardin 

UEL 

EFP_00012174 
Acesso aos cuidados em saúde mental na atenção básica: contribuições para a efetividade da 
rede de atenção psicossocial 

Daniela Vigano Zanoti Unicentro 

EFP_00012408 

HPV e câncer oral. Análise do papel do HPV na carcinogênse oral e vias de carcinogênese. 
Analise da prevalência de HPV oral e soropositividade em crianças e adultos no Centro-Oeste 
e Sul Paranaense. Capacitação de educadores e pedagogos para o ensino da prevenção do 
câncer de cavidade oral e sobre educação sexual e medidas preventivas para minimizar 
contagio por HPV e lesões orais. 

David Livingstone Alves 
Figueiredo 

Unicentro 

EFP_00012671 Uso de produtos de glicotoxicidade e lipoxidação como biomarcadores para o Diabetes mellitus Dayane Alberton UFPR 

EFP_00012639 
Análise de polimorfismos genéticos, biomarcadores inflamatórios, bioquímicos e de estresse 
oxidativo em pacientes com a doença de Parkinson em diferentes estágios da doença. 

Décio Sabbatini 
Barbosa 

UEL 

EFP_00012773 Avaliação da atividade farmacológica in vitro de plantas medicinais e extratos vegetais 
Deise Prehs 
Montrucchio 

UFPR 

EFP_00012761 
Caracterização da resistência aos antivirais de ação direta utilizados no tratamento de 
portadores crônicos da hepatite c 

Dennis Armando 
Bertolini 

UEM 

EFP_00012772 
Monitoramento ambiental de parasitos no litoral do Paraná como instrumento para elaboração 
de proposta de legislação estadual de balneabilidade. 

Diego Averaldo Guiguet 
Leal 

UFPR 

EFP_00012811 Desenvolvimento de um larvicida de óleos essenciais micro nanoencapsulados 
Diogenes Aparicio 
Garcia Cortez 

Instituto Cesumar de 
Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
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EFP_00012776 
Impacto de uma intervenção para redução do comportamento sedentário no ambiente de 
trabalho sobre a saúde e produtividade de servidores públicos do paraná 

Edilson Serpeloni 
Cyrino 

UEL 

EFP_00012304 
Adequabilidade das amostras cervicovaginais de mulheres atendidas no projeto de extensão 
“Prevenção e educação na atenção à saúde da mulher: coleta e exame Papanicolaou” e a 
utilização do Co-testing 

Edneia Peres Machado UEPG 

EFP_00012172 
Atividade física e educação permanente em saúde na região do Vale do Ivaí: uma análise a 
partir da visão dos gestores municipais 

Eduard Angelo 
Bendrath 

UEM 

EFP_00012628 
Uma abordagem integrada para avaliar e projetar processos eficientes de atendimento de 
pacientes do Sistema Único de Saúde 

Eduardo Alves Portela 
Santos 

PUCPR 

EFP_00012903 
Impacto da fototerapia sobre o plexo mioentérico e motilidade colônica de camundongos com 
colite 

Eduardo José de 
Almeida Araújo 

UEL 

EFP_00012663 
Capacidade de equilibra-se e risco de quedas em idosos: identificação de parâmetros 
biomecânicos e indicadores para intervenções 

Eduardo Scheeren PUCPR 

EFP_00012540 
Antígenos de Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidioides lutzii no diagnóstico laboratorial 
e monitoramento do tratamento da paracoccidioidomicose 

Eiko Nakagawa Itano UEL 

EFP_00012305 
Estudo da carga de trabalho, qualificação profissional em Enfermagem e ocorrência de 
incidentes em saúde 

Elaine Drehmer De 
Almeida Cruz 

UFPR 

EFP_00012386 
Avaliação da implementação da política nacional de saúde da pessoa idosa em um hospital do 
sistema único de saúde: desafios e potencialidades 

Elaine Rossi Ribeiro 
Fundação Estatal de 

Atenção Especializada 
em Saúde 

EFP_00012703 
Perfil de sensibilidade de uropatógenos isolados de amostras de urina de mulheres no 
município de Londrina 

Eliana Carolina Vespero UEL 

EFP_00012752 
Medicamentos mais dispensados por farmácias públicas e impacto do seu descarte no meio 
ambiente 

Eliane Carneiro Gomes UFPR 

EFP_00012681 Sistema de informação na qualificação da gestão de leitos em um hospital público de ensino Elizabeth Silva Ursi UEL 

EFP_00012814 
Aspectos clínico-epidemiológicos, diagnóstico molecular e subtipagem do papilomavírus 
humano em um centro de referência do Norte do Paraná 

Elma Mathias Dessunti UEL 

EFP_00012653 
Cateter central de inserção periférica: estudo comparativo entre o método tradicional e o 
assistido por ultrassom 

Elza Hiromi Tokushima 
Anami 

UEL 

EFP_00012419 
Impacto da ressuscitação volêmica sobre as concentrações plasmáticas de antibióticos em 
pacientes sépticos: as 6 horas mágicas que salvam vidas! 

Elza Kimura UEM 

EFP_00012869 Epidemiologia e vigilância das infecções fúngicas 
Erika Seki Kioshima 
Cotica 

UEM 

EFP_00012272 
Análise espacial e epidemiológica da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) na região 
centro sul do estado do Paraná e seus diferenciais socioeconômicos. 

