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Resultado preliminar – Etapa I  

Enquadramento das Propostas   

 

Após análise pela área técnica da FACEPE, em atendimento ao item 3.1. da Chamada Pública 10/2017 

– PPSUS 2017, disponibilizamos a lista das propostas enquadradas que seguirão para a Etapa II – 

Análise por consultores ad hoc.  

Aos proponentes que tiveram suas propostas desenquadradas serão enviadas mensagens eletrônicas 

informando o motivo da desclassificação. Recursos administrativos ao resultado poderão ser interpostos 

no prazo de dez dias contados do envio da correspondência eletrônica, por meio do formulário eletrônico 

específico disponível no perfil do coordenador no sistema AgilFAP (http://agil.facepe.br/). 

 

Recife, 12 de setembro de 2017. 

 

 

Paulo Roberto Freire Cunha 

Diretor Científico 
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PROPOSTAS ENQUADRADAS PPSUS 2017 

Nº DO 
PROCESSO 
(AgilFAP) 

TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE TEMA LINHA DE PESQUISA 

APQ-0720-
2.01/17 

Avaliação da atividade 
biológica, larvicida, 

adulticida e ovicida de 
óleos essenciais em 

espécies dos gêneros 
Croton e Lippia e estudo 
dos seus mecanismos de 

ação 

Fábio André 
Brayner dos 

Santos 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.2. Controle vetorial 
(potencial de aplicação de 

moléculas inseticidas 
sintéticas e naturais, 

pesquisa operacional para 
implantação de tecnologias 
de controle integrado de 
mosquitos e avaliação de 
impactos das ações de 

controle); 

APQ-0838-

2.01/17 

Identificação de 

receptores em mosquitos 
necessários para a 

transmissão vetorial do 
vírus Zika 

Tatiany Patrícia 

Romão Pompílio 
de Melo 

Tema 1: Estudo das 

arboviroses de 
interesse em saúde 

pública 

1.1. Investigação da 
capacidade vetorial para 
arbovírus em diferentes 
espécies de mosquitos 

(densidade, longevidade, 
antropofilia, taxa de picada 
em humanos, distribuição 

espaço-temporal nos 
ambientes urbanos e rurais, 

biodiversidade e taxa de 
infecção natural); 

APQ-0502-
2.08/17 

Determinação do efeito 
de infusões e lectinas 

vegetais no ciclo 
biológico do Aedes 

Aegypti visando aplicação 
no controle do inseto 

Patrícia Maria 
Guedes Paiva 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.2. Controle vetorial 
(potencial de aplicação de 

moléculas inseticidas 
sintéticas e naturais, 

pesquisa operacional para 
implantação de tecnologias 
de controle integrado de 
mosquitos e avaliação de 
impactos das ações de 

controle); 

APQ-0440-
2.11/17 

Fatores genéticos e 
moleculares envolvidos 

na patogênese da 
infecção por vírus Zika 

em gestantes 

Sergio Crovella Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.5. Estudo da fisiopatogenia 
e diagnóstico de Zika e 

Chikungunya (teste 
diagnóstico, alterações 
metabólicas, celulares e 
moleculares, marcadores 

bioquímicos e avaliação de 
hospedeiros/reservatórios 

vertebrados). 

APQ-0746-
2.11/17 

Perfil epidemiológico e 
Implicações na Qualidade 
de Vida de Pacientes com 

Infecção Crônica pelo 
vírus Chikungunya 

Ana Lisa do Vale 
Gomes 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.4. Linhas de cuidados para 
as arboviroses (reabilitação; 

intervenção terapêutica; 
intervenção clínica; 

avaliação da atenção; 
cuidado integral das formas 
crônicas, estudos clínicos e 

epidemiológicos, saúde 
materno – infantil e estudo 

prospectivo de casos 
crônicos de Zika e 

Chikungunya); 

APQ-0739-
2.12/17 

Fisiopatogenia e 
diagnóstico do vírus Zika: 

ênfase no tropismo 
celular e diagnóstico 
sorológico específico 

Laura Helena 
Vega Gonzales 

Gil 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.5. Estudo da fisiopatogenia 
e diagnóstico de Zika e 

Chikungunya (teste 
diagnóstico, alterações 
metabólicas, celulares e 
moleculares, marcadores 

bioquímicos e avaliação de 
hospedeiros/reservatórios 

vertebrados). 
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Nº DO 
PROCESSO 
(AgilFAP) 

TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE TEMA LINHA DE PESQUISA 

APQ-0852-
2.12/17 

Caracterização Clínico-
Epidemiológica, 

Imunológica e Viral dos 
Casos de Óbito Ocorridos 

no Estado de 
Pernambuco com 

Diagnóstico Laboratorial 
Positivo para o Vírus 

Chikungunya 

Lindomar José 
Pena 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.5. Estudo da fisiopatogenia 
e diagnóstico de Zika e 

Chikungunya (teste 
diagnóstico, alterações 
metabólicas, celulares e 
moleculares, marcadores 

bioquímicos e avaliação de 
hospedeiros/reservatórios 

vertebrados). 

APQ-0725-
2.13/17 

Caracterização molecular 
de arbovírus circulantes e 

filogeografia de 
mosquitos provenientes 
de pontos estratégicos: 
um estudo em portos, 
aeroporto e rodoviárias 
da Região Metropolitana 

de Recife e Caruaru. 

Marcelo 
Henrique Santos 

Paiva 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.1. Investigação da 
capacidade vetorial para 
arbovírus em diferentes 
espécies de mosquitos 

(densidade, longevidade, 
antropofilia, taxa de picada 
em humanos, distribuição 

espaço-temporal nos 
ambientes urbanos e rurais, 

biodiversidade e taxa de 
infecção natural); 

APQ-0864-
4.03/17 

Avaliação da atividade 
antiviral frente aos vírus 
Chikungunya e Zika de 

novos derivados Isatina-
tiazóis 

Paulo André 
Teixeira de 

Moraes Gomes 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.4. Linhas de cuidados para 
as arboviroses (reabilitação; 

intervenção terapêutica; 
intervenção clínica; 

avaliação da atenção; 
cuidado integral das formas 
crônicas, estudos clínicos e 

epidemiológicos, saúde 
materno – infantil e estudo 

prospectivo de casos 
crônicos de Zika e 

Chikungunya); 

APQ-0767-
4.08/17 

Programa de tratamento 
fisioterapêutico com 

exercícios de 
fortalecimento muscular 
para pacientes com febre 

Chikungunya: 
repercussões funcionais, 
níveis de biomarcadores, 
análise termográfica e 

qualidade de vida 

Angélica da Silva 
Tenório 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.4. Linhas de cuidados para 
as arboviroses (reabilitação; 

intervenção terapêutica; 
intervenção clínica; 

avaliação da atenção; 
cuidado integral das formas 
crônicas, estudos clínicos e 

epidemiológicos, saúde 
materno – infantil e estudo 

prospectivo de casos 
crônicos de Zika e 

Chikungunya); 

