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AVISO

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS

CHAMADA PPSUS FAPERO No 001/2020

DIVULGAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS RECOMENDADAS

 

Em observância ao estabelecido no PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA PARA O SUS Chamada FAPERO nº 001/2020, e tendo sido cumpridas todas as
etapas de Análise e Julgamento [Enquadramento, análise ad hoc, Comissão de Especialistas (CE), Comissão de Avaliação Presencial (CAP em evento remoto) e Comitê
Gestor (CG), etapas I, II, III IV e V], bem como o período para interposição de recursos, a Fundação Rondônia (FAPERO) torna pública a relação das 24 (vinte e quatro)
propostas “Recomendadas/Aprovadas” na Íntegra (RI) e com alterações orçamentárias (RCO).

 

PROPOSTAS RI  - APROVADOS E FINANCIADOS SEM ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Código Projeto no
sistema SISC&T

Implementação de uma plataforma de avaliação de novos compostos contra as formas hepá�cas de Plasmodium vivax EFP_00019757
Iden�ficação molecular e perfil de suscep�bilidade aos an�fúngicos de isolados clínicos de Cryptococcus spp na região de Porto Velho-Rondônia EFP_00021622

Influência virológica e imunológica no perfil clínico de portadores crônicos monoinfectados com vírus da hepa�te B e coinfectados com vírus delta EFP_00020955
Avaliação e implementação de métodos de detecção e acompanhamento de Leishmania RNA virus no acompanhamento e tratamento da leishmaniose

mucosa EFP_00021624

Fatores de risco à saúde de extra�vistas vulneráveis às condições ambientais da floresta no estado de Rondônia EFP_00021773
Monitoramento de agrotóxicos no leite humano no estado de Rondônia EFP_00021401

Inves�gação epidemiológica do SARS-COV-2 (novo coronavírus) em população infan�l e co-infecções com outros vírus respiratórios EFP_00020940
Desenvolvimento de protó�pos diagnós�cos aplicáveis para detecção da infecção pelo vírus da hepa�te delta (HDV) EFP_00021221

Estudo da transmissão ver�cal de arbovírus em mosquitos (Diptera: Culicidae) capturados em áreas urbanas do município de Porto Velho - RO EFP_00021756
Avaliação da resposta imunológica após tratamento do envenenamento experimental por Bothrops jararacussu u�lizando soro policlonal e nanocorpos de

camelídeos EFP_00021441

 

PROPOSTAS RCO - APROVADOS E FINANCIADOS COM ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Código Projeto no sistema
SISC&T

Avaliação de estações de isca tóxica açucarada associadas à estação disseminadora de piriproxifeno como ferramenta para controle de Aedes aegyp� EFP_00021692
Monitoramento de vetores e casos humanos em potenciais focos de transmissão de leishmaniose cutânea do município de Porto Velho, Rondônia EFP_00019717

Avaliação de formulações tópicas de an�maláricos Cloroquina e Artesunato em lesões cutâneas de camundongos BALB/c infectados com Leishmania
(Leishmania) amazonensis EFP_00020421

Aplicabilidade de um composto sinté�co contra Leishmania (L.) amazonensis, e determinação do seu possível mecanismo de ação EFP_00020859
Prevenção e controle do COVID-19: percepção e prá�cas no co�diano das orientações médico-cien�ficas pela população dos territórios da atenção primária

à saúde, Porto Velho-RO EFP_00021037

Estudo para avaliar a interação da infecção por SARS COV 2 associada a síndrome respiratória aguda por meio de uma análise epidemiológica, virológica,
imunológica e clínica EFP_00021718

Desenvolvimento e monitoramento de prá�cas gerenciais no âmbito do SUS: busca por resolu�vidade diante de problemas complexos EFP_00020410
Avaliação da dinâmica do processo inflamatório e hemorrágico após o tratamento do envenenamento experimental por Bothrops jararacussu u�lizando

fotobiomodulação (LED) EFP_00021602

O Parto das mulheres indígenas no Sistema Único em Rondônia EFP_00021719
Implementação da Plataforma An�venômica e Elaboração do Mapa da Eficácia Pré-Clínica dos An�venenos Brasileiros e La�no-Americanos contra os

Venenos Homólogos e Heterólogos com Relevância Médica EFP_00021744

A prá�ca emancipatória nos centros de atenção psicossocial pelo uso de tecnologias do cuidado EFP_00021527
Prospecção de metabólitos secundários de espécies vegetais amazônicas a�vos contra Plasmodium falciparum EFP_00021677

Inves�gação do SARS-COV-2 em esgotos nas cidades de Porto Velho e Candeias do Jamari - RO: subsídios para ações de vigilância em saúde ambiental EFP_00021644
Potencial an�microbiano de pep�deos derivados de toxinas de serpentes sozinhos ou em combinação com an�bió�cos comerciais sobre bactérias

mul�rresistentes ob�das de isolados clínicos do LACEN-RO EFP_00021743

 

Porto Velho, 25 de janeiro de 2021.

LEANDRO SOARES MOREIRA DILL

Presidente/FAPERO

Documento assinado eletronicamente por Leandro Soares Moreira Dill, Presidente, em 25/01/2021, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0015837332 e o código CRC 637717C7.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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