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Ato da Diretoria Executiva 107/2013 
Ref.: Chamada de Projetos 04/2013 - Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: Gestão Compartilhada em 
Saúde - PPSUS Edição 2012 (Fundação Araucária-PR / SESA-PR / MS-Decit/ CNPq) 
 

Resultados PPSUS 
 
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do 
Paraná torna público o resultado da aprovação dos projetos submetidos à Chamada 04/2013 – “Programa Pesquisa 
para o Sistema Único de Saúde: Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS Edição 2012”. 

 
COORDENADOR TÍTULO IES 

Adriano Luiz da C. Farinasso Avaliação dos serviços de saúde da rede de cuidados em saúde mental de Londrina-PR UEL 
Alexander Welker Biondo Perfil e protocolo de atenção aos acumuladores de animais e/ou objetos em Curitiba, Paraná UFPR 
Ana Lucia Falavigna 
Guilherme 

Investigação de casos com suspeita de toxoplasmose ocular no noroeste do Paraná, Brasil UEM 

Andres David Baez Sanchez Modelagem matemática em epidemiologia comportamental da Dengue no Paraná UTFPR 
Augusto Savio Peixoto 
Ramos 

Caracterização molecular e funcional do transporte intracelular de nucleotídeos-açúcares em 
Trypanosoma cruzi 

IBMP 

Bruno Dallagiovanna Muñiz 
Estudo in vivo dos efeitos de microvesículas/exossomos derivados de células-tronco adultas no 
tratamento de isquemia cardíaca 

IBMP 

Claudia Nunes Duarte dos 
Santos 

Desenvolvimento e validação de testes rápidos para detecção de viroses emergentes e re-
emergentes 

IBMP 

Cristina Ide Fujinaga 
Impacto da implantação do apoio matricial na gestão da assistência à saúde infantil de bebês 
prematuros das 4ª e 5ª Regionais de Saúde do Paraná 

Unicentro 

Daiana Novello 
Diagnóstico e promoção da interdisciplinaridade em Estratégias de Saúde da Família (ESF) da 4ª e 
5ª Regionais de Saúde do Paraná 

Unicentro 

Dalton Luiz Schiessel 
Avaliação do estado nutricional de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS na cidade de 
Guarapuava e a inter-relação deste com a perda de peso, sarcopenia/caquexia no tratamento 
quimioterápico 

Unicentro 

Dayane Alberton 
Albumina glicada e novos biomarcadores eritrocitários para diagnóstico e controle do Diabetes 
mellitus 

UFPR 

Eiko Nakagawa Itano 
Diagnóstico laboratorial/monitoramento de tratamento da paracoccidioidomicose na região norte e 
oeste do estado do Paraná 

UEL 

Elaine Drehmer de A. Cruz Avaliação do clima organizacional para segurança do paciente UFPR 

Elisabeth Aparecida Audi 
Transtorno Depressivo e Diabetes Mellitus tipo 2: Associação do tratamento antidepressivo e as 
alterações metabólicas 

UEM 

Eneri Vieira de Souza Leite 
Mello 

Estudo das atividades larvicida e repelente de insetos de extratos e frações obtidas de flores de 
Tagetes patula L. (Asteraceae) 

UEM 

Fabio de Oliveira Pitta Atividade física na vida diária e força muscular periférica em tabagistas UEL 

Fábio Yuzo Nakamura 
Efeito de 12 semanas de treinamento aeróbio sobre a modulação autonômica em pré-púberes: 
ensaio clínico aleatório 

UEL 

Flávia Alessandra Guarnier 
Análise do perfil oxidativo e inflamatório sistêmico após aplicação de dois programas de exercícios 
em portadores de síndrome metabólica 

UEL 

Geraldo Picheth Biomarcadores para o diagnóstico precoce do diabetes gestacional UFPR 
Gerson Nakazato Diagnóstico e epidemiologia de Escherichia coli diarreiogênica UEL 

Giseli Klassen 
Estudo de biomarcadores de potencial uso diagnóstico para o carcinoma de mama do tipo ductal e 
lobular invasivo 

UFPR 

Hugo Reuters Schelin 
Avaliação de radiodiagnóstico médico em hospitais do Paraná e formação, capacitação e 
treinamento de profissionais do sus 

HPP 

Ivete Conchon Costa Compostos naturais como alternativa terapêutica no tratamento da leishmaniose UEL 
Izabel Cristina Meister 
Martins Coelho 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde: análise da cultura de Segurança entre Profissionais de 
Hospitais de Referência Terciária Pediátrica e Geriátrica no Estado do Paraná 

HPP 

Jefferson Rosa Cardoso 
Fisioterapia aquática versus fisioterapia aquática mais exercícios aeróbios para o tratamento de 
indivíduos com dor lombar crônica não específica: ensaio clínico aleatório 

UEL 

Juliana Sartori Bonini 
Avaliação nutricional e cognitiva de pacientes com doença de alzheimer na 5ª regional de saúde do 
paraná: projeto longitudinal 

Unicentro 

Juliano Bordignon 
Análise da Resposta Inflamatória em Pacientes com Dengue em Fase Aguda: Busca por 
Biomarcadores de Severidade de Doença e de Controle Vetorial 

IBMP 

Karen Wohnrath 
Preparação de imunossensores eletroquímicos capazes de diagnosticar, de forma precoce, doenças 
parasitárias endêmicas 