APQ-0793-
4.01/17 

Estudo de Coorte das 
crianças nascidas no 

Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de 
Pernambuco: os fatores 
associados à Síndrome 
Congênita do Zika vírus 

Bernadete Perez 
Coelho 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 

pública 

1.4. Linhas de cuidados para 
as arboviroses (reabilitação; 

intervenção terapêutica; 
intervenção clínica; 

avaliação da atenção; 
cuidado integral das formas 
crônicas, estudos clínicos e 

epidemiológicos, saúde 
materno – infantil e estudo 

prospectivo de casos 
crônicos de Zika e 

Chikungunya); 
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Nº DO 
PROCESSO 
(AgilFAP) 

TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE TEMA LINHA DE PESQUISA 

APQ-0880-
4.01/17 

Complicações obstétricas 
associadas às arboviroses 

(Zika, Chikungunya e 
Dengue) em uma 
maternidade de 

referência no Nordeste 
do Brasil: estudo de corte 

seccional 

Leila Katz Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.4. Linhas de cuidados para 
as arboviroses (reabilitação; 

intervenção terapêutica; 
intervenção clínica; 

avaliação da atenção; 
cuidado integral das formas 
crônicas, estudos clínicos e 

epidemiológicos, saúde 
materno – infantil e estudo 

prospectivo de casos 
crônicos de Zika e 

Chikungunya); 

APQ-0693-
4.06/17 

Trajetórias de Cuidado: a 
Síndrome Congênita do 
Zika e seus impactos 
para as mulheres e 

famílias pernambucanas 

Tereza Maciel 
Lyra 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.4. Linhas de cuidados para 
as arboviroses (reabilitação; 

intervenção terapêutica; 
intervenção clínica; 

avaliação da atenção; 
cuidado integral das formas 
crônicas, estudos clínicos e 

epidemiológicos, saúde 
materno – infantil e estudo 

prospectivo de casos 
crônicos de Zika e 

Chikungunya); 

APQ-0806-
4.06/17 

Soroepidemiologia da 
Zika e Chikungunya em 

três áreas 
socioeconomicamente 

distintas no Recife, 
Nordeste do Brasil: 

estudo de corte 
seccional. 

Maria Cynthia 
Braga 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.4. Linhas de cuidados para 
as arboviroses (reabilitação; 

intervenção terapêutica; 
intervenção clínica; 

avaliação da atenção; 
cuidado integral das formas 
crônicas, estudos clínicos e 

epidemiológicos, saúde 
materno – infantil e estudo 

prospectivo de casos 
crônicos de Zika e 

Chikungunya); 

APQ-0822-
4.06/17 

Desenvolvimento de 
Produtos e Soluções 
Tecnológicas para 

Controle Integrado do 
mosquito Aedes aegypti 

Sofia Suely 
Ferreira Brandão 

Rodrigues 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.2. Controle vetorial 
(potencial de aplicação de 

moléculas inseticidas 
sintéticas e naturais, 

pesquisa operacional para 
implantação de tecnologias 
de controle integrado de 
mosquitos e avaliação de 
impactos das ações de 

controle); 

APQ-0783-
1.06/17 

Desenvolvimento de um 
Larvicida Brasileiro para o 

Aedes aegypti 

João Bosco 
Paraiso da Silva 

Tema 1: Estudo das 
arboviroses de 

interesse em saúde 
pública 

1.2. Controle vetorial 
(potencial de aplicação de 

moléculas inseticidas 
sintéticas e naturais, 

pesquisa operacional para 
implantação de tecnologias 
de controle integrado de 
mosquitos e avaliação de 
impactos das ações de 

controle); 
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Nº DO 
PROCESSO 
(AgilFAP) 

TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE TEMA LINHA DE PESQUISA 

APQ-0774-
2.12/17 

Pesquisa em Resistência 
Antimicrobiana na Rede 
Pública de Assistência à 

Saúde do Estado de 
Pernambuco: Um Estudo 

Microbiológico e de 
Epidemiologia Molecular 

para o PPSUS 

Marcia Maria 
Camargo de 

Morais 

Tema 2: Vigilância de 
doenças e riscos à 
saúde individual e 

coletiva 

2.3. Vigilância e controle de 
vetores, patógenos 

emergentes e daqueles 
associados às infecções 

relacionadas à assistência à 
saúde; 

APQ-0837-
2.12/17 

Investigação de genes de 
resistência a 

antimicrobianos em 
isolados clínicos de 

enterobactérias 
multidroga-resistentes 

provenientes de hospitais 
de Recife-PE: avaliação 

ultraestrutural após ação 
antimicrobianos e análise 
de antibioticoterapia in 

vitro. 

Ana Catarina de 
Souza Lopes 

Tema 2: Vigilância de 
doenças e riscos à 
saúde individual e 

coletiva 

2.3. Vigilância e controle de 
vetores, patógenos 

emergentes e daqueles 
associados às infecções 

relacionadas à assistência à 
saúde; 

APQ-0792-
2.13/17 

Detecção de Rickettsia 
spp. Em carrapatos 

coletados em um foco de 
febre maculosa no estado 

de Pernambuco 

Filipe Dantas 
Torres 

Tema 2: Vigilância de 
doenças e riscos à 
saúde individual e 

coletiva 

2.3. Vigilância e controle de 
vetores, patógenos 

emergentes e daqueles 
associados às infecções 

relacionadas à assistência à 
saúde; 

APQ-0594-
4.06/17 

Avaliação de um modelo 
de controle integrado de 
Aedes aegypti e Culex 

quinquefasciatus em uma 
área urbana do Recife 
com circulação do vírus 

Zika 

Cláudia Maria 
Fontes de 
Oliveira 

Tema 2: Vigilância de 
doenças e riscos à 
saúde individual e 

coletiva 

2.3. Vigilância e controle de 
vetores, patógenos 

emergentes e daqueles 
associados às infecções 

relacionadas à assistência à 
saúde; 

APQ-0853-
4.06/17 

Vulnerabilidades 
socioambientais 

relacionadas à exposição 
ocupacional e ambiental 

aos agrotóxicos e a 
Vigilância em Saúde de 
populações expostas 

Aline do Monte 
Gurgel 

Tema 2: Vigilância de 
doenças e riscos à 
saúde individual e 

coletiva 

2.4. Vigilância do 
adoecimento e da 

mortalidade relacionada ao 
trabalho; 

APQ-0802-
1.03/17 

Um sistema de 
telemonitoramento para 

acompanhamento da 
assistência pré-natal na 

atenção primária e 
terciária 

Valéria Cesário 
Times 

Tema 2: Vigilância de 
doenças e riscos à 
saúde individual e 

coletiva 

2.2. Vigilância da 
morbimortalidade materna, 
infantil e fetal e os custos 

sociais; 

APQ-0652-
5.05/17 

Diagnóstico da situação 
epidemiológica e 

implementação de um 
programa de vigilância 
para a esporotricose 
humana e animal na 

Região Metropolitana de 
Recife, Pernambuco 

Rinaldo 
Aparecido Mota 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.3. Estudos epidemiológicos 
e das políticas de saúde com 
foco na prevenção, vigilância 

e/ou controle para 
cisticercose, doença de 
Chagas, esporotricose, 

esquistossomose, filariose, 
geohelmintíases, 

hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções; 
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Nº DO 
PROCESSO 
(AgilFAP) 

TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE TEMA LINHA DE PESQUISA 

APQ-0700-
5.05/17 

Educação em saúde: 
formação de agentes 

multiplicadores na 
prevenção e controle da 

cisticercose 

Leucio Camara 
Alves 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.5. Desenvolvimento de 
estratégias de formação 

continuada e educação em 
saúde para cisticercose, 

doença de Chagas, 
esporotricose, 

esquistossomose, filariose, 
geohelmintíases, 

hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções. 

