
 
 

VIII SEMANA DE BIOCIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE – SBBS 

RESULTADOS DOS TRABALHOS 

SELECIONADOS 

 

Apresentação Oral 

• Análise funcional e expressão de novos potenciais alvos da melatonina para 
aplicação terapêutica coadjuvante do Adenocarcinoma de Pulmão. 

 

• Análise in sílico da interação dos genes ACE2 e TMPRSS2 na síndrome 
respiratória aguda grave causada pelo Coronavirus 2 (SARS-COV-2). 

 

• Análise in silico de modificações pós-traducionais do fator de tradução EIF4E3 
de Trypanosoma brucei. 

 

• Análise in silico do Perfil ADMET e Docking Molecular de derivados 
Tioquinoxalinas ligados a 1,2,3-Triazóis sobre a Cicloxigenase-2. 

 

• Aplicação de nanofibras eletrofiadas na captura de anticorpos anti-ZIKV. 
 

• Estudo do repertório de fatores de virulência de isolado clínico Aeromonas 
australiensis Aer294. 

 

• Síntese, obtenção e triagem in silico de derivados Naftoquinônico-Triazólicos 
como potenciais inibidores das proteases de SARS-COV-2. 

 

 
E-Poster 

• Abandono no tratamento da Tuberculose em uma cidade do Noroeste do Rio 
Grande do Sul. 

 

• Análise dos casos confirmados de Tuberculose por meio do teste rápido 
molecular para Tuberculose (TRM-TB) no Brasil entre 2015 e 2019. 

 

• Análise Sistemática sobre intoxicação medicamentosa no Brasil no ano de 
2016. 

 

• Criação de algoritmo de inteligência artificial a partir de polimorfismos genéticos 
para classificação de fibrose hepática. 

 

• Estudo exploratório da malária no Brasil: aspectos epidemiológicos 
prevalentes em áreas que não integram a Amazônia legal. 

 

• miR-215-5p e miR-192-5p como potenciais inibidores de expressão do gene 
PAWR no Adenocarcinoma de Pulmão: uma análise in sílico. 

 

• Os efeitos toxicológicos do acetato de tálio no modelo Caenorhabditis elegans. 



 
 

IMPORTANTE: 
 

✓ Modalidade E-pôster: deverão ser enviados em formato .pdf até o dia 20 
de novembro de 2020 pelo site (normas em outro anexo): 
https://www.even3.com.br/participante/trabalhocientifico/ 

 

✓ Modalidade oral: as apresentações deverão ser enviadas em formato 
.pptx ou .pdf até o dia 24 de novembro de 2020, pelo site (normas em 
outro anexo): https://www.even3.com.br/participante/trabalhocientifico/ 

 

✓ Os trabalhos aceitos na modalidade E-pôster que não forem enviados até 
o dia 20 de novembro de 2020 ou que não forem apresentados na 
modalidade oral durante o evento, não receberão certificados e serão 
excluídos da publicação dos Anais. 

 
✓ Os horários das apresentações serão disponibilizados no site do evento. 
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