
Ato da Diretoria Executiva  022/2010

Chamada de Projetos 08/2009
Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde

A Diretoria  Executiva da Fundação Araucária  de Apoio  ao Desenvolvimento  Científico e Tecnológico  do 
Paraná torna público o resultado da aprovação das solicitações de auxilio financeiro, referente à Chamada de Projetos 
08/2009 – “Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde ”.

Resultado

Coordenador IES Título

Alejandro Correa 
Dominguez IBMP

Estabelecimento de uma metodologia de indução da Diferenciação de células tronco adultas à 
cardiomiócitos através do método de cultivo com meio condicionado por explantes cardíacos humanos e 
com matriz tecidual para utilização em terapia celular cardíaca 

Ana Lucia Falavigna 
Guilherme UEM Intervenções de educadores em saúde e ambiente para o controle da toxoplasmose em gestantes junto 

às unidades básicas de saúde (UBS) e Hospital Municipal de Maringá 
Andréa Emilia Marques 
Stinghen UFPR Avaliação da expressão do gene CXCL12 e associação a resposta inflamatória em pacientes com doença 

renal crônica
Carlos M. Nozawa UEL Herpes simplex: isolamento, identificação, caracterização citopatológica e sensibilidade aos antivirais.
Cassius C. Torres 
Pereira UFPR Investigação da aplicabilidade da teleodontologia na atenção em saúde bucal de menores em regime de 

restrição de liberdade
Catarina Aparecida 
Sales UEM Sobrecarga de familiares de pacientes oncológicos atendidos na rede básica de saúde do município de 

Maringá-PR
Célia Regina R. Gil UEL Análise de custos e produção de serviços em diferentes Unidades de Saúde da rede básica do SUS

Cesar Roberto Busato UEPG Estudo da diversidade clonal e avaliação da resistência aos antimicrobianos em bactérias de interesse em 
infecção hospitalar na região dos Campos Gerais.

Claudia Nunes Duarte 
dos Santos Fiocruz Caracterização molecular de hantavírus e seus potenciais reservatórios: Desenvolvimento de insumos e 

contribuição para programas de vigilância epidemiológica no estado do Paraná.
Claudia Patrícia C. 
Martins Siqueira UEL Terapia com diodos emissores de luz no tratamento de úlceras em indivíduos com insuficiência venosa. 

Claudia Ross Unioeste Avaliação da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica no município de Cascavel,Pr.
Cristiane Machado 
Mengatto

Faculdad
e Iingá

Influência da vitamina D e do álcool na expressão de genes do ritmo circadiano durante a diferenciação 
celular osteogênica

Cyntia Maria Telles 
Fadel Picheth UFPR Bactérias causadoras de diarréia

Daniel Fernandes UEPG Efeito da Sinvastatina sobre alterações cardiovasculares e sobre a perda óssea induzidas pela 
periodontite

Daniela de Almeida 
Cabrini UFPR Estudo da eficácia e utilização da sinvastatina para o tratamento do vitiligo

Décio Sabbatini 
Barbosa UEL Avaliação dos efeitos do consumo de chá verde e/ou aveia no perfil lipídico e estresse oxidativo em 

pacientes com síndrome metabólica

Denise da Vinha Ricieri UFPR Aplicação de metodologia cinemática na elaboração de curvas para valores de referência da mecânica 
postural e respiratória em escolares de 7 a 12 anos

Dirce Shizuko Fujisawa UEL Detecção precoce de alterações posturais em crianças na idade pré-escolar: diagnóstico e orientações
Eiko Nakagawa Itano UEL Diagnóstico Laboratorial e monitoramento de tratamento da paracoccidioidomicose 
Elaine Drehmer de 
Almeida Cruz UFPR Aplicabilidade do gerenciamento de risco às práticas de higienização de mãos em serviços de saúde

Elisabete de Fátima 
Polo de Almeida Nunes UEL Gestão do Processo de Trabalho na Rede de Atenção Básica de Saúde em Municípios de Pequeno Porte 

da Região Norte do Paraná

Elza Kimura UEM Quando “S” significa sucesso terapêutico e econômico no uso de antimicrobianos: monitorização 
plasmática do meropenem em pacientes de UTI

Evani Marques Pereira Unicentro Atenção de enfermagem à saúde do idoso
Giseli Klassen UFPR Diagnóstico molecular e prevenção de metástases do carcinoma lobular de mama 
Guilherme Souza C. de 
Albuquerque UFPR Investigação dos processos de contaminantes químicos e seus impactos na saúde da população e 

trabalhadores expostos no Paraná
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Hellen Karine Stulzer UEPG Desenvolvimento e avaliação de nanocápsulas contendo o antihipertensivo nifedipina 
Herbert Leopoldo de 
Freitas Góes UEM Mercado de trabalho em saúde: atuação dos trabalhadores com formação média e superior em 

enfermagem na região noroeste do Estado do Paraná
Hugo Reuters Schelin UTFPR Avaliação de doses de radiação e procedimento radiográfico pediátrico em hospitais do Paraná
Ilce Mara de Syllos 
Cólus UEL Investigação da suscetibilidade genética à rejeição e ao câncer em transplantados renais e da expressão 

gênica em cultura de células frente exposição a imunossupressores 

Ivete Conchon Costa UEL Perfil de citocinas em pacientes com Leishmaniose Tegumentar Americana e avaliação da atividade 
biológica “in vitro” da própolis na Leishmaniose

