
 

 

PROGRAMAÇÃO PPSUS SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 
PARCIAL 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO DO DIA 27/09/2017 

8h30 ás 09h50 

ABERTURA DA SOLENIDADE *Composição de Mesa:                                                                                                                                                                             
- Marco Antônio Fireman (Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos  - SCTIE, do Ministério da Saúde)                                                                                                                             
- Fábio Guedes Gomes  (Diretor Presidente da FAPEAL)                                                                                                                     
- Christian Teixeira (Secretário de Estado da Saúde de Alagoas -  
SESAU/AL)                                 

10h00 às 10h30 
Consolidação de estratégia para referência e contra-referência de 
pacientes com fendas orais no SUS em Alagoas. – Coordenadora: 
ISABELLA LOPES MONLLEÓ  

10h35 às 11h05 
Estudo da viabilidade de uma nova alternativa de tratamento tópico das 
lesões do colo uterino. – Coordenadora: TATIANE LUCIANO BALLIANO  

11h10 às 11h40 
Prevenção primária e secundária nas leishmanioses - Investigação de 
extrato de própolis vermelha de Alagoas em co-terapia com Glucantime® 
- Coordenadora: CAMILA BRAGA DORNELAS  

11h45 às 12h15 
Zika, microcefalia e audição: um estudo epidemiológico no Estado de 
Alagoas e o desenvolvimento de um novo teste de diagnóstico auditivo 
para o SUS – Coordenador: PEDRO DE LEMOS MENEZES  

12h20 às 14h00 ALMOÇO 

14h10 às 14h40 
Práticas e Tecnologias de Educação Permanente em Saúde – Pesquisa-
intervenção com foco no processo de trabalho de equipes de Saúde da 
Família. - Coordenadora: DÉBORA DE SOUZA SANTOS 

14h45 às 15:15 
Saúde ambiental e biosegurança em comunidades rurais na mesorregião 
do estado de Alagoas. - Coordenadora: WANDA GRIEP HIRAI 

15h20 às 15h50 

Caracterização de biomarcadores inflamatórios e de desequilíbrio redox 
em gestantes com pré-eclâmpsia: relação com o estado nutricional e com 
as repercussões maternas e fetais. – Coordenadora: ALANE CABRAL 
MENEZES DE OLIVEIRA 

15h55 às 16h25 

Avaliação da exposição a contaminantes inorgânicos (Hg, As, Se, Cd e Pb) 
no ambiente e parâmetros bioquímicos associados ao estresse oxidativo 
da população circunvizinha ao Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba 
(Maceió-AL): correlação entre contaminação ambiental e qualidade da 
saúde humana. –  Coordenador: JOSUÉ CARINHANHA CALDAS SANTOS  

16h30 às 17h00 
Estudo da atividade leishmanicida de fitoterápicos e/ou plantas 
medicinais utilizados no SUS e orientação ao uso racional à comunidade 
alagoana. - Coordenadora: ALINE CAVALCANTI DE QUEIROZ  



 

 

 

 
PROGRAMAÇÃO DO DIA 28/09/2017 

08h30 às 09h00 
Impacto de uma intervenção precoce em funções executivas e 
autorregulação na saúde mental de escolares de Maceió. – 
Coordenador: CLAUDIO TORRES DE MIRANDA  

09h05 às 09h35 
O modelo de gestão estratégia das relações públicas para os 
processos interacionais de acesso, acolhimento e vínculo na atenção 
básica à saúde. - Coordenadora: SANDRA NUNES LEITE  

09h40 às 10h10 
A construção do direito à saúde em Alagoas, sujeitos e práticas. - 
Coordenadora: MARGARETE PEREIRA CAVALCANTE  

10h15 às 10h45 
Saúde, Alimentação, Nutrição e Desenvolvimento Infantil - SAND: um 
estudo de coorte. - Coordenadora: GIOVANA LONGO SILVA 

10h50 às 11h25 
Diagnóstico de saúde e Segurança Alimentar e Nutricional das famílias 
das comunidades remanescentes dos quilombos do estado de 
Alagoas. - Coordenador: HAROLDO DA SILVA FERREIRA  

11h30 às 12h00 

Desenvolvimento de membranas de poli (ácido lático-co-ácido 
glicólico) – PLGA em associação com Própolis Vermelha como 
alternativa no tratamento de feridas cutâneas. – Coordenador: 
IRINALDO DINIZ BASÍLIO JÚNIOR  

12h00 às 14h00  ALMOÇO 

14h10 às 14h40 
Prospecção de biomarcadores imunológicos e caracterização 
molecular dos vírus da Dengue, Zika e Chikungunya em pacientes 
atendidos no SUS/Alagoas. - Coordenador: ENIO JOSE BASSI  

14h45 às 15:15 
Caracterização de Distúrbios da diferenciação do sexo em Alagoas: 
uma abordagem multidisciplinar no SUS. - Coordenadora: SUSANE 
VASCONCELOS ZANOTTI   

15h20 às 15h50 

Avaliação do potencial toxicológico de formulações puras e comerciais 
do piriproxifeno (pesticida de combate a Dengue e Zika) (Tiger 100 
ec®) em oreochromis niloticus (tilápia do Nilo) e seus efeitos na 
qualidade da água.  -  Coordenador: ELTON LIMA SANTOS 

15h55 às 16h25 

Epidemiologia do Câncer de Cabeça e Pescoço: carcinógenos, 
infecções bucais associadas, avaliação de tratamentos odontológicos 
e nutricionais paliativos e identificação de marcadores genéticos e 
epigenéticos. – Coordenadora: REGIANNE UMEKO KAMIYA 

16h30 às 17h00 
Avaliação da ação dos agrotóxicos no homem e no ambiente: um 
enfoque no APL de horticultura. - Coordenadora: ALDENIR FEITOSA 
DOS SANTOS  

 