Erildo Vicente Muller UEPG 

EFP_00012667 Produtos e Serviços da Fitoterapia no Sistema Único de Saúde no Município de Toledo/PR. 
Euclides Lara Cardozo 
Junior 

Produtores Associados 
para o Desenv. de 

Tecnologias 
Sustentáveis 

EFP_00012616 
Sete cursos de graduação, três municipios, duas universidades e um só objetivo: construção, 
avaliação e consolidação da integração na formação e qualificação profissional para ampliar a 
saúde regional 

Evelin Massae Ogatta 
Muraguchi 

UEL 

EFP_00012170 
Avaliação de novos biomarcadores para o monitoramento e diagnóstico do Diabetes Mellitus 
tipo 1 

Fabiane Gomes de 
Moraes Rego 

UFPR 

EFP_00012561 Avaliação de sistema de notificação de incidentes em hospitais no sul do Brasil Fabio De Araujo Motta 
Associação Hospitalar 
de Proteção A Infancia 

Dr. Raul Carneiro 

EFP_00012704 
A síntese de proteínas em Trypanosoma cruzi como alvo para o desenho racional de novos 
inibidores contra a Doença de Chagas 

Fabíola Barbieri Holetz IBMP 

EFP_00012205 
Impacto do exercício físico de alta intensidade sobre a imunidade de indivíduos de diferentes 
faixas etárias, suplementados ou não com óleo de fígado de tubarão - abordagem em modelo 
animal e humano 

Fabíola Iagher UFPR 

EFP_00012793 
Diagnóstico universal ou Pandiagnóstico, de todos os patógenos humanos por PCR Multiplex e 
sequenciamento massivo paralelo 

Fabricio Klerynton 
Marchini 

IBMP 

EFP_00012418 
Insuficiência renal aguda: do perfil dos pacientes internados em um hospital universitário ao 
acompanhamento ambulatorial dos sobreviventes 

Fabrizio Almeida Prado UEL 

EFP_00012906 “O exercício físico como neuroprotetor da cognição do idoso” Felipe de Oliveira Matos UEM 

EFP_00012348 
Gestão interfederativa do SUS na organização de arranjos regionais para atenção de média 
complexidade na macrorregião norte do Paraná. 

Fernanda de Freitas 
Mendonça 

UEL 

EFP_00012813 
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização: Avaliação e análise de 
coberturas vacinais no Brasil 

Fernanda Shizue 
Nishida 

Centro Universitário de 
Maringá - CEUMAR 

EFP_00012538 
Efeito do exercício aeróbio intervalado de alta intensidade sobre parâmetros cardiovasculares 
em modelo experimental de diabetes mellitus e proposta de um aplicativo de prevenção 
baseado no risco calculado pela variabilidade da frequência cardíaca 

Fernando Augusto 
Lavezzo Dias 

UFPR 

EFP_00012873 
Avaliação do aumento da sobrevida frente à atenuação da caquexia pelo câncer por meio de 
dois diferentes antioxidantes de baixo custo. 

Flávia Alessandra 
Guarnier 

UEL 

EFP_00012586 
A efetividade do sistema de saúde de Londrina no controle da hanseníase no período pré e 
pós-descentralização das ações para a Atenção Primária à Saúde 

Flavia Meneguetti Pieri UEL 

EFP_00012835 
Suplementação de creatina para tratamento da esteatose hepática não alcoólica: um ensaio 
clínico, aleatorizado, duplo-cego, controlado. 

Flávia Troncon Rosa UNIFIL 

EFP_00012799 
Ações integradas para a vigilância, diagnóstico, tratamento e controle da esporotricose felina e 
humana na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. 

Flavio Queiroz-Telles UFPR 

EFP_00012788 
Mapeamento ambiental de patógenos multirresistentes e perfil de distribuição dos genes de 
resistência aos antimicrobianos em bactérias isoladas de efluentes hospitalares, amostras das 
estações de tratamento de esgoto e de águas superficiais da região de Londrina-PR. 

Floristher Elaine 
Carrara Marroni 

UEL 

EFP_00012598 
Metabolômica aplicada na identificação de potenciais biomarcadores para o diagnóstico de 
doença celíaca, intolerância a lactose e síndrome do intestino irritável por Espectrometria de 
Massas aliada a análises multivariadas. 

Francinete Ramos 
Campos 

UFPR 
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EFP_00012379 
Estabelecimento dos parâmetros de controle de qualidade de homoenxertos descelularizados 
utilizados para o tratamento de valvopatias 

Francisco Diniz Affonso 
da Costa 

PUCPR 

EFP_00012603 
Avaliação citológica e da atividade antimicrobiana do metalo-antibiótico (Lemicina) em 
camundongos produzido por Pseudomonas aeruginosa (Patente PI0803350-1 – INPI 
12/09/2009) sobre isolados clínicos multirresistentes 

Galdino Andrade Filho UEL 

EFP_00012815 Levantamento das características do diabetes tipo 1 no Estado do Paraná Geraldo Picheth UFPR 

EFP_00012636 
Desenvolvimento estratégico de um desinfetante contra bactérias multirresistentes usando 
nanotecnologia 

Gerson Nakazato UEL 

EFP_00012715 
Identificação de novos alvos quimioterápicos contra a Doença de Chagas: Caracterização das 
Histona Deacetilases (HDACs) de Trypanosoma cruzi 

Gisele Fernanda Assine 
Picchi 

IBMP 

EFP_00012398 Luto materno após perda perinatal Gisele Ferreira Paris Unioeste 
EFP_00012747 Análogo de GLP-1 como nova terapia adjuvante para pacientes com câncer de mama. Giseli Klassen UFPR 

EFP_00012863 
Efeitos de drogas moduladoras do sistema renina-angiotensina e de compostos moduladores 
epigenéticos sobre parâmetros cardiovasculares e musculares de ratos hipertensos 

Gislaine Garcia Pelosi 
Gomes 

UEL 

EFP_00012180 
Uso de inibidores do transportador ABCG2 para reversão da resistência ao tratamento do 
câncer 

Glaucio Valdameri UFPR 

EFP_00012217 
Estudo da permissividade e resposta funcional mediada por linfócitos humanos na infecção 
pelo vírus da dengue 

Guilherme Ferreira 
Silveira 

IBMP 

EFP_00012909 
A inserção do Psicólogo no SUS em cidades de pequeno porte: formação e atuação 
profissional. 