Jefferson Rosa 
Cardoso UEL Diagnóstico de dor lombar por meio da eletromiografia de superfície e do sistema óptico tridimensional em 

indivíduos atendidos em um Hospital Universitário

João Bedendo UEM
Fenotipagem, genotipagem e fatores de virulência de amostras de Staphylococcus spp isolados de 
pacientes transplantados renais e sob tratamento dialítico: Estudo de associação de marcadores 
genéticos (HLA). 

José Carlos Rebuglio 
Vellosa UEPG

Determinação dos níveis séricos da enzima mieloperoxidase (MPO; E.C. 1.11.1.7) na saúde e em 
desordens metabólicas. Estudo de valores laboratoriais auxiliares no diagnóstico clínico através de ELISA 
(MPO-massa) e padronização de técnica cinética de fluorescência (MPO-cinética). 

Juliano Bordignon IBMP Produção, caracterização e aplicabilidade de anticorpos monoclonais contra cepas de vírus dengue-1, -2 
e -3 circulantes no Brasil

Karen Wohnrath UEPG Desenvolvimento de Sensores Bioeletroquímicos para o Diagnóstico de Doenças Infecciosas Humanas
Larissa Magalhães 
Alvarenga UFPR Desenvolvimento de um teste de diagnóstico diferencial para acidentes causados com a aranha-marrom 

Loxosceles intermedia, usando anticorpos recombinantes.
Leila Maria Mansano 
Sarquis UFPR A consulta e a intervenção de enfermagem aos trabalhadores expostos a processos de morbidade 

ocupacional como subsídio na vigilância à saúde do trabalhador.
Lígia Carreira UEM Os saberes e práticas de saúde de famílias de idosos Kaigang na terra indígena Faxinal-PR.
Lilian Daisy Gonçalves 
Wolff UFPR Avaliação para a qualificação da gestão e da assistência na atenção pré-natal no município de Colombo-

PR
Liliana Maria Labronici UFPR Educação em saúde para mulheres vitimas de violência doméstica residentes em uma casa  abrigo

Luciana Furlaneto UTFPR Contaminação bacteriana de queijos e lingüiças frescas e defumadas comercializadas em feira livre: risco 
em potencial para o consumidor.

Márcia Cristina 
Furlaneto UEL

Epidemiologia das infecções hematogênicas por Candida spp no Hospital Universitário da Universidade 
Estadual de Londrina e avaliação sinérgica de antifúngicos e compostos flavonóides na suscetibilidade 
fúngica.

Marcia Edilaine Lopes 
Consolaro UEM Prevalência molecular de  genótipos de HPV em mulheres atendidas pelo SUS nas regiões noroeste e 

centro-sul do estado do Paraná
Márcia Helena Baldani 
Pinto UEPG A qualidade da atenção primária à saúde na rede de atenção básica de Ponta Grossa-PR e sua relação 

com condição bucal, necessidade de tratamento e utilização de serviços odontológicos por crianças
Márcia Machado de 
Oliveira Dalalio UEM Marcadores de evolução e prognóstico da doença de chagas: polimorfismos HLA, MICA, KIR e de 

Citocinas de imunopatologia
Marcia Regina Batista UEM Alterações metabólicas em pacientes  HIV/AIDS tratados com terapia antiretroviral
Marcos Aparecido 
Sarria Cabrera UEL Impacto da composição corporal na capacidade funcional e na mortalidade em idosos dependentes não 

institucionalizados

Marcos Ereno Auler Unicentro Infecções urinárias causadas por Candida spp.: epidemiologia e determinação do perfil de 
susceptibilidade às drogas antifúngicas

Margaret Cristina da 
Silva Boguszewski UFPR Impacto do tamanho ao nascimento e do estilo de vida sobre as concentrações séricas de vitamina D, 

fatores de risco metabólico e hiperandrogenismo em adolescentes
Maria Angelica Ehara 
Watanabe UEL Análise da expressão de genes relacionados a células T reguladoras (Tregs) FoxP3+ e CXCR4 em 

Pacientes com câncer de mama
Maria Angélica 
Pagliarini Waidman UEM Sobrecarga de familiares de portadores de doenças crônicas: construindo ações de saúde coletiva

Maria Cristina Bronharo 
Tognim UEM Redução de custos hospitalares através de um programa de vigilância de bactérias multirresistentes.