UEPG 
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Larissa Magalhães 
Alvarenga 

Produção e caracterização de um anticorpo recombinante humanizado para o tratamento do 
loxoscelismo 

UFPR 

Laura Misue Mitsuda Gestão Em Saúde/Enfermagem: qualidade e segurança do paciente em hospitais universitários UEM 

Leandra Ulbricht 
Diagnóstico precoce da obesidade e sobrepeso entre adolescentes por meio do desenvolvimento de 
modelagem matemática para estimativa da densidade corporal 

UTFPR 

Ligia Maria Facci 
Efetividade da Educação em Saúde comparada à Fisioterapia Aquática para pacientes com 
osteoartrite de joelhos: ensaio clínico aleatório 

UEL 

Luciana Furlaneto-Maia 
Ocorrência de diarréia humana associada á água recreacional e de consumo humano: um estudo 
tipo ecológico em ubs-sus no município de Londrina-PR 

UTFPR 

Luiz Antonio Bento 
Influência Das Características Pré E Pós-Encarceramento Na Saúde E Comportamento De Pessoas 
Em Privação De Liberdade: Colaboração internacional para criação de um modelo explicativo e 
treinamento das equipes multiprofissionais em pesquisa/inovação 

Faculdade 
INGÁ 

Magda Lucia Félix de 
Oliveira 

Convivendo com Drogas de Abuso: Percepção Social em uma Comunidade do Noroeste do Paraná UEM 

Marcelo Távora Mira 
Desenvolvimento de sistema bayesiano para previsão da ocorrência dos estados reacionais da 
hanseníase aplicável no Sistema Único de Saúde 

PUC-PR 

Mario Augusto Ono 
Desenvolvimento de métodos de diagnóstico da Paracoccidioidomicose por meio de PCR ELISA e 
ELISA com peptídeos sintéticos 

UEL 

Miguel Machinski Junior 
Avaliação da exposição da população paranaense as fumonisinas e desoxinivalenol pelo consumo 
de produtos alimentícios à base de milho e trigo 

UEM 

Milene Zanoni da Silva 
Vosgerau 

Terapia Comunitária Integrativa como tecnologia social para a promoção da saúde: experiência de 
pesquisa avaliativa por triangulação de métodos na rede de atenção à saúde de Curitiba/PR 

UFPR 

Nelly Lopes de Moraes Gil 
Automap-sus - mapas inteligentes automatizados no contexto do sistema único de saúde: criação e 
implementação da tecnologia, e treinamento das equipes multiprofissionais 

Faculdade 
INGÁ 

Nelson Nardo Junior Programa multiprofissional de tratamento da obesidade em adolescentes: ensaio de eficácia UEM 
Nilton Syogo Arakawa Avaliação do potencial terapêutico e mecanismo de ação da Budleina A para o tratamento de artrites UEL 
Pryscilla Fanini Wowk O papel imunomodulador de microvesículas isoladas de pacientes com a doença de chagas IBMP 

Rafael Gomes Ditterich 
A contratualização e o uso de incentivos profissionais como ferramentas de gestão do processo de 
trabalho na atenção primária à saúde 

UFPR 

Reinaldo Antônio da Silva 
Sobrinho 

Epidemiologia de doença negligenciada: comportamento espacial e temporal da incidência da 
tuberculose no estado do Paraná 

Unioeste 

Renato Mitsunori Nisihara Avaliação da inflamação sistêmica na retinopatia diabética UFPR 
Ricardo Henrique Moreton 
Godoi 

Avaliação Integrada da Poluição Atmosférica e dos Riscos à Saúde nas Cidades de Curitiba e 
Londrina 

UFPR 

Richardson Ribeiro 
Um sistema computacional especializado para a gestão, análise e o compartilhamento de 
informações de saúde 

UTFPR 

Roberto Barbosa Bazotte 
Impacto da suplementação com glutamina dipeptídeo em pacientes HIV/AIDS tratados com terapia 
antiretroviral 

UEM 

Rosilene Fressatti Cardoso 
Genotipagem, perfil de resistência e análise de mutações dos isolados clínicos de Mycobacterium 
tuberculosis procedentes dos municípios brasileiros da tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina 

UEM 

Rubens Cecchini 
Caracterização dos mecanismos oxidativos envolvidos no desenvolvimento de resistência à 
quimioterapia no câncer de mama e identificação de potenciais marcadores de quimioresistência 

UEL 

Rubiana Mara Mainardes Nanopartículas de anfotericina B para o tratamento da leishmaniose visceral Unicentro 
Sergio Seiji Yamada Estudo da eletromiografia de superfície na terapia de deglutição em pacientes intubados UEM 
Simone Aparecida Galerani 
Mossini 

Exposição ao álcool e outras drogas entre estudantes adolescentes: investigação de padrões de 
consumo e de proteção 

UEM 

Sylvio Barbon Junior Solução para aquisição e armazenamento de voz para o diagnóstico de doenças mentais UEL 
Thais Gomes Verzignassi 
Silveira 

Investigação de compostos fotossensibilizadores com potencial para o tratamento da leishmaniose 
tegumentar americana 

UEM 

Waldiceu Ap. Verri Junior Busca de novas terapias para melhoria da saúde do paciente com artrite gotosa UEL 
 

 
Curitiba, 03 de setembro de 2013. 
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Presidente 
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