
Palestrantes convidados para o Curso Colaborativo de Saúde Pública 

1) Aluísio C. Segurado 

Professor do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de 

Medicina da USP, sua pesquisa se concentra na área de infecções retrovirais (HIV / 

AIDS e HTLV). A experiência internacional inclui atuação como cientista visitante do 

Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em Atlanta (EUA), consultor técnico "ad 

hoc" da Organização Mundial da Saúde (OMS), dentre outros.  

2) Álvaro Jorge Madeiro Leite 

Doutor em Pediatria pela Faculdade de Medicina da Unifesp, é professor da UFC e atua 

nos seguintes temas: mortalidade perinatal e neonatal, mortalidade infantil, doenças 

respiratórias da infância, desenvolvimento infantil e educação médica. Mais 

recentemente, tem se dedicado a estudar o campo de Humanidades Médicas, com ênfase 

no conteúdo humanístico no processo de ensino-aprendizagem. 

3) Rifat Atun 

É chefe do Grupo de Gestão em Saúde da instituição. Entre 2008 e 2012, foi membro da 

Equipe de Gestão Executiva do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e 

Malária. Tem trabalhado com o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional, na 

implementação e avaliação de programas públicos de saúde. 

4) Anamaria Cavalcante e Silva 

Professora da Uece e do Centro Universitário Christus, é também assessora da 

Associação de Saúde da Família de São Paulo. Doutora em Pediatria pela USP (2003), 

atua ainda como integrante da Sociedade Brasileira de Pediatria e como diretora da 

Sociedade Cearense de Pediatria.  

5) Anastácio de Queiroz Sousa 

Professor da UFC, onde concluiu o Doutorado em Farmacologia (2009). Tem 

experiência na área de Clínica Médica e Saúde Pública, com ênfase em Doenças 



Infecciosas / Medicina Tropical, atuando nos seguintes temas: leishmaniose, doença de 

Chagas, neurocisticercose, melioidose, AIDS. 

6) Antônio José Ledo A. Cunha 

Professor do Departamento de Pediatria da UFRJ, com doutorado em Epidemiologia 

pela Universidade da Carolina do Norte (1996). Possui experiência nas áreas de saúde 

materna e infantil, trabalhando principalmente com doenças da infância, infecções 

respiratórias agudas, asma, tuberculose e os cuidados primários na infância  

7) Patrícia C. Jaime 

Coordenadora de Alimentação Geral e Nutrição do Ministério da Saúde do Brasil. Pós-

doutora em Epidemiologia Nutricional pela USP (2003) e em Alimentos e Nutrição pela 

Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical (2008). Atua, principalmente, nas 

seguintes áreas: avaliação de programas e políticas de alimentação, intervenções 

nutricionais e promoção da alimentação saudável.  

8) Antônio Carlile Holanda Lavour 

Ex-professor da Faculdade de Medicina da UnB, lá iniciou as pesquisas para a conceber 

a função de agente comunitário de saúde. Participou do desenvolvimento do Sistema 

Único de Saúde. Em 1987, tornou-se o Secretário de Saúde do Estado do Ceará. 

Atualmente, está envolvido na criação de uma filial da Fundação Oswaldo Cruz no 

Ceará.  

9) Carlos Henrique Alencar 

Professor do Departamento de Saúde Comunitária da UFC, onde trabalha com 

disciplinas como Informática em Saúde e Métodos e Técnicas de Saúde. Tem 

experiência em áreas como: epidemiologia e controle de processos infecciosos e 

parasitários (foco na dengue, hanseníase, doença de Chagas, esquistossomose e 

ectoparasitas), métodos epidemiológicos, dentre outros. 

10) Tasso Jereissati 



Foi governador do Ceará por três mandatos, tendo apoiado o premiado programa "Viva 

Criança", que contribuiu para a redução da mortalidade infantil no Estado. Em outubro 

de 2009, foi eleito para o Senado, onde apresentou propostas legislativas referentes a 

temas como segurança pública, tributação, orçamento, saúde, educação, pesquisa com 

células-tronco, desigualdades regionais, trabalho escravo, dentre outros.  

11) Francisca Maria Andrade 

Pediatra e ex-presidente da Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM), é 

especialista em programas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), na 

sede brasileira. Atua com direitos da criança, com sobrevivência e desenvolvimento 

infantis, bem como com políticas públicas para HIV e AIDS.  

12) Francisco Herlânio C. Carvalho 

É professor associado do Departamento de Saúde Materno-Infantil e do Mestrado em 

Saúde Pública e Comunitária da UFC. Também é tutor do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Atua nas seguintes áreas: ultrassonografia, 

gravidez de alto risco, diagnóstico pré-natal, dopplervelocimetria e assistência pré-natal.  

13) Francisco Sulivan Bastos Mota 

Professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFC, é o 

Presidente do Iprede e da Sociedade de Assistência à Maternidade-Escola Assis 

Chateaubriand (Sameac). Fundou o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce 

(Nutep), que atende a 750 crianças com necessidades especiais. Também é um dos 

fundadores do primeiro banco de leite humano do Norte e Nordeste.  

14) Jaqueline Caracas Barbosa 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública do Departamento de 

Saúde Comunitária da UFC. Desenvolve pesquisas, sobretudo qualitativas, com ênfase 

em hanseníase voltando-se para questões como controle, políticas de saúde pública, 

incapacidade, estigmatização, restrição de atividades e participação social.  