APQ-0825-
5.05/17 

Estudo epidemiológico da 
Leishmaniose Visceral no 

Sertão pernambucano 

Mauricio Claudio 
Horta 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.3. Estudos epidemiológicos 
e das políticas de saúde com 
foco na prevenção, vigilância 

e/ou controle para 
cisticercose, doença de 
Chagas, esporotricose, 

esquistossomose, filariose, 
geohelmintíases, 

hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções; 

APQ-0612-
2.09/17 

Nanodispositivos 
dielétricos para 
biodetecção de 

leishmaniose visceral e 
neuroesquistossomose 

Maria Danielly 
Lima de Oliveira 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.1. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de métodos 

diagnósticos e 
biomarcadores para doença 
de Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

leishmanioses, sífilis, 
tuberculose e co-infecções; 

APQ-0704-

2.08/17 

Desenvolvimento de 

métodos moleculares 
para o diagnóstico, 

acompanhamento da 
resposta ao tratamento e 

avaliação de cura na 
sífilis materna e 

congênita 

Fábio Lopes de 

Melo 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.1. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de métodos 

diagnósticos e 
biomarcadores para doença 
de Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

leishmanioses, sífilis, 
tuberculose e co-infecções; 

APQ-0628-
2.02/17 

Avaliação de 
Biomoléculas na 

Regulação Gênica da 
Resposta Imune como 
estratégia terapêutica 

contra Tuberculose Ativa 
& Multirresistente à 

Drogas 

Jaqueline de 
Azevedo Silva 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.2. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de estratégias 

terapêuticas/produtos para 
doença de Chagas, 

esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 
hanseníase, leishmanioses, 

sífilis tuberculose e co-
infecções; 

APQ-0606-

2.11/17 

Avaliação do potencial 

imunomodulador e 
profilático de novos 

antígenos de Leishmania 
infantum candidatos ao 

desenvolvimento de 
novas terapias e/ou 

vacinas contra a 
leishmaniose visceral. 

Milena de Paiva 

Cavalcanti 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.2. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de estratégias 

terapêuticas/produtos para 
doença de Chagas, 

esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 
hanseníase, leishmanioses, 

sífilis tuberculose e co-
infecções; 

     



CHAMADA PÚBLICA FACEPE 10/2017 

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE (PPSUS - PERNAMBUCO) - ENQUADRAMENTO 

 

 

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) 
Rua Benfica, 150, Madalena, 50720-001, Recife/PE – (81) 3181-4600 

7/21 

Nº DO 
PROCESSO 
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TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE TEMA LINHA DE PESQUISA 

APQ-0682-
2.12/17 

Novo status da 
esporotricose: da doença 

negligênciada à 
intervenção robusta no 
diagnóstico e inovação 

terapêutica 

Rejane Pereira 
Neves 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.1. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de métodos 

diagnósticos e 
biomarcadores para doença 
de Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

leishmanioses, sífilis, 
tuberculose e co-infecções; 

APQ-0663-
2.13/17 

Utilização da terapia 
complexa descongestiva 

para o tratamento do 
linfedema de membro 

inferior: investigação 
bioquímica e imunológica 
da eficácia terapêutica 

em relação à morbidade 

Abraham Cesar 
de Brito Rocha 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.4. Estudos sobre linhas de 
cuidado, morbidade e 

aspectos sócio- econômicos 
da cisticercose, doença de 

Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

geohelmintíases, 
hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções; 

APQ-0669-
2.13/17 

Avaliação pré-clínica do 
potencial biotecnológico 
de porfirinas na terapia 

fotodinâmica da 
leishmaniose cutânea 

para aplicação no 
Sistema Único de Saúde. 

Regina Célia 
Bressan Queiroz 
de Figueiredo 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.2. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de estratégias 

terapêuticas/produtos para 
doença de Chagas, 

esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 
hanseníase, leishmanioses, 

sífilis tuberculose e co-
infecções; 

APQ-0703-
2.13/17 

Desenvolvimento e 
avaliação do diagnóstico 
molecular e quantitativo 
para Doença de Chagas 

Virginia Maria 
Barros de 
Lorena 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.1. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de métodos 

diagnósticos e 
biomarcadores para doença 
de Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

leishmanioses, sífilis, 
tuberculose e co-infecções; 

APQ-0782-
2.13/17 

Caracterização da 
leishmaniose tegumentar 
americana no município 

de Timbaúba-PE: 
aspectos clínicos, 

imunológicos, dinâmica 
dos flebotomíneos 

presentes nas localidades 
endêmicas e ações 

socioeducativas para a 
população. 

Luiz Carlos Alves Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.5. Desenvolvimento de 
estratégias de formação 

continuada e educação em 
saúde para cisticercose, 

doença de Chagas, 
esporotricose, 

esquistossomose, filariose, 
geohelmintíases, 

hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções. 

APQ-0797-
2.13/17 

Infecção assintomática 
por Leishmania spp. Em 
Doadores de Sangue dos 
Hemocentros de Recife-

PE e Caruaru-PE 

Manoel 
Sebastião da 
Costa Lima 

Junior 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.1. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de métodos 

diagnósticos e 
biomarcadores para doença 
de Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

leishmanioses, sífilis, 
tuberculose e co-infecções; 
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PROCESSO 
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TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE TEMA LINHA DE PESQUISA 

APQ-0815-
2.13/17 

Avaliação de um novo 
teste rápido viável para o 
diagnóstico das formas 
humana e canina da 
leishmaniose visceral 

Osvaldo 
Pompilio de 
Melo Neto 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.1. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de métodos 

diagnósticos e 
biomarcadores para doença 
de Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

leishmanioses, sífilis, 
tuberculose e co-infecções; 

APQ-0512-
4.04/17 

Estratégias de Formação 
Continuada e Educação 
em Saúde Integrando 

Ensino, Serviço e 

Pesquisa para Doença de 
Chagas, 

Esquistossomose, 
Geohelmintíases, 

Leishmaniose, Filaríose e 
Tracoma em Escolas 
Públicas do Ensino 

Fundamental I e II no 
Estado de Pernambuco 

Maria Beatriz 
Araújo Silva 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.5. Desenvolvimento de 
estratégias de formação 

continuada e educação em 
saúde para cisticercose, 

doença de Chagas, 
esporotricose, 

esquistossomose, filariose, 
geohelmintíases, 

hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções. 

