Programa Integrado de Esquistossomose
PROGRAMA DA 14ª REUNIÃO DO PIDE

Dia 11 de novembro
12:30h – 14:30h: Recepção e Almoço
15:00h – 15:20h: Abertura (Presidência da Fiocruz)
15:20h - 15:40h: Perspectivas e desafios do PIDE – Coordenadora do PIDE (Tereza
Favre)
15: 40h – 16:00h: Plano de Ação para Eliminação da Esquistossomose – Rosa Castália França
Ribeiro Soares – Coordenadora Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação, SVS/MS
16:00h - 16:20h: Inquérito Nacional de Prevalência: Naftale Katz
16:20h – 16:40h: Atualização da Carta Planorbídica: Omar Carvalho
16:40h – 17:00h: Intervalo para Café
17:00h – 17:20h: Formulação pediátrica do praziquantel (Far-Manguinhos): Situação
atual e perspectivas (André Daher)
17:20h – 18:00h: Métodos de diagnóstico para certificação da eliminação da
esquistossomose: O que temos e o que precisamos
17:20h – 17:40h: Estado da arte e perspectivas no hospedeiro humano - (Carlos
Graeff)
17:40h - 18:00h: Estado da arte e perspectivas no hospedeiro Intermediário
(Roberta Caldeira)
18:00 – 19:00: Discussão
20:00h: Jantar

Programa Integrado de Esquistossomose
Dia 12 de novembro
8:30h – 10:00h: Discussão geral para elaboração de proposta de projeto integrado e
multidisciplinar a ser enviada para a CGHDE/SVS/MS
A ideia é construir um projeto a ser desenvolvido em um ou mais municípios (focal,
baixa e média endemicidade) com participação de vários colegas do PIDE que tenham
interesse em colaborar, somando competências para desenvolver uma estratégia
conjugando diferentes ações: saneamento, educação em saúde, diagnóstico,
tratamento, avaliação clínica, malacologia com vistas à eliminação da
esquistossomose.
- Que áreas geográficas? Que grupos? Que estratégias? Quem coordena? Qual o
prazo?
10:00h-10:20h: Intervalo para café
10:20h – 12:00h: Grupos de discussão temática para elaboração da proposta
12:00h – 13:00h: Almoço
13:00h – 15:30h: Grupo de discussão temática para elaboração da proposta
(continuação)
15:30 – 16:00h: Intervalo para café
16:00 – 18:00h: Relatório dos grupos e discussão da proposta
18:00 – 18:20h: Informações sobre o 14º Simpósio Internacional sobre
Esquistossomose a ser realizado em 2014, Salvador, Bahia (Mitermayer Galvão)
Dia 13 de novembro
8:30h – 9:30h: Discussão sobre a inserção de outras helmintoses no escopo do
Programa. O momento é oportuno? Se for, qual o grau de abertura (geohelmintoses,
helmintoses intestinais ou helmintoses em geral)?
9:30h – 10:00h: Relatório da Coordenação atual do Programa (2011-2013)
10:00 – 10:30h: Recomendações e elaboração de metas para o próximo biênio (20132015)
10:30h – 11:00h: Eleição da Coordenação do biênio 2013-2015
12:00h - Almoço

