
ATO DA DIRETORIA EXECUTIVA 089/2010

Chamada de Projetos 08/2010

Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde 
PPSUS – 2008/2009 – Segunda Edição 

A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico do Estado do Paraná torna público o resultado da aprovação das solicitações de auxílio 
financeiro referente, a Chamada de Projetos 08/2010 – “Programa de Pesquisa para o SUS: 
Gestão Compartilhada em Saúde PPSUS – 2008/2009 – Segunda Edição.”

Resultados 

Coordenador IES Título

Alessandra Lourenço 
Cecchini Armani

UEL Ferritina e estresse oxidativo sistêmico como Biomarcadores de Progressão do 
Melanoma cutâneo: estudo em pacientes do Instituto do Câncer de Londrina

Angela Cristina Leal 
Badaro Trindade

UFPR Validação pré-clinica do uso da Malva sylvestris para o tratamento de 
dermatites: projeto de inserção de um medicamento fitoterápico no Sistema 
Único de Saúde.

Celso Vataru Nakamura UEL Caesalpinia peltophoroides e Stryphnodendron adstringens: Análise 
Fitoquímica, Tecnológica e Biológica in vitro e in vivo

Denise Stadler Wambier UEPG Avaliação in vivo das alterações em dentina cariada de dentes decíduos após 
selamento cavitário em crianças de diferentes faixas etárias

Emerson Carraro Unicentro Impacto clínico e epidemiológico da vacinação contra rotavírus em crianças da 
cidade de Guarapuava-PR

Fabiane Gomes de 
Moraes Rego

UFPR Novos Biomarcadores para o Diabetes mellitus

Floristher Elaine Carrara 
Marroni

UEL Pesquisa de bactérias multirresistentes e de genes de resistência aos 
antimicrobianos em amostras de efluente hospitalar

Galdino Andrade Filho UEL Avaliação da atividade do composto antibimicrobiano (Patente PI0803350-1 – 
INPI 12/09/2009) sobre isolados clínicos multirresistentes: Enterococcus 
resistentes a vancomicina (VRE), Staphylococcus resistentes a meticilina 
(MRSA) e bactérias produtoras de betalactamases e carbopenicilinases (KPC)

Iara Jose de Messias 
Reason

UFPR Avaliação da prevalência de co infecções por HBV e HCV em pacientes HIV+de 
Curitiba e região metropolitana: associação com fatores genéticos e 
epidemiológicos

João Carlos Palazzo de 
Mello

UEM Estudo biomonitorado de extrato de flores de Tagetes patula L. (Asteraceae) 
para atividade antifúngica

Mara Albonei Dudeque 
Pianovski

UFPR Prevalência dos haplótipos de hemoglobina falcêmica no estado do Paraná e 
evolução clínica 

Marcelo Derbli 
Schafranski

UEPG Prevalência da colonização de orofaringe pelo estreptococo beta-hemolítico do 
grupo A em crianças atendidas em Unidade de Saúde da Família e sua 
correlação com as concentrações séricas de antiestreptolisina-O (ASO).

Marcilio Hubner de 
Miranda Neto

UEM Neuropatia Diabética Entérica: avaliação do estresse oxidativo e dos neurônios 
mioentéricos do íleo de ratos após suplementação com L-glutamina 2 %
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Maria Valdrinez 
Campana Lonardoni

UEM Epidemiologia, diagnóstico e tratamento de doenças parasitárias em pacientes 
atendidos pelo programa Saúde da Família do município de Marialva, estado do 
Paraná

Rubia Casagrande UEL Controle da artrite séptica pelo tratamento com um doador de nitroxil, o Sal de 
Angeli: avaliação do efeito e mecanismos de ação na redução da dor, 
inflamação e infecção.

Sandra Marisa Pelloso UEM Análise do comportamento de risco para o câncer de colo uterino e de 
comparação do desempenho dos exames de citologia oncótica, IVA e detecção 
do DNA de HPV.

Sandra Odebrecht 
Vargas Nunes

UEL Centro de Referência de Abordagem e Tratamento do Tabagismo (CRATT) na 
Rede SUS: uma análise do gene transportador de serotonina em cessação do 
tabagismo 

Sonia Mara Raboni UFPR Avaliação clínica e epidemiológica das hepatites B e C e co-infecção com HIV

Sueli Fumie Yamada 
Ogatta

UEL Candida spp. isoladas de mucosa bucal de pacientes portadores de HIV: 
determinação dos fatores de virulência, formação de biofilme e sensibilidade 
aos antifúngicos.

Tânia Longo Mazzuco UEL Estudo da resposta hormonal adrenocortical no período pós-prandial e 
correlação clínico-funcional com polimorfismos do gene GIPR em pacientes 
com doenças relacionadas à síndrome metabólica

Terezinha Inez Estivalet 
Svidzinski

UEM Avaliação da diversidade genética e resistência a antimicrobianos em bacilos 
gram negativos e leveduras isoladas de pacientes internados em hospital do 
noroeste da Paraná.

Vinicius Daher Alvares 
Delfino

UEL Deficiência de vitamina D, inflamação e estresse oxidativo em pacientes com 
doença renal crônica não dialítica

            

 Curitiba, 25 de Novembro de 2010.
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