
Coordenadores(as) Título 

Ana Carla Zarpelon Schutz                      
Padronização de membrana rico em fibrina – PRF para o desenvolvimento de 
curativos em modelo animal 

Ana Carla Zarpelon Schutz                     
Ana Paula Brandalize                        
Kádima Nayara Teixeira                   
Rafael Ratti Fenato 

Caracterização morfológica, bioquímica e imunológica de componentes 
dos concentrados Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e Plasma Rico em 
Fibrina (PRF) de indivíduos saudáveis obtidos por diferentes metodologias 

Ana Paula Brandalize 
 

Autoavaliação de profissionais médicos sobre testes biomoleculares aplicados a 
pacientes com síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama e 
ovário 

Avaliação do perfil de internamentos de neonatos em unidade de terapia 
intensiva neonatal de um hospital terciário no oeste do Paraná 

Perfil epidemiológico e fatores de risco associados as malformações congênitas 
na vigésima regional de saúde do Paraná 

Avaliação da aplicação da metodologia ativa TBL (Team-based learning) como 
estratégia de ensino-aprendizagem em um curso de medicina no Oeste do 
Paraná 

Análise do perfil epidemiológico, sintomatológico e de expressão de anticorpos 
de indivíduos que realizam o teste da COVID-19 em um município do oeste do 
Paraná 

Caracterização química, avaliação do potencial antioxidante in vitro de extratos 
de Butia capitata e estudo in silico de componentes da via metabólica 
antioxidativa 

Análise do efeito da exposição a agrotóxicos no DNA de sangue materno e de 
cordão umbilical em amostras de pacientes provenientes de hospitais da 20a 
regional de saúde do Paraná 

Impactos da pandemia da COVID-19 no rastreamento, diagnóstico e mortalidade 
do câncer de mama no Brasil 

Ana Paula Susin Osório 
Manifestações cardiológicas em pacientes com infecção por COVID-19 
internados em Unidade de Terapia Intensiva 

 
 

Regis Goulart Rosa, 
Maicon Falavigna 
Cristina de Oliveira Rodrigues 
Emanuel Maltempi de Souza 
Ana Paula Carneiro Brandalize 
Daniela Fiori Gradia 
Jaqueline Carvalho de Oliveira 

Impacto da vacina Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA para prevenção de infecção 
sintomática, hospitalização e morte por SARS-CoV-2 em uma cidade do Sul do 
Brasil: um estudo de mundo real 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Edivan Rodrigo de Paula 
Ramos 
 

Possível relação entre a cefaleia matinal e a hipoglicemia noturna: uma revisão 
sistemática 

Perfil epidemiológico dos doadores de sangue inaptos por sorologia 
positiva em hemocentros da rede Hemepar (2017-2020) 

Perfil epidemiológico do descarte de bolsas de sangue por sorologia positiva para 
sífilis em bancos de sangue públicos do estado do Paraná (2017-2020) 

Prevalência e mapeamento geográfico das bolsas de sangue descartadas por 
sorologia positiva na rede HEMEPAR (2017-2020) 

Eduardo Gomes 
Evolução dos níveis séricos do antígeno prostático específico em pacientes 
submetidos a cirurgia para hiperplasia prostática benigna 

Francielle Brustolin Simch 
 

A influência da espiritualidade e religiosidade no processo de enfrentamento do 
câncer 

Perfil sociodemográfico e epidemiológico da população privada de liberdade da 
Cadeia Pública do município de Toledo – PR 

Fatores que interferem na completude vacinal da criança menor de um ano de 
idade na atenção básica do município de Toledo 

Prevalência de sintomas da síndrome de Burnout em profissionais de saúde da 
atenção primária de uma cidade do oeste paranaense 

Papel do letramento em saúde nos desfechos clínicos de idosos: 
uma revisão de escopo 

Jéssica Cristina Ruths 
 

Itinerário terapêutico de indivíduos acometidos por acidente vascular cerebral 
isquêmico 
(AVCI) em um município do oeste do Paraná 

Cultura de segurança do paciente em equipes de estratégia de saúde da família 

Perfil epidemiológico e taxa de mortalidade por causas externas na 20ª Regional 
de Saúde do Paraná 

Prevalência de sofrimento psíquico em vestibulandos 

Análise dos atributos da atenção primária em saúde do município de Toledo – PR 

Causas de mortalidade da população negra no Paraná entre 2010-2020 

Juliana Bernardi Wenzel 
 

Efeito cicatrizante de gel de nanoquitosana e óleos essenciais de Baccharis 
dracunculifolia, Lavandula angustifolia e Melaleuca alternifolia em feridas de 
pele 