Gustavo Zambenedetti Unicentro 

EFP_00012911 Carcinoma familiar e esporádico de tireoide Hans Graf UFPR 

EFP_00012427 Avaliação de alterações genéticas em familias com distonia 
Helio Afonso Ghizoni 
Teive 

UFPR 

EFP_00012631 
Sequenciamento e comparação de genomas de bactérias e fungos isolados de pacientes com 
sepses para identificação de fatores moleculares relacionados à infectividade e resistência a 
drogas 

Helisson Faoro IBMP 

EFP_00012512 
SHAVI – Sistema de visão compartilhada por meio de lousa eletrônica para emergência 
médica hospitalar. 

Heloise Manica Paris 
Teixeira 

UEM 

EFP_00012735 
Marcadores de Diagnóstico e Prognóstico na Doença de Chagas Crônica:Caracterização 
Molecular do Trypanosoma cruzi e Fatores Imunológicos do Hospedeiro. 

Iara Jose de Messias 
Reason 

UFPR 

EFP_00012219 
Detecção de imunocomplexos utilizando amostras pareadas de saliva e soro e a inclusão de 
índices de avidez de IgG na análise do ELISA-IgG como proposta diagnóstica complementar e 
alternativa da estrongiloidíase humana em uma região norte do Paraná 

Idessania Nazareth da 
Costa 

UEL 

EFP_00012758 
Avaliação da reatividade microvascular como instrumento de monitorização de pacientes com 
choque séptico utilizando o índice de perfusão periférica derivado da oximetria de pulso 

Igor Alexandre Côrtes 
de Menezes 

UFPR 

EFP_00012778 
Identificação de biomarcadores de diagnóstico e prognóstico por métodos não invasivos em 
portadores de carcinomas primários de mama e de próstata. 

Ilce Mara de Syllos 
Cólus 

UEL 

EFP_00012503 
Avaliação da resposta de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) de pacientes 
diabéticos na infecção por Leishmania (Leishmania) amazonensis in vitro 

Ivete Conchon Costa UEL 

EFP_00012907 
Biomarcadores inflamatórios associados à Retocolite Ulcerativa em pacientes acompanhados 
no Ambulatório de Intestino do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná. 

Izabella Castilhos 
Ribeiro dos Santos 
Weiss 

UFPR 

EFP_00012787 
Diagnóstico epidemiológico de escherichia coli patogênica extraintestinal (expec) de água para 
consumo humano como fator de risco à saúde humana, no norte do Paraná 

Jacinta Sanchez Pelayo UEL 

EFP_00012175 
Neuropatia diabética um problema de saúde publica: avaliação da evolução após 
administração da associação de quercetina microencapsulada, L-glutamina e α tocoferol. 

Jacqueline Nelisis 
Zanoni 

UEM 

EFP_00012377 
Desenvolvimento de um jogo de computador 3D para educação de médicos da Atenção 
Primária à Saúde para diagnóstico precoce de câncer de pele 

Jacques Duílio 
Brancher 

UEL 

EFP_00012291 VERMAIS - Tecnologia Assistiva para portadores de Visão Subnormal Jandira Guenka Palma UEL 

EFP_00012721 
Desenvolvimento tecnológico e estudo in vivo de fitomedicamento inovador para o tratamento 
de feridas crônicas de alta prevalência no Sistema Único de Saúde 

Jane Manfron Budel UEPG 

EFP_00012876 
Terapia fotodinâmica com corantes xantenos para controle de células planctônicas e de 
biofilme de Salmonella spp. com diferentes perfis de resistência 

Jane Martha Graton 
Mikcha 

UEM 

EFP_00012912 Infecções congênitas e complicadas pelo vírus Zika, imunopatologia e fatores de risco 
Jaqueline Dario 
Capobiango 

UEL 

EFP_00012420 
Estudo de marcadores moleculares como auxílio ao diagnóstico de neoplasias 
mieloproliferativas crônicas no âmbito do SUS 

Jeane Eliete Laguila 
Visentainer 

UEM 

EFP_00012716 
Utilização dos desfechos biomecânicos como preditores de funcionalidade em pacientes 
submetidos à artroplastia de joelho 

Jefferson Rosa 
Cardoso 

UEL 

EFP_00012384 Dos 8 aos 80: implementação de um programa de atividade física para crianças e idosos João Afonso Ruaro Unicentro 

EFP_00012710 
Perfil clínico, microbiológico e imunológico da condição periodontal de homens com 
hipogonadismo 

Joao Paulo Steffens UFPR 

EFP_00012580 Síndrome do anticorpo anti fosfolipídeos e aborto recorrente Jorge J. Vieira Teixeira UEM 

EFP_00012757 
Obtenção e avaliação de substâncias antimicrobianas e antitumorais a partir de 
microrganismos 

Jorge Luis Maria Ruiz UNILA 

EFP_00012625 
Influência da translocação microbiana nos biomarcadores de inflamação e risco cardiovascular 
em indivíduos infectados pelo hiv. 