Maria das N. Decesaro UEM Estudando familiares de pacientes com doenças crônico-degenerativas: Apgar de Família 
Maria do Carmo 
Lourenço Haddad UEL Prevalência de pé de risco à ulceração e fatores associados entre portadores de diabetes mellitus de 

Londrina, Paraná.
Maria José Scochi UEM Avaliação da atenção básica em municípios da 15ª regional do estado do Paraná
Maria Ribeiro Lacerda UFPR A formação dos profissionais de saúde no cuidado domiciliar - como esta realidade é vivenciada.
Mario Augusto Ono UEL Desenvolvimento de método de imunodiagnóstico rápido da Paracoccidioidomicose
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Marion Burger HPP Diferentes estratégias para detecção de sintomáticos respiratórios e tratamento da tuberculose latente em 
região de elevada incidência de tuberculose

Michel Fleith Otuki UEPG Avaliação da efetividade, segurança e impacto orçamentário das anti-citocinas adalimumabe, etanercepte 
e infliximabe no tratamento da psoríase no Estado do Paraná 

Mônica Lúcia Gomes UEM Melhoria do atendimento ao indivíduo com doença de Chagas: diagnóstico, controle de cura e tratamento 
alternativo

Najeh Maissar Khalil Unicentro Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde: Avaliação da 
atividade antitumoral de nanopartículas de PLGA contendo curcumina e vitamina C

Nara Hellen Campanha 
Bombarda UEPG Impacto de saúde bucal na qualidade de vida de pacientes parcial e totalmente edêntulos da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa

Nelson Nardo Junior UEM Programa multiprofissional de tratamento da obesidade e da síndrome metabólica em adolescentes: 
abordagem comportamental intensiva

Paula Cristina 
Trevilatto PUC Análise da associação entre polimorfismos no gene do receptor da vitamina D (VDR) e a suscetibilidade à 

doença periodontal em pacientes renais crônicos.
Pericles Almeida 
Delfino Duarte Unioeste Fatores de virulência de fungos filamentosos causadores de infecções pulmonares

Regina Melchior UEL A atenção domiciliar na estratégia saúde da família:tecendo o cuidado em conjunto com a família
Regina M. Bregano UEL Perfil sanitário de escolares de Jataizinho, Paraná
Renata Katsuko 
Takayama Kobayashi UEL Caracterização Molecular de Fatores de Virulência de Escherichia coli Patogênica Extraintestinal (ExPEC) 

Isoladas de Humanos
Ricardo Henrique 
Moreton Godoi UFPR Saúde e meio ambiente – Qualidade do ar em escolas de Curitiba

Roberto Flávio Silva 
Pecoits Filho PUC SALTED: Análise do efeito de uma estratégia de monitoração e orientação complementar na redução da 

ingestão de sódio em pacientes com Doença renal crônica

Roberto Pontarolo UFPR Avaliação econômica e do impacto orçamentário dos medicamentos biológicos abatacepte e rituximabe 
para o tratamento da artrite reumatóide no Estado do Paraná

Rodrigo Cabral Luiz UEL Avaliação de atividade antiproliferativa e quimiopreventiva da casca de banana (Musa spp.) sobre células 
de câncer colorretal humano, HT-29 e Caco-2.

Rogério Akihide 
Ikegami UTFPR Caracterização de material cerâmico poroso, denso e de duas camadas (denso e poroso) para fabricação 

de implantes cerâmicos

Rogério Luís Rizzi Unioeste Sistema Integrado Georreferenciado de Controle e Monitoramento de Acidentes de Trânsito via Web 
(SIATRANS): pela redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito 

Rosilene Fressatti 
Cardoso UEM Diagnóstico e epidemiologia de doenças infecciosas negligenciadas: tuberculose, hanseníase e 

leishmanioses.
Rubiana Mara 
MAinardes Unioeste Desenvolvimento tecnológico de nanopartículas contendo zidovudina: nova alternativa no tratamento da 

AIDS

Samuel Goldenberg Fiocruz Isolamento, caracterização, ativação e diferenciação em linhagens mesenquimais de celulas fosfatase 
alcalina positivas (PERICITOS) cardíacas humanas

Selma Maffei de 
Andrade UEL Morbidade e mortalidade infantil em Londrina, Paraná: avanços em anos recentes, características atuais e 

desafios
Silvia Galvão de Souza 
Cervantes UEL Desenvolvimento e melhorias em um interface de controle para cadeira de rodas elétrica por sopro e 

sucções

Sonia Silva Marcon UEM Inquérito populacional sobre a prevalência de fatores de risco e proteção para doenças cardiovasculares 
na região metropolitana de Maringá

Sueli Donizete Borelli UEM Estudo dos aloanticorpos HLA, MICA e Duffy em pacientes com insuficiência renal nas fases pré e pós-
transplante

Waldiceu Aparecido 
Verri Junior UEL Avaliação dos mecanismos inflamatórios envolvidos na artrite séptica: busca de novas terapias para 

melhoria da saúde do paciente com artrite séptica.

Walfrido Kühl Svoboda UFPR Utilização da vigilância de epizootias de primatas não-humanos para monitoramento epidemiológico do 
vírus da febre amarela (FA) e outros arbovírus de interesse em saúde pública no estado do Paraná

Wanderson Duarte da 
Rocha UFPR Caracterização funcional das proteínas amastina, um potencial alvo de drogas que é estágio-específico 

de formas amastigotas de Trypanosoma cruzi

Curitiba, 20 de Abril de 2010.

Prof. Dr. José Tarcísio Pires Trindade
Presidente
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