
Área Temática Apresentador Título do trabalho

Bioquímica Roger Hoffmann Vieira
Concordância entre a fórmula de Friedewald e Martin 
para estimativa do colesterol LDL

Bioquímica Mariele Boeno De Vargas
Relação de glicosúria e o uso de hipoglicemiantes orais: 
uma revisão narrativa da literatura

Controle de Qualidade Natália Dalanhol De Quadros
Estudo de estabilidade de lipossomas contendo 
bromidrato de vortioxetina frente à oxidação

Genética Camila Batista De Oliveira Silva Rossi
Análise da expressão protéica de marcadores envolvidos 
na síntese celular e reparo do dna em meningiomas

Hematologia Débora Couto Da Rosa Anomalia May-hegglin: relato de caso

Hematologia Gabriela Bezerra Monteiro

Aplicaçação de anticorpos monoclonais para detecção 
de marcadores celulares por citometria de fluxo para 
diagnóstico, monitoramento e terapia de câncer 
hematológico

Hematologia Deiglidiane Dal Magro Anemias hemolíticas induzidas por fármacos
Imunologia Maria Antônia Cabral Monteiro HIV e infecções oportunistas

Microbiologia Bruna Cardoso De Oliveira
Programas estaduais de controle da tuberculose e 
situação epidemiológica do rio grande do sul (RS) em 
2017 e 2018

Microbiologia Nataly Gisselle Martínez Muñoz

Pesquisa quantitativa de fungos como marcadores de 
eficácia da limpeza de um Centro Integrado de 
Especialidade em Saúde em Novo Hamburgo – Rio 
Grande do Sul

Microbiologia Brenda Katelyn Viegas Da Rosa
A fisiopatologia do zika vírus e o seu efeito sobre o 
neurodesenvolvimento

Microbiologia Ana Paula Pustay Celulose bacteriana: perspectivas e usos

Microbiologia Júlia Gabriele De Jesus Ferreira
Inserção do farmacêutico no serviço de controle de 
infecção hospitalar e sua contribuição para o uso 
racional de antimicrobianos: uma revisão

Microbiologia Mayara De Paula Borba Aplicações de bacteriófagos na antibioticoterapia

Microbiologia Rafaela Scheffel Dos Santos
Ação das pseudomonas aeruginosas em pacientes com 
fibrose cística: uma revisão

Microbiologia Juliana Moraes Da Silva Heck
Comparação de bactérias cultiváveis em amostras 
biológicas de serpentes de importância médica oriundas 
de cativeiro e vida livre do brasil

Microbiologia Karoline Schallenberger
Avaliação da atividade antiviral do extrato aquoso de 
Calea phyllolepis frente ao Human herpesvirus 1

Microbiologia Augusto Comerlato Castagna
Avaliação de Coliformes Totais e Escherichia coli em 
alfaces (Lactuca sativa) orgânicas comercializadas em 
feira da Serra Gaúcha, RS

Microbiologia Pietra Moresco Debenetti
Infecção por Scedosporium spp.: Um patógeno 
emergente e multirresistente

Parasitologia Tatiana Moraes Da Silva Heck
Parasitoses de potencial patogênico ao ser humanao e a 
questão do saneamento básico no Brasil: uma revisão

Parasitologia Maiara Rodrigues Da Silva
Análise de hortaliças prontas para consumo da cidade 
de Caxias do Sul-RS

Toxicologia Juliana Machado Kayser
Avaliação do volume celular de cardiomiócitos de 
camundongos (balb c) após tratamento com pt-31
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Toxicologia Thalia Emmanoella Sebulsqui Saraiva
Lipossomas contendo bromidrato de vortioxetina 
potencializam o efeito antidepressivo do fármaco livre

Toxicologia Thaís Luise Dillenburg Weiss
Desenvolvimento e validação de um método 
bioanalítico de UPLC-MS/MS para o monitoramento de 
abiraterona e d4 abiraterona em plasma

Toxicologia Luisa Donato Bortoluzzi
Avaliação da frequência de anormalidades 
cromossômicas e metanucleares in vitro submetidas ao 
tratamento com nanocápsulas de Chlorella pyrenoidosa

Toxicologia Wanessa De Carvalho Vieira
Estudo de pré-formulação de nanocápsula contendo 
óleo de microalga Chlorella pyrenoidosa como insumo 
cosmético

Toxicologia Mariana Finkler
Avaliação da toxicidade gastrointestinal de manganês 
(II) em peixe-zebra

Toxicologia Cássia Franciele Rosa Da Silva Rocha

Determinação dos níveis de continina em cabelo de 
tabagistas e sua correlação com o escore do 
questionário de dependência a nicotina de fagerström – 
revisão

Toxicologia Marina Venzon Antunes
Validação de metodologia para a determinação de 
drogas de abuso requeridas pela resolução contran n° 
691 em cabelo por LC-MS/MS

Toxicologia Julia Machado Menezes
Caenorhabditis elegans como bioindicador para 
avaliação da qualidade da água do Rio da Ilha/RS

Toxicologia Tainara Amanda Ayres
Avaliação da toxicidade de nanocápsulas de núcleo 
lipídico contendo clorpromazina utilizando o modelo 
Caenorhabditis elegans

Toxicologia Taís Da Gama Rez
Avaliação da redução dos efeitos adversos e potencial 
toxicidade de lipossomas contendo cloridrato de 
clorpromazina

Toxicologia Talitha Stella Sant Anna Oliveira
Avaliação da qualidade da água do trecho do rio dos 
sinos através da utilização do modelo anternativo in 
vivo Caenorhabditis elegans: uma análise sazonal

Outras áreas Aliscia Dal Pra Wendt
Relação entre os casos de sarampo e a situação vacinal 
no Brasil atual

Outras áreas Cíntia De Souza Duarte
Principais efeitos adversos observados em pacientes HIV 
positivos usuários de dolutegravir

Outras áreas Carolina Grave
Controle de qualidade de nanoemulsões contendo 
cloranfenicol

Outras áreas Simone Rossetto Panorama sobre a vacinação contra a dengue no Brasil

Outras áreas Amanda Luisa Lopes Harff
Desvendando a toxina botulínica no âmbito da 
biomedicina estética

Outras áreas Ana Laura Anibaletto Dos Santos
Dried blood spots aplicado ao monitoramento 
terapêutico de antibióticos em neonatos

Outras áreas Tiago Santos Carvalho
Monitoramento da situação epidemiológica da dengue 
no Brasile Rio Grande do Sul nas semanas 
epidemiológicas 01 a 30

Outras áreas Mariele Feiffer Charao
Desenvolvimento de lipossomas contendo cloridrato de 
clorpromazina

Outras áreas Bruna Saraiva Hermann
Avaliação da citotoxicidade do extrato aquoso de Calea 
phyllolepis

Outras áreas Bianca Da Silva Boff
Avaliação do efeito sazonal em crianças asmáticas 
assistidas por um centro de referência do sul do Brasil

Outras áreas Marco Antônio Ghiotto
Suplementação de vitamina d em lesados medulares: 
uma revisão sistemática da literatura

Outras áreas Lais Besutti
Avaliação dos efeitos exercidos pela radiofrequência no 
tecido adiposo

Entrega dos pôsteres no credenciamento em 13/11 das 13h as 14h. Sugerimos a sua presença junto ao pôster no horário entre 18h e 
18h45min, para esclarecimentos de dúvidas dos visitantes. 