José Carlos Rebuglio 
Vellosa 

UEPG 

EFP_00012878 
Avaliação dos fatores que interferem na atenção a saúde da pessoa com deficiência no 
município de ponta grossa da perspectiva das unidades básicas de saúde 

José Rosa Gomes UEPG 

EFP_00012823 
Desenvolvimento de aptâmeros de DNA específicos para Zika vírus e integração em dispositivo 
de diagnóstico point-of-care 

Josiane Cardoso IBMP 

EFP_00012286 
Peptídeos imunodominantes como marcadores no diagnostico diferencial entre a doença e a 
cicatriz sorológica na sífilis gestacional. 

Juliana Ferreira de 
Moura 

UFPR 

EFP_00012805 Análise do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná 
Juliana Helena 
Montezeli 

UEL 
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EFP_00012599 
“Desenvolvimento de um Imunossensor Eletroquímico para a Detecção da proteína ADAM-33 
como biomarcador de Carcinoma de Mama do tipo Lobular Invasivo”. 

Juliana Inaba UEPG 

EFP_00012838 
Levantamento das ocupações relacionadas ao diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço no 
município de Curitiba de 1998 a 2010 e investigação do histórico ocupacional de pacientes com 
lesões potencialmente e/ou malignas atendidos da Clínica de Estomatologia da UFPR 

Juliana Lucena 
Schussel 

UFPR 

EFP_00012330 
Incidência das demências e correlação dos fatores de risco para doença de Alzheimer em 
usuários do SUS de Palmas e Guarapuava –PR, 2017 

Juliana Sartori Bonini Unicentro 

EFP_00012701 Análise da Interação entre Células do Sistema Imune Humano e o Zika Vírus Juliano Bordignon IBMP 

EFP_00012176 
TGFB: possível marcador molecular de susceptibilidade para progressão das lesões cervicais 
induzidas pelo Papilomavírus Humano (HPV) 

Karen Brajão de 
Oliveira 

UEL 

EFP_00012729 Estudo da prevalência e de estratégias de diagnósticos da infecção por Clostridium difficile Keite da Silva Nogueira UFPR 

EFP_00012654 Estudo e diagnostico da ceratite amebiana com emprego de anticorpos monoclonais. 
Larissa Magalhães 
Alvarenga 

UFPR 

EFP_00012833 
Incorporação do mitotano em nanopartículas contendo ácidos graxos ômega-3 para o 
tratamento do tumor do córtex adrenal 

Lauro Mera de Souza 
Associação Hospitalar 
de Proteção a Infância 

Dr Raul Carneiro 

EFP_00012518 
Análise de Risco à saúde da população idosa à extremos atmosféricos: uma análise de ondas 
de calor e frio no estado do Paraná 

Leila Droprinchinski 
Martins 

UTFPR 

EFP_00012779 
Avaliação dos efeitos de bandagem eletroterapêutica na cicatrização de lesões cutâneas em 
modelo de Diabetes Mellitus 

Leonardo Foti IBMP 

EFP_00012426 Estudo de imunomarcadores na infecção por Toxoplasma gondii Letusa Albrecht IBMP 

EFP_00012234 
Plataforma de quantificação de toxinas urêmicas em fluidos biológicos e células e seus 
subcompartimentos 

Lia Sumie Nakao UFPR 

EFP_00012279 
Qualidade de vida, sofrimento psíquico e vitimização do trabalhador nas instituições de 
segurança pública 

Lirane Elize Defante 
Ferreto de Almeida 

Unioeste 

EFP_00012874 
Determinação da atividade, concentração sérica e polimorfismo gênico de componentes do 
Sistema Complemento como fatores de risco para doenças cardiovasculares 

Lorena Bavia UFPR 

EFP_00012630 
Inovação tecnológica para o incremento da biodisponibilidade da curcumina na aplicação 
antitumoral sob a forma nanoparticulada. 

Luciana Erzinger Alves 
de Camargo 

Sociedade Ensino 
Superior Guaraicá 

EFP_00012682 
Potencial utilização da curcumina no controle de vre e ação sinérgica com os antimicrobianos 
teicoplanina, linezolida e vancomicina 

Luciana Furlaneto-Maia UTFPR 

EFP_00012595 
Epidemiologia molecular dos vírus influenza B no Paraná: implicações na estratégia de 
imunizações para influenza 

LUCIANE APARECIDA 
PEREIRA 

UFPR 

EFP_00012742 
Desenvolvimento de formulação tópica para tratamento de feridas composta por nanopartículas 
de prata biogênicas conjugadas com óleo de orégano e sinvastatina 

Luciano Aparecido 
Panagio 

UEL 

EFP_00012677 
Estratificação de risco geoespacial para mortalidade por doença isquêmica do coração no 
estado do paraná: proposta de um indicador para avaliar a acessibilidade espacial aos centros 
de referência em cardiologia intervencionista 

Luciano de Andrade UEM 

EFP_00012762 
Desenvolvimento de um método molecular sensível e rápido utilizando a região intergênica do 
DNA ribossomal para diagnóstico de infecções invasivas causadas por espécies de Candida 
de interesse médico. 

Lucy Megumi Yamauchi 
Lioni 

UEL 

EFP_00012535 
Caracterização epidemiológica e molecular do parechovírus humano no hospital de clínicas da 
Universidade federal do Paraná 

Luine Rosele Renaud 
Vidal 

UFPR 

EFP_00012683 Controle Social na Saúde: concepções, estruturas e estratégias para a prática Luís Felipe Ferro UFPR 

EFP_00012230 
Preservação de células betas pancreáticas em diabéticos recém diagnosticados: efeito do 
exercício físico. 

