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Apresentações

Victtória Marinho Loli – INCQS 
Desenvolvimento de bioindicadores para o controle de qualidade de protetores 
solares

Liliane da Silva Ribeiro – INCQS
Implantação de metodologias do comitê europeu de normalização para avaliação da 
atividade micobactericida de desinfetantes

Carolaine Totelote Medeiros – INCQS 
Implantação e aplicação de novos métodos para avaliação da atividade fungicida de 
desinfetantes de uso hospitalar – ensaios com Aspergillus brasiliensis

Ana Carolina Carvalho de Oliveira - INCQS
Determinação da susceptibilidade à antimicrobianos de isolados clínicos de Neisseria 
meningitidis e Streptococcus pneumoniae. Análise molecular dos mecanismos de 
resistência envolvidos na diminuição da susceptibilidade aos beta-lactâmicos, 
quinolonas e rifampicina.

Beatriz Ferreira Abreu – CDTS 
Construção de biossensor eletroquimico tipo “point of care” para o diagnostico 
diferenial e específico da ZIKA

Luiza Gomes Martins da Costa – CDTS
Estratégia experimental para identificar proteínas de membrana especificamente 
expressas em tumores de próstata para compor nanopartículas de segunda geração.

Irene de Oliveira Lima – INCQS
Desenvolvimento de um sistema de identificação e genotipagem de Neisseria 
meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae em material 
clínico, por PCR em Tempo Real (High Resolution Melting - HRM).
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Café – 8h30

Apresentações

Mayssa de Andrade Fonseca – INCQS
Avaliação da exposição ao chumbo proveniente do consumo de diferentes 
categorias de alimentos

Paula Araújo de Souza – INCQS
Estudo do perfil de susceptibilidade a antimicrobianos e desinfetantes e 
determinação do polimorfismo genético de isolados clínicos de Acinetobacter 
baumannii em hospitais no Rio de Janeiro

Rafaela Cerejo de Mello – INCQS
Caracterização do resistoma microbiano associado a antibióticos e metais na baia 
de Guanabara

Verônica Santos Sousa – INCQS
Estudo da diversidade genética e fatores de virulência de Acinetobacter baumannii

Intervalo

Apresentações

Bianca Teixeira Moret Pacheco –  PIBSS
Saúde silvestre e inclusão digital: a participação de comunidades no monitoramento 
e na aplicação de boas práticas para o controle e prevenção de zoonoses 
emergentes

Diego da Costa Moreira Barbosa – PROCC
Prevalência de hepatite C entre indivíduos submetidos a procedimentos de 
hemodiálise no Brasil: revisão sistemática e meta-análise

Juliane da Silva Falcão –  PROCC
Prevalência de hepatite C entre indivíduos submetidos à transfusão de sangue e 
hemoderivados no Brasil: revisão sistemática e meta-análise

Gabriel de Vasconcelos Seixas Ferreira da Silva – CDTS
Caracterização estrutural e imunológica dos epítopos IgG e IgM das proteínas 
estruturais e não estruturais do vírus Oropouche
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