15) James Maguirre 



É professor de Medicina e médico sênior do Hospital da Mulher de Brigham (BWH), 

vinculado à Faculdade de Medicina de Harvard (HMS). Morou na Bahia durante quase 

quatro anos (1978 a 1981) atuando em doenças parasitárias em parceria com colegas da 

UFBA, Fiocruz, Sucam e da Faculdade de Saúde Pública de Harvard (HSPH).  

16) John R. David  

É professor emérito de Saúde Pública Tropical, na cátedra de Richard Pearson Strong, 

no Departamento de Imunologia e Doenças Infecciosas. É um dos descobridores da 

primeira citocina: o fator inibitório de migração de macrófagos. Desde 1979, trabalha 

com esquistossomose e leishmaniose no Brasil dois meses por ano.   

17) Jorge Heukelbach  

É professor do Departamento de Saúde Comunitária da UFC e professor adjunto da 

Universidade James Cook, em Townsville, Austrália. Atuou por anos na epidemiologia 

e no controle de doenças infecciosas e parasitárias, com ênfase em ectoparasitas, 

helmintos intestinais, hanseníase e doenças transmitidas por vetores.  

18) José Wellington de Oliveira Lima  

É professor adjunto de Epidemiologia e Bioestática nos cursos de mestrado e doutorado 

da Uece. No início de sua prática médica, atuou em uma comunidade rural. Desde 1981, 

está envolvido com programas de controle de doenças transmitidas por vetores 

implementados pelo Ministério da Saúde em nível estadual.  

19) Marcia C. Castro  

Em Harvard, é vinculada ao Departamento de Saúde e População Globais, da Faculdade 

de Saúde Pública de Harvard (HSPH), e membro da Comissão de Docentes Consultores 

do Programa de Estudos sobre o Brasil. Sua pesquisa se concentra em vários temas 

como a identificação de riscos sociais, biológicos e ambientais associados a doenças 

transmitidas por vetores nos trópicos; urbanização e saúde etc. 

20) Márcia Maria Tavares Machado  



É professora da Faculdade de Medicina e a Pró-Reitora de Extensão da UFC. Foi a 

primeira coordenadora do Banco de Leite Humano do Ceará e membro do comitê 

nacional do Programa de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Atua em vários 

projetos na área dos cuidados primários de saúde no Ceará, na avaliação de programas e 

serviços de Saúde Pública, nutrição infantil e pesquisa qualitativa em saúde. 

21) Maria Amélia de Souza M. Veras  

É professora adjunta de Medicina Social, na Faculdade de Ciências Médicas, da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo, e coordenadora do Fórum Nacional de Programas 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Possui doutorado em Medicina Preventiva pela 

USP e atua como tutora a distância para a Faculdade de Londres para a Higiene e 

Medicina Tropical.  

22) Marly Augusto Cardoso  

É professora da USP e bolsista do Centro David Rockefeller para Estudos Latino-

Americanos, de Harvard. Sua pesquisa trata das condições nutricionais de crianças da 

Amazônia, que tem indicadores socioeconômicos abaixo da média nacional. Também 

investiga a eficácia da fortificação com vitaminas e minerais para a prevenção da 

deficiência de ferro e da anemia em crianças com menos de um ano de idade. 

23) Mônica Cardoso Façanha 

Doutora em Farmacologia, é chefe do Departamento de Saúde Comunitária da UFC e 

colabora com o Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da UFC. Integra o 

Grupo de Pesquisa em Doenças Infecciosas. Tem experiência na área de Vigilância 

Epidemiológica de Doenças Infecciosas, com ênfase em Tuberculose. 

24) Ottorino Bonvini  

É professor de Psiquiatria na UFC. Sua pesquisa é baseada na abordagem comunitária 

sistêmica, uma tecnologia socioterapêutica desenvolvida na periferia de Fortaleza desde 

1996, através do Movimento de Saúde Mental Comunitária. Padre, Bonvini é um 

missionário com vasta experiência internacional, particularmente com comunidades 

tribais no Equador (1989), em Uganda (1991) e nos EUA (1995). 



25) Roberto da Justa Pires Neto  

É professor adjunto do Departamento de Saúde Comunitária da UFC e médico da 

Divisão de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário Walter Cantídio, da UFC. 

Também atua na Divisão de Tuberculose do Hospital São José  e é membro da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 

26) Sofia Gruskin  

É professora da Faculdade de Saúde Pública de Harvard (HSPH) e diretora do Programa 

de Direitos Humanos Globais e Saúde, do Instituto de Saúde Global USC. Seu trabalho 

tem sido fundamental para o desenvolvimento conceitual, político e metodológico dos 

elos entre saúde e direitos humanos, com foco em HIV / AIDS, saúde sexual e 

reprodutiva da criança e do adolescente, violência de gênero e sistemas de saúde. 

27) Luciano Correia 

É professor de Epidemiologia e Bioestatística da UFC, com doutorado em Saúde 

Pública pela Universidade Federal da Bahia (2005). Coordena projetos epidemiológicos 

de base populacional de pesquisa nas áreas de saúde materno-infantil e de doenças não 

transmissíveis. 

28) Lígia Kerr 

É pós-doutora em Epidemiologia pela Escola de Saúde Pública de Harvard (HSPH, 

1997) e pela Universidade da Califórnia (2007). Foi integrante do Comitê de Pesquisa 

do Programa Nacional de AIDS e da Comissão Nacional de AIDS, ambos do Governo 

Federal. Atua, principalmente, nos temas: epidemiologia e controle da AIDS, controle 

da hanseníase e outras doenças transmissíveis. 