APQ-0517-
4.03/17 

Desenvolvimento 
Tecnológico de Formas 

Farmacêuticas à Base de 
Extrato Seco de Morinda 
citrifolia para Tratamento 

Esquistossomicida 

Rosali Maria 
Ferreira da Silva 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.2. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de estratégias 

terapêuticas/produtos para 
doença de Chagas, 

esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 
hanseníase, leishmanioses, 

sífilis tuberculose e co-
infecções; 

APQ-0649-
4.03/17 

Plataforma de 
desenvolvimento de 
novas formulações 

farmacêuticas pediátricas 
para o combate às 

doenças negligenciadas 

Pedro Jose 
Rolim Neto 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.2. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de estratégias 

terapêuticas/produtos para 
doença de Chagas, 

esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 
hanseníase, leishmanioses, 

sífilis tuberculose e co-
infecções; 

APQ-0814-
4.03/17 

Desenvolvimento de 
novos produtos 

nanotecnológicos como 
estratégia terapêutica 

para tuberculose, doença 
de Chagas e infecções 

provocadas por bactérias 
resistentes 

Isabella Macário 
Ferro Cavalcanti 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.2. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de estratégias 

terapêuticas/produtos para 
doença de Chagas, 

esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 
hanseníase, leishmanioses, 

sífilis tuberculose e co-
infecções; 

APQ-0592-
4.08/17 

Efeito da Terapia 
Complexa Descongestiva 

sobre parâmetros da 
resposta imune em 

indivíduos com linfedema 
residentes em área 

endêmica de filariose 

Maria do 
Amparo Andrade 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.2. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de estratégias 

terapêuticas/produtos para 
doença de Chagas, 

esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 
hanseníase, leishmanioses, 

sífilis tuberculose e co-
infecções; 
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Nº DO 
PROCESSO 
(AgilFAP) 

TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE TEMA LINHA DE PESQUISA 

APQ-0430-
4.01/17 

Estudo de biomarcadores 
genéticos e epigenéticos 

envolvidos na 
susceptibilidade a 

leishmaniose visceral em 
pacientes coinfectados 

com hiv 

Luydson 
Richardson Silva 

Vasconcelos 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.1. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de métodos 

diagnósticos e 
biomarcadores para doença 
de Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

leishmanioses, sífilis, 
tuberculose e co-infecções; 

APQ-0760-
4.01/17 

Estudo sobre o impacto 
da implementação do 

transplante cardíaco na 
morbimortalidade de 

pacientes com 
cardiopatia chagásica no 
complexo hospitalar da 

Universidade de 
Pernambuco-UPE 

Ricardo de 
Carvalho Lima 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.2. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de estratégias 

terapêuticas/produtos para 
doença de Chagas, 

esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 
hanseníase, leishmanioses, 

sífilis tuberculose e co-
infecções; 

APQ-0861-
4.01/17 

Estudo epidemiológico da 
dinâmica da transmissão 
da tuberculose entre a 
população privada de 

liberdade e a comunidade 
de Recife - fatores de 
riscos e diversidade 

genética dos isolados 
clínicos d 

emycobacterium 
tuberculosis 

Michelle 
Christiane da 
Silva Rabello 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.3. Estudos epidemiológicos 
e das políticas de saúde com 
foco na prevenção, vigilância 

e/ou controle para 
cisticercose, doença de 
Chagas, esporotricose, 

esquistossomose, filariose, 
geohelmintíases, 

hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções; 

APQ-0608-
4.06/17 

Avaliação Preditiva para 
Transmissão da 

Esquistossomose em 
Localidades Vulneráveis 
de Pernambuco através 
de Matriz de Indicadores 
Ambientais e Modelagens 
Matemática e Espacial de 

Risco. 

Constança Clara 
Gayoso Simões 

Barbosa 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.3. Estudos epidemiológicos 
e das políticas de saúde com 
foco na prevenção, vigilância 

e/ou controle para 
cisticercose, doença de 
Chagas, esporotricose, 

esquistossomose, filariose, 
geohelmintíases, 

hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções; 

APQ-0675-
4.06/17 

Modelagem de cargas 
parasitárias e o potencial 

infectivo de cães para 
identificação de fatores 

determinantes da 
manutenção do ciclo 

zoonótico da leishmaniose 
tegumentar em região 
endêmica do Estado de 

Pernambuco, Brasil 

Sinval Pinto 
Brandão Filho 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.3. Estudos epidemiológicos 
e das políticas de saúde com 
foco na prevenção, vigilância 

e/ou controle para 
cisticercose, doença de 
Chagas, esporotricose, 

esquistossomose, filariose, 
geohelmintíases, 

hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções; 

APQ-0689-
4.06/17 

Avaliação de um sistema 
baseado em lamp 

(amplificação isotérmica 
de DNA mediada por 

loop) para o diagnóstico 
da tuberculose pulmonar 

e extrapulmonar, no 
estado de Pernambuco 

Rosana de 
Albuquerque 
Montenegro 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.1. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de métodos 

diagnósticos e 
biomarcadores para doença 
de Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

leishmanioses, sífilis, 
tuberculose e co-infecções; 
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PROCESSO 
(AgilFAP) 

TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE TEMA LINHA DE PESQUISA 

APQ-0732-
4.06/17 

Avaliação do rastreio de 
sífilis por métodos 

treponêmico (TR) e não 
treponêmico (VDRL) em 

pacientes obstétricas 
atendidas pelo Sistema 

Único de Saúde do 
Município de Serra 

Talhada/PE 

Daniela de 
Araújo Viana 

Marques 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.1. Desenvolvimento e/ou 
avaliação de métodos 

diagnósticos e 
biomarcadores para doença 
de Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

leishmanioses, sífilis, 
tuberculose e co-infecções; 

APQ-0805-
4.06/17 

Morbidade em área 
endêmica de filariose – 

implantação de 

estratégias para 
obtenção do Certificado 
de Eliminação pelo Plano 
Global de Eliminação da 

Filariose Linfática 
(PGEFL) 

Ana Maria 
Aguiar dos 

Santos 

Tema 3: Estudos das 
doenças negligenciadas 
(Cisticercose, Doença de 
Chagas, Esporotricose, 

Esquistossomose, 
Hanseníase, Filariose, 

Geo-Helmintíases, 
Leishmanioses, Sífilis e 

Tuberculose) 

3.4. Estudos sobre linhas de 
cuidado, morbidade e 

aspectos sócio- econômicos 
da cisticercose, doença de 

Chagas, esporotricose, 
esquistossomose, filariose, 

geohelmintíases, 
hanseníase, leishmanioses, 
sífilis, tracoma, tuberculose 

e co-infecções; 

APQ-0636-
4.04/17 

Avaliação do Risco 
Cardiovascular Global e 
Rastreamento dos Níveis 

Pressóricos em 
Hipertensos no Município 

de Recife. 