Luis Paulo Gomes 
Mascarenhas 

Unicentro 

EFP_00012771 
Aperfeiçoamento de tecnologias para exame de imagens visando o diagnóstico precoce de 
alterações neurológicas 

Luiz Roberto Aguiar PUCPR 

EFP_00012584 
Identificação de microRNAs em vesículas extracelulares de pacientes com sepse e utilização 
como biomarcadores de prognóstico de evolução da doença. 

Lysangela Ronalte 
Alves 

IBMP 

EFP_00012508 
Avaliação da circulação viral, da dispersão e do perfil de resistência a inseticida em populações 
de Aedes (Stegomyia) aegypti e Aedes (Stegomyia) albopictus, nos municípios de Paranaguá 
e Curitiba, Estado do Paraná, Brasil. 

Magda Clara Vieira da 
Costa Ribeiro 

UFPR 

EFP_00012745 
Desenvolvimento e caracterização de sistemas micro/nanoestruturados da fração lipofílica do 
extrato etanólico de pterodon pubescens para o tratamento de artrite 

Mara Lane Carvalho 
Cardoso 

UEM 

EFP_00012687 
“Desenvolvimento, caracterização e avaliação do mecanismo de ação de drogas contra Giardia 
intestinalis” 

Marcel Ivan Ramirez 
Araya 

UFPR 

EFP_00012311 
Desenvolvimento de sistema microencapsulado para liberação controlada de flavonoides para 
o tratamento da colite 

Marcela Maria Baracat UEL 

EFP_00012655 
Avaliação do potencial de tiouréias no combate a bactérias resistentes causadoras de 
infecções hospitalares 

Marcelle de Lima 
Ferreira Bispo 

UEL 

EFP_00012423 
Alterações oculomotoras e prejuízos cognitivos na doença de Parkinson - mecanismos 
neurobiológicos e desenvolvimento de uma ferramenta diagnóstica 

Marcelo de Meira 
Santos Lima 

UFPR 

EFP_00012448 e-Health na abordagem preventiva do câncer do colo do útero e de mama. Marcelo Picinin Bernuci 
Instituto Cesumar de 

Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

EFP_00012643 
Integração de modelos de simulação a prontuários médicos eletrônicos para a estimativa de 
grupos propensos a doenças 

Marcelo Teixeira UTFPR 

EFP_00012759 
Ação antifúngica de flavonoides e sinergismo com antifúngicos de uso sistêmico sobre isolados 
de espécies de Candida não-albicans de alta incidência em infecções hematogênicas 

Márcia Cristina 
Furlaneto 

UEL 

EFP_00012213 
Vírus Zika em sêmen: elucidação da história natural e sua influência na saúde reprodutiva 
masculina 

Marcia Edilaine Lopes 
Consolaro 

UEM 

EFP_00012308 
Análise da influência do exercício físico planejado sobre o restabelecimento da inteligência não 
verbal em dependentes químicos, sobre a adesão ao tratamento e modificação de padrões de 
comportamento anteriores ao tratamento. 

Marcia Helena Appel UEPG 

EFP_00012738 
Desenvolvimento tecnológico, validação e avaliação de um dispositivo inovador de baixo custo 
para o atendimento odontológico do bebê na atenção primária à saúde 

Márcia Helena Baldani 
Pinto 

UEPG 
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EFP_00012300 
Processos e recursos tecnológicos para ações de enfermagem direcionadas ao cuidado às 
pessoas com úlceras crônicas 

Marcia Regina Cubas PUCPR 

EFP_00012889 Diagnóstico e combate de doenças transmissíveis: Tuberculose Márcio Peres de Araujo UFPR 

EFP_00012652 
Impacto do programa Hiperdia na qualidade sócio-econômica dos pacientes: um estudo de 
Coorte retrospectivo 

Marco Aurelio Romano Unicentro 

EFP_00012754 
Investigação dos casos de candidíase vulvovaginal, associados com o câncer de colo de útero; 
Novos Paradigmas e Tendências 

Marcos Ereno Auler Unicentro 

EFP_00012275 Análise da adesão e acesso ao tratamento de saúde mental em Londrina-PR Marcos Hirata Soares UEL 

EFP_00012501 
Inovação tecnológica para o desenvolvimento de formulações pediátricas bioadesivas de 
administração bucal 

Marcos Luciano Bruschi UEM 

EFP_00012670 
“ Perfil de polimorfismos genéticos e expressão de citocinas e seus receptores: implicações no 
prognóstico de pacientes com câncer de mama” 

Maria Angelica Ehara 
Watanabe 

UEL 

EFP_00012730 
Impacto da suplementação com glutamina efervescente em idosos portadores da síndrome da 
fragilidade internados em instituições de longa permanência no Paraná 

Maria Angélica Raffaini 
Cóvas Pereira da Silva 

UEM 

EFP_00012744 
O cuidado ao recém-nascido prematuro e a termo até dois anos de idade em uma região 
fronteira 

Maria Aparecida Baggio Unioeste 

EFP_00012890 
OdontoLIBRAS Paltaforma Tecnológica Móvel para comunicação entre o cirurgião-dentista e o 
paciente surdo 

Maria Celeste Morita UEL 

EFP_00012579 
Estratégias para a redução de custos hospitalares e otimização do uso de antimicrobianos: 
rápida detecção de genes de resistência, sinergismo e análise 
farmacocinética/farmacodinâmica. 

