PROGRAMAÇÃO 13ª EXPOEPI

18 de outubro, sexta-feira
Auditório John Snow
Mesa redonda 2 – A epidemiologia e os desafios atuais da Saúde Pública: o que podemos ainda avançar?
Coordenadora: Ethel Leonor Noia Maciel (UFES)
Evidências epidemiológicas frente aos desafios atuais da Saúde Pública
Maurício Lima Barreto (UFBA)
8h30 às
10h30

Evidências epidemiológicas e o processo de tomada de decisão em saúde
Carlos Castillo-Salgado (Bloomberg School of Public Health/Johns Hopkins University)
A contribuição da epidemiologia para a Saúde Pública
Carlos Maurício de Figueiredo Antunes (Santa Casa de Belo Horizonte/MG)
Debate com a plenária

10h30 às
10h45

Intervalo
Auditório John Snow

10h45 às
12h45

Encerramento e divulgação dos resultados da Mostra Competitiva

PROGRAMAÇÃO 13ª EXPOEPI
SESSÂO DE PÔSTERES – ÁREA DE EXPOSIÇÃO
Vigilância em saúde ambiental e em saúde do trabalhador
O lixo, a reciclagem e o catador: análise da saúde do
trabalhador a partir de ensaio fotográfico
Cleyton Cézar Souto Silva (SMS/João Pessoa/PB)
Prevenção de intoxicações por organofosforados e carbamatos
em trabalhadores rurais e agentes de endemias
Jair Faé (SES/AL)
Desastres naturais: mapeamento de áreas de risco do município
de Peixe/TO
Jean Marcel Pinto Cordeiro (SES/TO)

Integração da vigilância em saúde com os serviços da
atenção básica à saúde
Monitoramento rápido da cobertura vacinal: experiência de uma
região administrativa do município do Rio de Janeiro/RJ
Elisa Alves Montalvão (SMS/Rio de Janeiro/RJ)
Parcerias intersetoriais para o enfrentamento de casos de
acumuladores em Guarulhos/SP
Karen Avilez de Andrade (SMS/Guarulhos/SP)
Sensibilização-racionalização: descentralização do programa de
controle da esquistossomose em Moreno/PE, 2012
Umbelino Nonato de Carvalho Neto (SMS/Moreno/PE)

DST/HIV/aids e hepatites virais

Dengue

Implantação da testagem rápida para o diagnóstico do HIV e
triagem da sífilis no pré-natal: relato de experiência no distrito de
saúde norte, Manaus/AM
Adriana Lopes Elias (SMS/Manaus/AM)
Testagem rápida para HIV e sífilis em gestantes na Paraíba:
ampliando o acesso ao diagnóstico e descentralizando as ações
na atenção básica
Ivoneide Lucena Pereira (SES/PB)

O uso de estratégias de telessaúde para capacitação das
equipes da saúde da família sobre manejo clínico da dengue
Denise Maria Novaes Maia Chagas (SES/PE)

Integração entre ONG e serviço público de saúde como
proposta de adesão e redução do abandono ao tratamento
antirretroviral
Luciana Maria Mazon (SMS/Mafra/SC)

Inclusão da dengue na rotina de investigação da plaquetopenia
gravídico-puerperal na maternidade do Hospital Estadual
Azevedo Lima, Niterói/RJ, 2008-2012
Maria Elizabeth Herdy Boechat (Hospital Estadual Azevedo
Lima/RJ)
Cidade limpa é cidade saudável
Ulisses Bernardinetti (SMS/Indaiatuba/SP)
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Melhoria da qualidade da informação em saúde
Estimação do sub-registro de algumas DNC pelo método da
captura e recaptura
Eliane de Freitas Drumond (SMS/Belo Horizonte/MG)
Redução das taxas de mortalidade por causas mal definidas em
um município da Serra Gaúcha, 2002-2011
José Antônio Rodrigues da Rosa (SMS/Bento Gonçalves/RS)
Vigilância epidemiológica e SAMU: uma parceria na melhoria da
qualidade da informação de mortalidade em Mossoró/RN
Maria José Silveira de Góis Lima (SMS/Mossoró/RN)
Promoção da saúde e os agravos de interesse de Saúde
Pública
Estratégias utilizadas para o aumento de notificações de
violência em Maringá/PR
Ana Rosa Oliveira Poletto Palácios (SMS/Maringá/PR)
Gestão de vigilância e prevenção de acidente de trânsito: uma
estratégia com foco na sustentabilidade das ações locais
Maria Sueli Mendes Nogueira (SMS/Campo Grande/MS)
Serviço de atendimento à vítima de violência sexual: uma
experiência exitosa na região norte
Zélia Maria Campos (SMS/Manaus/AM)
Malária e outras doenças transmissíveis de importância
para a Região Amazônica
Plano de ação para controle da malária nos municípios em torno
da usina hidrelétrica de Belo Monte no estado do Pará
Carla Gisele Ribeiro Garcia (SES/PA)

Promoção da saúde e as doenças crônicas não
transmissíveis
O cartão do hipertenso como fonte importante no gerenciamento
da assistência
Ellen de Cassia Dutra Pozzetti Gouvea (SMS/Cassilândia/MS)
Avaliação dos efeitos de um programa de atividade física
oferecido à população em Santa Cruz do Sul/RS
Greice Raquel Dettenborn (SMS/Santa Cruz do Sul/RS)
Projeto saúde integrada: formando cidadãos
Samuel Salvi Romero (SMS/Severiano de Almeida/RS)