Simone Maria 
Muniz da Silva 

Bezerra 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.2. Estudo da qualidade no 
atendimento, da 

resolutividade, do acesso 
aos serviços de saúde e das 

ações de promoção, 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças 

crônicas não transmissíveis; 

APQ-0670-
4.04/17 

Intervenção educativa 
intersetorial para a 

promoção do 

desenvolvimento infantil 
socioemocional 

Maria 
Wanderleya de 

Lavor Coriolano-

Marinus 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.5. Avaliação e 
desenvolvimento de 

processos de gestão do 
trabalho, formação e 
educação em saúde. 

APQ-0728-
4.04/17 

Atuação dos 
trabalhadores de saúde: 
médico e enfermeiro da 
estratégia de saúde da 
família no programa de 
controle da hanseníase 

Maria Ilk Nunes 
de Albuquerque 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.5. Avaliação e 
desenvolvimento de 

processos de gestão do 
trabalho, formação e 
educação em saúde. 

APQ-0508-
4.08/17 

Eficácia da Vibração de 
Corpo Inteiro sobre a 

Variabilidade da 
Frequência Cardíaca, 

Aptidão 
Cardiorrespiratória, 

Capacidade Funcional, 
Força e Espessura 

Muscular, e Qualidade de 
Vida de Pacientes 

Transplantados Renais e 
do exercício físico com 

restrição d 

Patrícia Érika de 
Melo Marinho 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.2. Estudo da qualidade no 
atendimento, da 

resolutividade, do acesso 
aos serviços de saúde e das 

ações de promoção, 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças 

crônicas não transmissíveis; 

APQ-0538-
4.08/17 

Impacto da queimadura 
profunda na qualidade de 

vida em mulheres 
atendidas no ambulatório 

de um hospital de 
referência na cidade do 

Recife-PE 

Alex Sandro 
Rolland de 

Souza 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.1. Estudo das redes 
prioritárias do Estado (rede 
cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de 
atenção psicossocial, rede 
de atenção à pessoa com 
deficiência) e de agravos 

prevalentes; 
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APQ-0756-
4.08/17 

Eficácia do exercício 
aeróbio no controle da 

pré-eclâmpsia em 
gestantes normotensas 
com histórico de pré-

eclâmpsia prévia 

Andrea Lemos 
Bezerra de 

Oliveira 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.2. Estudo da qualidade no 
atendimento, da 

resolutividade, do acesso 
aos serviços de saúde e das 

ações de promoção, 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças 

crônicas não transmissíveis; 

APQ-0826-
4.08/17 

Avaliação da correlação 
entre os parâmetros 
espaço-temporais e o 

desempenho funcional da 
marcha de idosas com 

osteoartrite de joelho 

Marcia 
Alessandra 
Carneiro 
Pedrosa 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.2. Estudo da qualidade no 
atendimento, da 

resolutividade, do acesso 
aos serviços de saúde e das 

ações de promoção, 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças 

crônicas não transmissíveis; 

APQ-0839-
4.08/17 

Efeitos da reabilitação 
cardíaca na capacidade 

funcional, função 
endotelial, variabilidade 
cardíaca e qualidade de 
vida em receptores de 
transplante cardíaco: 

Faixa: Faixa B: propostas 
acima de R$ 30.000,00 

(trinta 

Daniella Cunha 
Brandão 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.1. Estudo das redes 
prioritárias do Estado (rede 
cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de 
atenção psicossocial, rede 
de atenção à pessoa com 
deficiência) e de agravos 

prevalentes; 

APQ-0541-
4.01/17 

Garantindo Eficiência no 
Diagnóstico da Morte 
Encefálica:  Flipped 

Learning e Aplicação de 

Plataforma Virtual de 
Ensino na Capacitação 

Ativa de Profissionais de 
Saúde 

Maria Carolina 
Martins de Lima 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.5. Avaliação e 
desenvolvimento de 

processos de gestão do 
trabalho, formação e 
educação em saúde. 

APQ-0641-
4.01/17 

Caracterização clínica e 
molecular de pacientes 

com neoplasias 
mieloproliferativas 

cromossomo Ph-negativo 

Antonio Roberto 
Lucena de 

Araujo 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.2. Estudo da qualidade no 
atendimento, da 

resolutividade, do acesso 
aos serviços de saúde e das 

ações de promoção, 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças 

crônicas não transmissíveis; 

APQ-0645-
4.01/17 

Avaliação nutricional 
antropométrica na 

gravidez: um estudo 
crítico e propositivo 

Suzana Lins da 
Silva 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.1. Estudo das redes 
prioritárias do Estado (rede 
cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de 
atenção psicossocial, rede 
de atenção à pessoa com 
deficiência) e de agravos 

prevalentes; 

APQ-0779-
4.01/17 

BAROS360° - 
Aprendizado imersivo em 

360º com uso de 
tecnologias de realidade 

virtual no ensino de 
cirurgias bariátricas 

Paula Rejane 
Beserra Diniz 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.5. Avaliação e 
desenvolvimento de 

processos de gestão do 
trabalho, formação e 
educação em saúde. 
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APQ-0881-
4.01/17 

TELEREGULAPE: a 
telerregulação como 
estratégia ágil para 

regulação do acesso à 
serviços de saúde 

Magdala de 
Araújo Novaes 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.3. Estudos sobre a 
formulação, implantação, 

avaliação e sustentabilidade 
de intervenções e de 

produção, uso e 
disseminação desse 
conhecimento em 

planejamento, gestão e 
tecnologias em saúde; 

APQ-0883-
4.05/17 

Comparação de medidas 
antropométricas reais e 
métodos de estimativa 
em pacientes adultos e 

idosos com risco ou não 
de doenças crônicas não 

transmissíveis 

Thays Kallyne 
Marinho de 

Souza 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.2. Estudo da qualidade no 
atendimento, da 

resolutividade, do acesso 
aos serviços de saúde e das 

ações de promoção, 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças 

crônicas não transmissíveis; 

APQ-0519-
4.06/17 

Avaliação de 
intervenções de Atenção 

Primária à Saúde no 
Estado de Pernambuco 

Sydia Rosana de 
Araujo Oliveira 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.3. Estudos sobre a 
formulação, implantação, 

avaliação e sustentabilidade 
de intervenções e de 

produção, uso e 
disseminação desse 
conhecimento em 

planejamento, gestão e 
tecnologias em saúde; 

APQ-0525-
4.06/17 

Avaliação da 
judicialização no estado 
de Pernambuco - entre o 

direito à saúde e os 
limites econômicos: um 
estudo qualitativo e de 

custo 

Keila Silene de 
Brito e Silva 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.4. Avaliação econômica e 
estudos de judicialização e 

de financiamento de 
políticas, programas, 

serviços e ações em saúde; 