Maria Cristina Bronharo 
Tognim 

UEM 

EFP_00012319 
Efeito do gerenciamento de caso no controle dos níveis pressóricos e na prevenção de 
complicações da hipertensão arterial sistêmica 

Maria de Fátima 
Mantovani 

UFPR 

EFP_00012641 Desenvolvimento e Implantação de um Software de Apoio ao Planejamento da Aposentadoria 
Maria do Carmo 
Fernandez L. Haddad 

UEL 

EFP_00012609 
Avaliação da saúde de populações expostas a agrotóxicos na região Oeste do estado do 
Paraná 

Maria Lucia Frizon 
Rizzotto 

Unioeste 

EFP_00012666 
Eficácia da Terapia fotodinâmica com o azul de metileno como alternativa para o tratamento da 
leishmaniose tegumentar 

Maria Valdrinez 
Campana Lonardoni 

UEM 

EFP_00012277 
Investigação entomológica e de epizootias como instrumento de prevenção de casos humanos 
de Zika, Chikungunya, Dengue e outras arbovíroses em municípios estratégicos do Estado do 
Paraná. 

Mario Antonio Navarro 
da Silva 

UFPR 

EFP_00012768 Avaliação da reatividade cruzada e co-infecção por Leishmania sp. e Paracoccidioides sp.. Mario Augusto Ono UEL 

EFP_00012605 
Estudo da adipogênese: interação entre fatores genéticos e dieta na promoção e prevenção de 
doenças metabólicas. 

Mário Sérgio Mantovani UEL 

EFP_00012707 
Manifestações cardíacas na fase aguda da doença de chagas em modelo murino: relação do 
óxido nítrico e citocinas inflamatórias com parâmetros cardiovasculares e os efeitos preventivos 
do treinamento físico 

Marli Cardoso Martins 
Pinge 

UEL 

EFP_00012487 
Contribuições para o SUS no enfrentamento das Doenças e agravos não transmissíveis: 
diferentes olhares e abordagens 

Mathias Roberto Loch UEL 

EFP_00012796 
Saúde Mental e Economia Solidária no Paraná: Inovações tecnológicas para geração de 
trabalho e renda e promoção da saúde. 

Milton Carlos Mariotti UFPR 

EFP_00012434 
mHealth no sistema HiperDia: estratégia alternativa para intensificação da adesão à terapia da 
hipertensão e diabetes 

Mirian Ueda Yamaguchi 
Instituto Cesumar de 

Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

EFP_00012182 
Desenvolvimento de um sistema nanoestruturado a base de caseína para administração oral 
de anfotericina b, aumento da eficácia e diminuição da toxicidade. 

Najeh Maissar Khalil Unicentro 

EFP_00012834 
Efeito do treinamento intervalado nos fatores de risco cardiovasculares e genéticos de crianças 
e adolescentes obesos 

Neiva Leite UFPR 

EFP_00012702 
Eficácia de um programa multiprofissional na avaliação de fatores de risco cardiometabólico e 
tratamento da obesidade abdominal em dois municípios do noroeste do Paraná 

Nelson Nardo Junior UEM 

EFP_00012662 
Estudo sobre (in)atividade física da vida diária e mortalidade em pacientes com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Nidia Aparecida 
Hernandes 

UEL 

EFP_00012870 Produção de L-asparaginases para Tratamento de Leucemia Linfóide Aguda 
Nilson Ivo Tonin 
Zanchin 

IBMP 

EFP_00012502 Potencial terapêutico pré-clínico do ácido caurenóico na artrite gotosa Nilton Syogo Arakawa UEL 

EFP_00012732 
Processo de Desenvolvimento Integrado Multiprofissional e Interdisciplinar para atenção 
integral à saúde de usuários de próteses e órteses do membro superior 

Osiris Canciglieri Junior PUCPR 

EFP_00012645 Estudo molecular das síndromes miastênicas congênitas Paulo José Lorenzoni UFPR 

EFP_00012806 

Educação em Saúde, integração Ensino, Serviço e Comunidade: qualificação de Profissionais 
da Saúde que dispensam medicamentos nas unidades ESF no município de Guarapuava, com 
ênfase na avaliação e promoção de conhecimento sobre formas farmacêuticas, qualidade de 
medicamentos e orientação aos pacientes. 

Paulo Renato de 
Oliveira 

Unicentro 

EFP_00012720 
Micropartículas poliméricas inovadoras contendo piperina para o tratamento da obesidade no 
Sistema Único de Saúde: desenvolvimento tecnológico e avaliação biológica in vivo 

Paulo Vitor Farago UEPG 

EFP_00012709 
Atividade terapêutica do benzonidazol (nitroimidazol) combinada com Sal de Angeli (Na2N2O3) 
e aspirina em esquemas de duração prolongada no modelo murino de doença de Chagas 

Phileno Pinge Filho UEL 

EFP_00012755 Neutrófilos humanos na imunopatologia da dengue Pryscilla Fanini Wowk IBMP 

EFP_00012659 
Avaliação do ozônio aquoso como complemento à terapia medicamentosa em infecções 
cutâneas causadas pela leishmaniose 

Rafael Andrade Menolli Unioeste 

EFP_00012266 
Capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris) como sentinelas para doenças transmitidas por vetores 
em áreas urbanas do Estado do Paraná 

Rafael Felipe da Costa 
Vieira 

UFPR 

EFP_00012820 
Efeito do exercício físico de resistência nos mecanismos celulares envolvidos na modulação da 
via de sinalização STAT-3 em pacientes com doença renal crônica e em modelo experimental. 