Hanseníase,
leishmanioses
e
outras
doenças
transmissíveis relacionadas à pobreza
Identificação dos primeiros casos autóctones de leishmaniose
visceral canina em Goiânia/GO e as medidas de vigilância e
controle
Bruno Sérgio Alves Silva (SMS/Goiânia/GO)
Vigilância epidemiológica do tracoma em parceria com o
Programa Saúde na Escola em Santa Maria de Jetibá/ES
Igor Gonçalves Ribeiro (SMS/Santa Maria de Jetibá/ES)
Grupo de autocuidado em hanseníase, Campina Grande/PB
Jane Eire Rocha de Araújo (SMS/Campina Grande/PB)

Doenças imunopreveníveis
Avaliação da soroprevalência da infecção pelo vírus da
hepatite A em crianças e adolescentes de Campos dos
Goytacazes-RJ e impacto da implantação da vacina para os
munícipes
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Avanços no controle da malária em Porto Grande/AP com a
utilização de mosquiteiros impregnados de longa duração
IvonneCansecoCanales (SMS/Porto Grande/AP)
Ações de controle e monitoramento da malária em Borba/AM:
impacto do manejo ambiental e redução da malária

Charbell Miguel Haddad Kury
1º inquérito domiciliar de cobertura vacinal em Cubatão/SP
Luciana Martins Rozman (SMS/Cubatão/SP)

Vacinação contra a poliomielite e o trabalho dos ACS em
Apiúna/SC, 2012
Mara Patrícia dos Santos (SMS/Apiúna /SC)

Valdelanda de Paula Alves (SMS/Borba/AM)
Tuberculose
Abandono do tratamento de tuberculose em Florianópolis/SC,
2009-2011: um estudo caso-controle
Ana Cristina Vidor (SMS/Florianópolis/SC)
Prova tuberculínica no Ceará: uma nova metodologia de curso
para atualizar os profissionais de saúde
Sheila Maria Santiago Borges (SES/CE)
Ações de integração ensino-serviço para o controle da
tuberculose no sistema prisional em Santa Cruz do Sul/RS
Vanda Beatriz Hermes (SMS/Santa Cruz do Sul/RS)
Produção técnico-científica por parte de profissionais do
SUS: especialização
Perfil dos criadouros de Aedes aegypti no município de
Vitória/ES
Ana Lcia Barbosa de Menezes (SMS/Vitória/ES)
Os desafios da gestão pública municipal em saúde - a
distribuição de água para promoção da saúde ambiental no
município de Içara/SC
Fabricio PaganiPossamai (SMS/Içara/SC)

Investigações de surtos conduzidas pelas esferas
estadual e municipal do SUS – Prêmio Carlos Chagas
Surto de leishmaniose tegumentar americana em aldeia
indígena no município de Pesqueira/PE
Maria Auxiliadora Vieira Caldas Sivini (SES/PE)
Investigação de surto de coqueluche em Ilhéus/BA, 2013
Maria do Carmo Campos dos Santos Lima (SES/BA)
Investigação de surto de doença transmitida por alimentos em
Porto Alegre/RS, 2012
Paula Marques Rivas (SMS/Porto Alegre/RS)
Produção técnico-científica por parte de profissionais do
SUS: mestrado
Rede neural artificial: um modelo de apoio à decisão em
segurança alimentar para municípios do interior da Paraíba
Cleyton Cézar Souto Silva (SES/PB)
Intoxicações exógenas registradas no Sinan em Tocantins
entre 2007 e 2010
Maria Izaura da Costa Vieira (SMS/Palmas/TO)
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Fatores biológicos e ambientais associados ao risco de
transmissão da esquistossomose mansoni em Porto de
Galinhas/PE
Onicio Batista Leal Neto (Fiocruz/PE)

Análise preditiva da distribuição geográfica de hantavírus no
Brasil
Stefan Vilges de Oliveira (SVS/MS)

Produção técnico-científica por parte de profissionais do
SUS: doutorado
A vigilância de primatas não humanos e a febre amarela
silvestre no Brasil, 1999 a 2011

Investigações de surtos conduzidas pela esfera federal
do SUS – Prêmio Adolfo Lutz e Vital Brasil
Surto de diarreia entre indígenas aportados em Aldeia de
Norte/AM, outubro de 2012
Francisco José de Paula Júnior (SVS/MS)

Alessandro Pecego Martins Romano (SVS/MS)
Aspectos epidemiológicos da toxoplasmose na região
metropolitana de Belém, Pará, Brasil
Ediclei Lima do Carmo (IEC/MS)
Algias posturais na gestação: prevalência, fatores de risco e
tratamento das algias lombares e pélvicas pelo método do
HathaYoga
Roseny Flávia Martins (SMS/Paulínia/SP)

Investigação de óbitos por influenza A (H1N1) pdm 09 no Sul
do Brasil, julho-agosto de 2012
Ricardo Soletti (SVS/MS)
Fatores de risco associados à hospitalização durante surto
de varicela, Teresina/PI, 2012
Rosalynd Vinícios da Rocha Moreira (SVS/MS)