APQ-0561-
4.06/17 

Análise de distintas 
regulações assistenciais 

em uma rede 
interestadual de saúde: o 

caso da rede 
Pernambuco-Bahia 

Adriana 
Falangola 
Benjamin 
Bezerra 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.3. Estudos sobre a 
formulação, implantação, 

avaliação e sustentabilidade 
de intervenções e de 

produção, uso e 
disseminação desse 
conhecimento em 

planejamento, gestão e 
tecnologias em saúde; 

APQ-0600-
4.06/17 

A qualidade da atenção 
ao parto no SUS: uma 

etnografia em dois 
serviços de saúde na 

cidade do Recife 

Camila Pimentel 
Lopes Camila 

Pimentel 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.1. Estudo das redes 
prioritárias do Estado (rede 
cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de 
atenção psicossocial, rede 
de atenção à pessoa com 
deficiência) e de agravos 

prevalentes; 

APQ-0607-
4.06/17 

Contracepção em 
mulheres com doença 

falciforme: um estudo de 
coorte 

Ariani Impieri de 
Souza 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.1. Estudo das redes 
prioritárias do Estado (rede 
cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de 
atenção psicossocial, rede 
de atenção à pessoa com 
deficiência) e de agravos 

prevalentes; 
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APQ-0644-
4.06/17 

Vigilância do 
desenvolvimento de 

crianças em aglomerado 
urbano subnormal 

(favela) do Nordeste do 
Brasil 

Maria de Fátima 
Costa Caminha 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.1. Estudo das redes 
prioritárias do Estado (rede 
cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de 
atenção psicossocial, rede 
de atenção à pessoa com 
deficiência) e de agravos 

prevalentes; 

APQ-0699-
4.06/17 

A Política de Educação 
Permanente para 
trabalhadores da 

Estratégia de Saúde da 
Família em Pernambuco, 

Rio de Janeiro e Bahia: a 
análise dos trabalhadores 

e gestores 

Katia Rejane de 
Medeiros 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.5. Avaliação e 
desenvolvimento de 

processos de gestão do 
trabalho, formação e 
educação em saúde. 

APQ-0749-
4.06/17 

HIV/AIDS por 
transmissão vertical: 

Uma análise dos fatores 
de risco e da evolução da 
sobrevida de crianças e 

adolescentes em um 
serviço de referencia 

Antonio da Cruz 
Gouveia Mendes 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.1. Estudo das redes 
prioritárias do Estado (rede 
cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de 
atenção psicossocial, rede 
de atenção à pessoa com 
deficiência) e de agravos 

prevalentes; 

APQ-0750-
4.06/17 

Acidentes de trânsito por 
motocicleta: um estudo 

da longitudinalidade e da 
coordenação do cuidado 
pela atenção primária à 

saúde 

Maria Luiza 
Lopes Timóteo 

de Lima 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.1. Estudo das redes 
prioritárias do Estado (rede 
cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de 
atenção psicossocial, rede 
de atenção à pessoa com 
deficiência) e de agravos 

prevalentes; 

APQ-0751-
4.06/17 

Avaliação do processo de 
uma formação para os 

profissionais da atenção 
básica no enfrentamento 
da síndrome congênita 

do zika vírus 

Etiene Oliveira 
da Silva 
Fittipaldi 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.5. Avaliação e 
desenvolvimento de 

processos de gestão do 
trabalho, formação e 
educação em saúde. 

APQ-0757-
4.06/17 

O processo de expansão 
dos cursos de saúde no 
estado de Pernambuco - 
enfermagem, medicina e 

odontologia - seu 
impacto sobre a rede 
pública de serviços e 

sobre a formação 
profissional para o 

Sistema Único de Saúde. 

Heloisa Maria 
Mendonça de 

Morais 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.5. Avaliação e 
desenvolvimento de 

processos de gestão do 
trabalho, formação e 
educação em saúde. 

APQ-0776-
4.06/17 

Judicialização no âmbito 
do Sistema Único de 

Saúde de Pernambuco: 
perfil das demandas, 
custos envolvidos e 
compreensão dos 

arranjos institucionais e 
sociais para seu 
enfrentamento 

José Eudes de 
Lorena Sobrinho 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.4. Avaliação econômica e 
estudos de judicialização e 

de financiamento de 
políticas, programas, 

serviços e ações em saúde; 
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APQ-0799-
4.06/17 

Cuidado integral à saúde 
da criança com 

deficiência em tempos da 
Síndrome Congênita do 

Zika Vírus 

Fabiana de 
Oliveira Silva 

Sousa 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.1. Estudo das redes 
prioritárias do Estado (rede 
cegonha, rede de urgência e 

emergência, rede de 
atenção psicossocial, rede 
de atenção à pessoa com 
deficiência) e de agravos 

prevalentes; 

APQ-0813-
4.06/17 

Gestão Estratégica e 
Participativa em Saúde: 

Conselhos e conferências 
de saúde, ouvidorias e 

auditorias como 

ferramentas de gestão e 
planejamento em saúde 

Petrônio José de 
Lima Martelli 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.3. Estudos sobre a 
formulação, implantação, 

avaliação e sustentabilidade 
de intervenções e de 

produção, uso e 
disseminação desse 
conhecimento em 

planejamento, gestão e 
tecnologias em saúde; 

APQ-0824-
4.06/17 

Desenvolvimento de 
estratégias para 

estruturação de linhas de 
cuidado na atenção a 

pacientes com anomalias 
craniofaciais: um estudo 

piloto 

Manoela 
Almeida Santos 

da Figueira 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.2. Estudo da qualidade no 
atendimento, da 

resolutividade, do acesso 
aos serviços de saúde e das 

ações de promoção, 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças 

crônicas não transmissíveis; 

APQ-0870-
4.06/17 

Práticas sexuais e hábitos 
de prevenção de 

infecções sexualmente 
transmissíveis (IST) em 
homens transexuais no 

Recife-PE 

Mariana Aragão 
Matos Donato 

Tema 4: Atenção à 
saúde 

4.4. Avaliação econômica e 
estudos de judicialização e 

de financiamento de 
políticas, programas, 

serviços e ações em saúde; 

APQ-0611-
2.09/17 

Protótipo para 
diagnóstico rápido de 

zikv: aplicações 
bionanotecnológicas de 
substratos estruturados 
hierarquicamente para 

recuperação e utilização 
de anticorpos anti-zikv 

César Augusto 
Souza de 
Andrade 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0768-
2.09/17 

Avaliação da 
radiossensibilidade: 

impactos para a saúde 

Mariana Brayner 
Cavalcanti Freire 

Bezerra 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0678-
2.08/17 

Investigação de Novos 
Alvos Moleculares 

Metabólicos e 

Imunológicos associados 
ao Desenvolvimento de 
Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis em 
pacientes com 

esquistossomose 
mansônica. 