Rafael Luiz Pereira UFPR 

EFP_00012695 Observatório de práticas de cuidado em redes atenção domiciliar e atenção básica Regina Melchior UEL 
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EFP_00012774 Perfil Epidemiológico, Clínico e Laboratorial das Doenças Infecciosas da Gestação e Congênita 
Regina Mitsuka 
Bregano 

UEL 

EFP_00012686 
Avaliação do conhecimento e necessidade de treinamento de profissionais de diferentes 
regiões do Estado do Paraná na aplicação do Tratamento Restaurador Atraumático e 
importância atribuída a esta estratégia na atenção primária à saúde - Projeto Multicêntrico. 

Renata Iani Werneck PUCPR 

EFP_00012669 
Pesquisa de Escherichia coli multiresistente em alimentos de origem animal: estudo do risco 
zoonótico e impactos na saúde pública 

Renata Katsuko 
Takayama Kobayashi 

UEL 

EFP_00012602 
Avaliação dos medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) da 4. 
Regional de Saúde: orientações aos profissionais de saúde e discussão sobre medicamentos 
judiciais 

Renata Marino Romano Unicentro 

EFP_00012417 
Eficácia do aspirador na retenção da fumaça gerada pelo eletrocautério em cauterizações de 
verrugas causadas pelo HPV 

Renata Perfeito Ribeiro UEL 

EFP_00012597 
Síntese de 2-alquilftalazino-1,4-dionas e avaliação de seus efeitos antibióticos na inibição do 
quorum sensing de Pseudomonas aeruginosa 

Renato Marcio Ribeiro 
Viana 

UTFPR 

EFP_00012656 Webquest como estratégia pedagógica de educação permanente em saúde 
Rita de Cássia 
Domansky 

UEL 

EFP_00012881 
Saúde e poluição atmosférica em Paranaguá: valoração, agravos respiratórios e aspectos 
neuro-comportamentais 

Rodrigo Arantes Reis UFPR 

EFP_00012549 Avaliação do perfil de estresse oxidativo em pacientes com câncer colorretal Rodrigo Cabral Luiz UEL 

EFP_00012468 
Projeto, dimensionamento e desenvolvimento de um modelo de prótese de quadril em material 
compósito com matriz biopolimérica 

Romeu Rony C. da 
Costa 

UTFPR 

EFP_00012739 
Consolidação de laboratório de referência para tuberculose, hanseníase e micobacterioses no 
noroeste do Paraná 

Rosilene Fressatti 
Cardoso 

UEM 

EFP_00012552 
Avaliação do perfil de biomarcadores de estresse oxidativo/nitrosativo e de citocinas em 
pacientes com adenocarcinoma prostático: associação com o tratamento, gleason e a 
presença de metástase 

Rubens Cecchini UEL 

EFP_00012900 
Do pré-natal ao puerpério: narrativas sobre o processo de preparação e vivencia do 
aleitamento materno 

Rubia Carla Formighieri 
Giordani 

UFPR 

EFP_00012717 Potencial terapêutico dos flavonoides para a dor no câncer Rubia Casagrande UEL 

EFP_00012642 
Coencapsulação de tamoxifeno e melatonina em nanopartículas proteicas: uma nova 
alternativa para aumentar a eficácia do tratamento do câncer de mama pela via oral 

Rubiana Mara 
Mainardes 

Unicentro 

EFP_00012475 
Fabricação de pinos compósitos endodônticos pelo processo de pultrusão e a avaliação de 
suas propriedades mecânicas 

Sandra Mara 
Domiciano 

UTFPR 

EFP_00012693 
Novas terapias para o tratamento de paciente com Síndrome do Desconforto Respiratório 
Agudo 

Sandra Regina 
Georgetti 

UEL 

EFP_00012452 Novo método de tipagem de Escherichia coli para diagnóstico e estudos epidemiológicos 
Sergio Paulo Dejato da 
Rocha 

UEL 

EFP_00012697 
Prevalência e caracterização molecular de staphylococcus aureus resistentes a oxacilina (orsa) 
isolados da cavidade bucal de pacientes e acadêmicos de odontologia 

Sheila Alexandra Belini 
Nishiyama 

UEM 

EFP_00012700 
Isolamento e caracterização de antígenos de superfície específicos ou predominantes em 
isolados de T. gondii no Brasil e seu potencial para o aprimoramento de testes diagnósticos 

Sheila Cristina Nardelli IBMP 

EFP_00012802 
Produção de anticorpos monoclonais anti-USP2 e seu uso no diagnóstico diferencial de 
tumores de pulmão e próstata. 

Silvio Marques Zanata UFPR 

EFP_00012634 
Novas estratégias de intervenção no tratamento do Loxoscelismo: soroterapia de segunda 
geração e vacina anti-loxoscélica. 

Silvio Sanches Veiga UFPR 

EFP_00012392 
Desenvolvimento e implantação de metodologia para análise de drogas e metabólitos em 
amostras de cabelo humano 

Simone Aparecida 
Galerani Mossini 

UEM 

EFP_00012749 
Impacto da prática de exercícios físicos extra-escolares sobre indicadores de saúde e 
composição salivar em crianças 

Solange de Paula 
Ramos 

UEL 

EFP_00012596 
Avaliação da efetividade de um programa multidisciplinar no tratamento de pessoas vivendo 
com HIV/AIDS 

Solange Marta Franzói 
De Moraes 

UEM 

EFP_00012581 
Caracterização Genotípica dos Papilomavírus Humanos (HPV) e Marcadores Tumorais 
Detectados em Lesões Neoplásicas de Cabeça e Pescoço 

Sonia Mara Raboni UFPR 

EFP_00012585 
Explorando e conhecendo as manisfestações e implicações do diabetes mellitus nos diferentes 
ciclos da vida 

Sonia Silva Marcon UEM 

EFP_00012439 
Desenvolvimento e caracterização de bioprodutos inovadores com potencial para o tratamento 
de feridas: análise das propriedades antimicrobiana e cicatrizante. 