Desenvolvimento e caracterização de revestimento de cateteres com 
nanopartículas de prata e quitosana e sua atividade antimicrobiana e 
antibiofilme 

O papel das infecções de trato urinário na amniorrexe prematura: uma revisão 
de escopo 

Desenvolvimento de curativos de quitosana e nanoquitosana para cicatrização 
de feridas de pele 

Infecções virais em gestantes e os desfechos para os neonatos: uma revisão de 
escopo 



Colonização de cateteres por biofilme microbiano e prospecção de novos 
compostos contra biofilmes 

Kádima Nayara Teixeira 
 

Análise de plantas utilizadas como terapêutica pela população usuária das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Toledo/PR 

Estudo da ação cicatrizante de frações cromatográficas do extrato aquoso de 
Leonurus sibiricus (rubim) in vivo e análise de sua ação antimicrobiana in vitro 

Virtual screening de possíveis inibidores de toxinas do veneno do escorpião Tityus 
serrulatus 

Estudo in silico de moléculas do interatoma do hepatócito - SARS-CoV-2 
envolvidas na via de sinalização que promovem a infecção e replicação viral 

Análise da atividade antimicrobiana in vitro e da ação cicatrizante do extrato 
aquoso das flores de Leonurus sibiricus L. em modelo experimental murino 

Impacto da atividade física assistida nos marcadores bioquímicos e 
antropométricos em crianças obesas ou com sobrepeso matriculadas em 
escolas públicas de um município do oeste do Paraná 

Avaliação da atividade anti-inflamatória e antinociceptiva de compostos 
do corpo de frutificação de um fungo medicinal da família 
Tricholomataceae em doença inflamatória intestinal experimental e 
análise de citotoxicidade in vitro 

Estudo da atividade anti-inflamatória, antinociceptiva e cicatrizante de 
componentes hidrofóbicos do extrato de Leonurus sibiricus L. in vivo 

Kleber Fernando Pereira 
 

Redes neurais em investigação de AVE em tomografias de crânio 

Estudo anatômico do músculo fibular terceiro na reparação tecidual de 
membros inferiores 

Confecção de modelos por impressão 3D para o ensino da neuroanatomia 

Morfologia de animais silvestres: correlações clínicas e evolutivas 

Letícia Menezes de Azevedo 
 

Neuroimagem e esquizofrênia: uma revisão integrativa 

Aspectos radiológicos observados na paracoccidioidomicose: uma revisão 
de escopo 

Maiara Bordignon 
Translação do conhecimento em saúde do trabalhador: ferramentas para 
prevenção e gerenciamento da violência no trabalho em saúde 

Marcelo Alves de Souza 

Efeitos da exposição do pesticida Sumilarv® (piriproxifem) durante o período 
gestacional sobre o número de neurônios na área pré-óptica medial de ratos 
Wistar 

Marco Aurélio Nisiide 

Caracterização do perfil clínico-epidemiológico dos indivíduos diagnosticados 
com câncer de próstata em cidades da região oeste do paraná, entre os anos de 
2019 e 2020 

Mauricio Bedim dos Santos 
Análise da evolução neurológica de pacientes com AVE isquêmico submetidos a 
trombólise em um hospital de Toledo – Paraná 



Diagramas de controle para acompanhamento de epidemias e surtos 

Mayara A. Bolson Salamanca 
 

Intercorrências entre gestantes atendidas no ambulatório materno infantil em 
uma cidade do oeste paranaense 

Saúde LGBTQIA+: os médicos estão sendo preparados? Atitudes e conhecimento 
médico sobre diversidades sexuais em um município no oeste do Paraná 

Paula Futagami 
Perfil clínico-epidemiológico das crianças de até um ano de idade 
atendidas em um serviço de alto risco no oeste do estado do Paraná 

Rafael Ratti Fenato 
Correlação entre tipo de acrômio e lesões do manguito rotador: Um estudo 
transversal baseado na ressonância magnética de ombro 

Renata Bragato Futagami Reflexos da pandemia da COVID-19 na saúde mental dos escolares 

Sonia Mara de Andrade 
 

RespiraNEO: um estudo prospectivo do suporte ventilatório em uti neonatal 

Avaliação do pré-natal de recém-nascidos hospitalizados em unidade de terapia 
intensiva neonatal 

Avaliação da cobertura da atenção primária à saúde no estado do paraná durante 
a pandemia por COVID-19 

 