Vera Lucia de 
Menezes Lima 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 
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APQ-0535-
2.10/17 

Avaliação da 
dietilcarbamazina 
encapsulada em 
nanopartículas 

biodegradáveis em 
modelo de inflamação 
hepática induzida pelo 

alcoolismo 

Christina Alves 
Peixoto 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0642-
2.10/17 

Investigação da Atividade 
Antitumoral da 

Marinobufagina em 
Câncer de Cólon 

Gardenia 
Carmen Gadelha 

Militão 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0660-
2.10/17 

Investigação do 
mecanismo de ação 
hipotensor, via de 

sinalização e degradação 
de um peptídeo 

natriurético sintético com 
potencial para uso em 
doenças cardiorenais 

Ana Durce 
Oliveira da 

Paixão 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0712-
2.10/17 

Potencial antitumoral de 
novos derivados 
mesoiônicos em 

linhagens de células de 
mama 

Manoel Adrião 
Gomes Filho 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.5. Desenvolvimento de 
inovações em planejamento, 

processos, produtos e 
serviços para gestão em 

saúde (governança) no SUS. 

APQ-0736-
2.07/17 

Mecanismos envolvidos 
nas doenças hepáticas 

gordurosas não-alcóolicas 
(DHGNA) associadas ou 

não às alterações 
cardiovasculares: 
biomarcadores e 

desenvolvimento de 
ensaios para diagnóstico 
com aplicabilidade para o 
sistema único de saúde 

(SUS) 

Valeria Nunes de 
Souza 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0650-
2.02/17 

Desenvolvimento de uma 
Calculadora Modelo de 

Risco de Susceptibilidade 
à Osteoporose, Risco de 

fraturas e Resposta 
terapêutica em mulheres 
em pós-menopausa do 
Estado de Pernambuco 

Paula Sandrin 
Garcia 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.3. Desenvolvimento de 
soluções tecnológicas para a 
promoção da longevidade e 

qualidade de vida dos 
idosos; 

APQ-0706-
2.02/17 

Análise da expressão 
diferencial de genes em 
indivíduos com anemia 
falciforme com perfis de 
hemoglobina fetal basal 

alta e baixa 

Marcos André 
Cavalcanti 
Bezerra 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 
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APQ-0748-
2.02/17 

Uso de plataforma 
biotecnológica para 

prospecção de novos 
biomarcadores da 

progressão tumoral e 
desenvolvimento de 
estratégia vacinal 

terapêutica para o câncer 
cervical baseada em 

imunização genética e 
vacinas de subuniade 

Antonio Carlos 
de Freitas 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0884-

2.11/17 

Identificação de epítopos 

responsáveis pela 
geração de anticorpos 

relacionados às 
complicações 

neurológicas na infecção 
por Zika vírus 

Roberto Dias 

Lins Neto 

Tema 5: Inovações em 

saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0821-
2.12/17 

Análise in vivo da 
resposta imunológica e 

da eficácia do tratamento 
antimicrobiano 

associativo frente a 
biofilmes produzidos por 
Pseudomonas aeruginosa 

MDR e XDR 

Maria Amélia 
Vieira Maciel 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0520-
4.03/17 

Avaliação do efeito 
imunomodulador do 

metotrexato, da 
leflunomida e da 
hidroxicloroquina: 
inclusão destes 

medicamentos nos 
protocolos de tratamento 
em pacientes portadores 
de Osteoartrite de Joelho 

Maira Galdino da 
Rocha Pitta 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0556-
4.03/17 

Inovação terapêutica em 
doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT): 
Estudo integrado para o 
desenvolvimento de um 
fitoterápico obtido de 

Parkinsonia aculeata para 
o controle da síndrome 

metabólica 

Maria Bernadete 
de Sousa Maia 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0661-
4.03/17 

Decifrando o lado doce 
de uma doença amarga: 

galectinas como alvo 
terapêutico e indicadoras 

clínicas de desfecho e 
manejo em pacientes 

com câncer de pâncreas 

Moacyr Jesus 
Barreto de Melo 

Rêgo 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 
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APQ-0752-
4.03/17 

Iontoforese reversa como 
estratégia para a 

monitorização terapêutica 
em pacientes diabéticos 

com doença renal crônica 
tratados com 
vancomicina 

Fernando José 
Malagueño de 

Santana 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0800-
4.03/17 

Avaliação da atividade 
anticâncer, segurança 

farmacológica e 
quimiossensibilidade de 

novos derivados da 

&#946;-lapachona 

Teresinha 
Gonçalves da 

Silva 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0526-
4.08/17 

Atenção à saúde de 
pessoas com doenças 

reumatológicas: 
desenvolvimento de 
produtos assistivos e 
formação de recursos 

humanos em tecnologia 
assistiva 

Danielle 
Carneiro de 

Menezes 
Sanguinetti 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0530-
4.08/17 

Tecnologia assistiva 
educativa para a 

educação sexual de 
adolescentes com 

deficiência intelectual 

Daniela Gontijo Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0686-
4.08/17 

Efeito do treinamento 
muscular respiratório 

sobre o sistema imune 
em idosos 

Eduardo Eriko 
Tenorio de 

França 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.3. Desenvolvimento de 
soluções tecnológicas para a 
promoção da longevidade e 

qualidade de vida dos 
idosos; 

APQ-0692-
4.08/17 

Estimulação não invasiva 
do sistema nervoso 
central associada ao 
treino locomotor com 

suporte de peso corporal 
na recuperação de 

pacientes com lesão 
medular 

Kátia Karina do 
Monte Silva 
Machado 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0789-
4.08/17 

Treinamento físico 
intervalado de alta 
intensidade sobre a  
pressão arterial e o 
controle autonômico 

cardíaco de hipertensos 

Victor Ribeiro 
Neves 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0809-
4.08/17 

Aprimoramento de uma 
inovação tecnologica 
“ventilatory pattern 

trainer” para aplicação no 
diagnostico de alterações 
respiratórias da síndrome 
zika vírus, cardiopatias, 

doença pulmonar 
obstrutiva e insuficiência 

renal crônica 

Shirley Lima 
Campos 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 
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APQ-0858-
4.08/17 

Estudo de Concordância 
sobre a Interação com 

Artefatos Físicos e 
Virtuais:  Um Estudo 

Aplicado à Validação do 
Teste Virtual Box and 

Blocks com Usuários com 
Deficiência de Destreza 

Manual 

Walter Franklin 
Marques Correia 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0866-
4.08/17 

Eficácia de novas 
modalidades terapêuticas 

sobre desfechos 

multifuncionais, 
cardiopulmonares e 

biomarcadores em idosos 
pré-frágeis 

Armele de 
Fatima Dornelas 

de Andrade 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.3. Desenvolvimento de 
soluções tecnológicas para a 
promoção da longevidade e 

qualidade de vida dos 
idosos; 

APQ-0873-
4.08/17 

A Fisioterapia e o Design 
Universal na Elaboração 

de Artefatos para 
Promoção de Assistência 
ao Desempenho Físico 

Funcional à Idosos. 