Sueli Fumie Y Ogatta UEL 

EFP_00012215 Mineralização Óssea em Crianças e Adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1 Suzana Nesi França UFPR 

EFP_00012447 
Implantação e aplicação da técnica de Hibridização in situ com Fluorescência para 
aprimoramento do diagnóstico de neoplasias hematológicas, em pacientes atendidos pelo 
SUS, em hospital público do Paraná. 

Tamara Borgonovo UFPR 

EFP_00012882 
Estudo clínico do processo de cicatrização de úlceras crônicas de etiologia venosa utilizando 
terapia fotodinâmica associada ao tratamento tradicional 

Tania Toyomi 
Tominaga 

Unicentro 

EFP_00012910 Avaliar eficácia e segurança de PAC-1 no tratamento da doença de Chagas 
Tatiana de Arruda C. 
Brasil de Souza 

IBMP 

EFP_00012804 
Protocolo de monitoramento da Febre Maculosa Brasileira em áreas não endêmicas do Estado 
do Paraná: cavalos carroceiros e cães como sentinelas 

Thállitha Samih W. 
Jayme Vieira 

UFPR 

EFP_00012432 Guuda: app para smartphone como assistente pessoal para gestante (materno-infantil) 
Tiago Franklin 
Rodrigues Lucena 

Instituto Cesumar de 
Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

EFP_00012775 
Monitoramento dos níveis séricos de prata em pacientes queimados para determinação de 
níveis seguros baseados na correlação com a evolução clínica 

Tiago Severo Peixe UEL 

EFP_00012337 
Desenvolvimento de biosensores a partir da seleção de aptâmeros de dna e sua aplicação no 
diagnóstico precoce da leptospirose 

Ulisses De Padua 
Pereira 

UEL 

EFP_00012825 
A educação permanente em saúde na estratégia saúde da família: a práxis do nasf nas 
condições crônicas 

Vanessa Denardi A. 
Baldissera 

UEM 
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EFP_00012547 Validação e inovação no diagnóstico das leishmanioses Vanete Thomaz Soccol UFPR 

EFP_00012821 
Uso de células-tronco mesenquimais para tratamento da doença do enxerto contra hospedeiro 
aguda e crônica refratária a corticóide após transplante de células- tronco hematopoéticas 

Vaneuza Araujo 
Moreira Funke 

UFPR 

EFP_00012746 
Implantação de metodologias moleculares para detecção laboratorial de Enterobactérias 
produtoras de carbapenemases em Hospital Público do Noroeste do Paraná/Brasil 

Vera Lucia Dias 
Siqueira 

UEM 

EFP_00012843 
Estudo da qualidade óssea em pacientes diabéticas tipo 2 em estágios e graus diversos de 
controle da doença 

Vicente Florentino 
Castaldo Andrade 

UFPR 

EFP_00012826 
Diagnóstico densitometrico e desempenho físico no diagnóstico precoce de sarcopenia em 
uma população de idosos 

Victoria 
ZeghbiCochenski Borba 

UFPR 

EFP_00012792 
Aplicação do geoprocessamento na vigilância epidemiológica de agravos causados por 
mordeduras de cães e implantação de ações preventivas em saúde pública junto aos Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família (NASF) no município de Curitiba, Paraná 

Vivien Midori Morikawa 
Prefeitura  

Municipal de 
Curitiba 

EFP_00012473 
Avaliação dos da possível etiologia genética de das más-formações e deficiência intelectual 
pacientes/familiares do ILECE, Bebê clinica, UTI-neonatal e clinica pediátrica do HU 

Wagner José Martins 
Paiva 

UEL 

EFP_00012202 Busca de novas abordagens terapêuticas para artrite em pacientes com próteses articulares 
Waldiceu Aparecido 
Verri Junior 

UEL 

EFP_00012832 
Impacto da utilização da Terapia Comunitária Integrativa (TCI) para a reorientação das Redes 
de Atenção em Saúde Mental em municípios da região de Tríplice-Fronteira do Cone-Sul. 

Walfrido Kühl Svoboda UNILA 

EFP_00012767 
Vacina para dengue: sanofi x butantan uma análise comparativa da eficácia na população do 
norte do Paraná 

Wander Rogério 
Pavanelli 

UEL 

EFP_00012725 
Dissecção em escala genômica dos mecanismos de resistência a drogas do parasito causador 
da doença de Chagas. 

Wanderson Duarte da 
Rocha 

UFPR 

EFP_00012891 
Estudo dos possíveis efeitos Neuroprotetores de substâncias antioxidantes em modelo animal 
de isquemia, 

Weber Cláudio F. 
Nunes da Silva 

Unicentro 

EFP_00012822 
Efeito do treinamento físico em programa multiprofissional de tratamento da obesidade na 
inflamação crônica, controle da asma e qualidade de vida em adolescentes obesos asmáticos 

Wendell Arthur Lopes UEM 

EFP_00012864 Análise Integrada da Poluição Atmosférica e dos Riscos à Saúde na Cidade de Ponta Grossa Yara de Souza Tadano UTFPR 