Marina de Lima 
Neves Barros 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.3. Desenvolvimento de 
soluções tecnológicas para a 
promoção da longevidade e 

qualidade de vida dos 
idosos; 

APQ-0513-
4.01/17 

Desenvolvimento e 
avaliação de processos 

na classificação de risco e 
prognóstico de crianças 
com leucemia mieloide 

para elaboração de 
protocolo de tratamento 

ajustado ao risco e 
Prospecção da atividade 
antitumoral de produtos 

naturais 

Norma Lucena 
Cavalcanti 

Licinio da Silva 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0559-
4.01/17 

Quimioterapia 
neoadjuvante (regime 

MDOC) e intraperitoneal 
hipertérmica (HIPEC) no 

tratamento 
multidisciplinar do câncer 

gástrico localmente 
avançado Ensaio Clínico 

de Fase II 

Cristiano de 
Souza Leão 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0563-
4.01/17 

Impacto do Diagnóstico 
Molecular no Tratamento 
de Infecções Bacterianas 

em Episódios de 
Neutropenia Febril de 

Portadores de Linfomas e 
Leucemias. 

Paulo Sérgio 
Ramos de 

Araújo 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0603-
4.01/17 

Avaliação 
imunohistoquímica do 
microambiente tumoral 
do câncer de mama e 

suas relações com dados 
clinicopatológicos e 

biomarcadores 

Sinara Monica 
Vitalino de 
Almeida 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 
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APQ-0624-
4.01/17 

Desenvolvimento de 
algoritmos de inteligência 
artificial para predição da 

gravidade da doença 
hepática causada pelo 

vírus da hepatite C (HCV) 

Rodrigo 
Feliciano do 

Carmo 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0655-
4.01/17 

Esclerose sistêmica: 
identificação de 

biomarcadores para 
diagnóstico e 

acompanhamento da 
doença 

Andrea Tavares 
Dantas 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0777-
4.01/17 

Caracterização da anemia 
de Fanconi em 

Pernambuco: aspectos 
clínicos e biomoleculares 

Terezinha de 
Jesus Marques 

Salles 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0787-
4.01/17 

Câncer de mama 
localmente avançado: 

Análise de biomarcadores 
moleculares de 

prognóstico, e preditivos 
de resistência ao 

tratamento 
quimioterápico 

neoadjuvante em 
mulheres atendidas nos 
hospitais da rede SUS. 

Leuridan 
Cavalcante 

Torres 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0845-
4.01/17 

Avaliação da proteína 
Par-4 como potencial 

biomarcador de 
prognóstico e de 

resposta a tratamento 
em pacientes com câncer 
gástrico atendidos pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) do Hospital das 

Clínicas da Universidade 
Federal de Pernambuco 

Michelly Cristiny 
Pereira 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0856-
4.01/17 

Avaliação da auto-coleta 
no rastreio e detecção do 

câncer de colo uterino 

Jacinto da Costa 
Silva Neto 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0862-
4.01/17 

Estudo de inovação em 
cuidado oncológico da 

população idosa na rede 
SUS.  Estudo prognóstico 
translacional de avaliação  
de fatores prognósticos 
relacionados a  saúde 

global  e perfil 
imunológico do idoso 

com câncer para 
ocorrência de eventos 

adversos gra 

Maria Julia 
Gonçalves de 

Mello 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 
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APQ-0902-
4.01/17 

Caracterização fenotípica 
e de marcadores de risco 

cardiovascular em 
pacientes com síndrome 
de sobreposição (Doença 

pulmonar obstrutiva 
crônica e apneia 

obstrutiva crônica) 

Rodrigo Pinto 
Pedrosa 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0690-
4.02/17 

Protração maxilar com 
miniparafusos em 

pacientes com fissura 
labiopalatina 

Niedje Siqueira 
de Lima 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0829-
4.02/17 

Produção de 
nanopartículas verdes a 

partir do extrato de 
Stryphnodendron 

barbatiman Mart. E sua 
incorporação em 

materiais odontológicos 
de uso na atenção básica 

e secundária 

Patricia Lins 
Azevedo do 
Nascimento 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0621-
4.06/17 

Processos tecnológicos 
inovadores para síntese, 
incorporação e uso de 

evidências científicas em 
Zika nos espaços de 

governança e tomada de 
decisão em políticas de 

saúde 

Garibaldi Dantas 
Gurgel Junior 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.5. Desenvolvimento de 
inovações em planejamento, 

processos, produtos e 
serviços para gestão em 

saúde (governança) no SUS. 

APQ-0790-
4.06/17 

Desenvolvimento de 
programa de estimulação 

precoce para 
familiares/cuidadores e 

profissionais no ambiente 
domiciliar. 

João Guilherme 
Bezerra Alves 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0840-
4.06/17 

Cooperação técnica 
horizontal com enfoque 
no núcleo de Apoio à 

Saúde da Família e nas 
práticas integrativas e 
complementares de 

saúde: estratégias de 

fortalecimento da 
atenção primária a saúde 

em Pernambuco 

Petra Oliveira 
Duarte 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.5. Desenvolvimento de 
inovações em planejamento, 

processos, produtos e 
serviços para gestão em 

saúde (governança) no SUS. 
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APQ-0843-
1.03/17 

Sistema para a contagem 
automática dos ovos do 
mosquito aedes aegypti 

utilizando métodos 
computacionais 

inteligentes 

Leandro Maciel 
Almeida 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.4. Desenvolvimento de 
soluções tecnológicas para 
controle, monitoramento e 
prevenção de vetores de 

doenças; 

APQ-0903-
1.03/17 

Reconstrução e Fusão de 
Imagens CT para uso em 

Radioterapia 

Tsang Ing Ren Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0835-
1.06/17 

Novas moléculas como 
fonte terapêutica no 

tratamento de patologias 
infecciosas 

Clécio Souza 
Ramos 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0657-
3.13/17 

Touchmioprótese 3D - 
Prótese híbrida de baixo 

custo 

Marilú Gomes 
Netto Monte da 

Silva 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0681-
3.13/17 

Sistema interativo de 
realidade virtual e 
aumentada para 

reabilitação motora de 
MMSS baseado nas 

necessidades clínicas 
para orientação e 
monitoramento de 

exercícios terapêuticos a 
distância para otimização 

da alta demanda dos 
centros de reabilitação 

Alana Elza 
Fontes da Gama 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0761-
3.09/17 

Avanço em imagiologia 
na atenção ao paciente 
com câncer de próstata: 
o uso do radiofármaco 

18f-psma 

Mércia Liane de 
Oliveira 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

APQ-0889-
3.09/17 

Inovação e Otimização 
em procedimentos de 

embolização prostática e 
para capsulite adesiva 

resistente ao tratamento 
conservador 

Helen Jamil 
Khoury 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.2. Desenvolvimento de 
tecnologias e soluções para 

avaliação e reabilitação 
funcional humana; 

APQ-0568-
9.06/17 

Estudo dos Alvos 
Moleculares do HPV: 

Identificação de 
Biomarcadores da 

Carcinogênese Cervical 

Eliane Campos 
Coimbra 

Tema 5: Inovações em 
saúde 

5.1. Inovações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

em doenças infecciosas, 
oncológicas e doenças 

crônicas não transmissíveis 
(DCNT); 

 

 


