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Discente  Título  

Almiro Rogério Tivane 

Caracterização genética do vírus influenza A(H1N1)pdm09 
circulante em Moçambique durante o período pandêmico - 
2009/2010 

Amanda Coutinho de 
Souza 

Padrões morfológicos das sensilla antenais e das asas da espécie 
amazônica Rhodnius brethesi (Matta, 1919) e a especificidade com 
a palmeira Leopoldina piassaba (Wallace, 1853) 

Andrea Maria Assis 
Cabral 

Aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais das 
Bartoneloses em crianças do Rio de Janeiro 

Carlos André Lins Ávila 
Avaliação clínica e do perfil da resposta imunológica de pacientes 
na co-infecção dengue e HIV/AIDS 

Daniel Cardoso Portela 
Câmara 

Produtividade de pupas e quantificação experimental da 
competição interespecífica entre os vetores do dengue Aedes 
aegypti e Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) em condições 
naturais, no Rio de Janeiro 

Diego Camilo 
Montenegro Lopéz 

Risco de transmissão vetorial do Trypanosoma cruzi ao homem, 
no município de Támara, estado de Casanare, Colômbia, e 
proposta de um novo modelo para determinação e estratificação 
de risco 

Elaine Marques Paulo 

Efeitos da associação de aminoglicosídeo ao tratamento 
antimonial na translocação microbiana decorrente do 
envolvimento da mucosa intestinal na leishmaniose visceral 
experimental 

Fábio Brito dos Santos 

Isolamento e caracterização molecular dos agentes da 
criptococose em poeira domiciliar em bairros de Santa Isabel do 
Rio Negro no estado do Amazonas 

Fernanda Moreira Alves 

A complexidade, multifatoriedade e nao linearidade da rede de 
transmissão do Trypanosoma cruzi (Trypanosomatida: 
Trypanosomatidae) em quatis (Carnivora: Procyonidae: Nasua 
nasua) de vida livre no Pantanal/MS, um estudo longitudinal. 

Gabriela do Carmo Pinto 
Identificação de enterovírus em casos esporádicos de meningite 
asséptica de pacientes de Moçambique 

Guilherme de Macedo 
Oliveira 

Soroprevalência da hepatite A na população Apinajé em Tocantins 
– Brasil 

João Roberto Neto 
Participação da Fosfatidilserina exposta por Toxoplasma gondii na 
indução de Corpúsculos Lipídicos em Macrófagos 

José Joaquín Carvajal 
Cortés 

Variação espacial e temporal dos vetores do Dengue Aedes 
(Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) e Aedes (Stegomyia) aegypti 
(Linnaeus, 1762) na área urbana do município de Letícia, 
(Amazonas-Colômbia) e sua associação com a transmissão do 
Dengue na tríplice fronteira Amazônica (Colômbia-Brasil-Peru) 

Leonardo Alves Rusak 
Caracterização fenotípica e genotípica de cepas de Yersinia 
enterocolítica isoladas de diferentes origens do Brasil 

Leonardo Santos de 
Assunção 

Estudo do papel dos lipídios derivados de Schistosoma mansoni na 
ativação e polarização de macrófagos 



Letícia de Paula Scalioni 
Avaliação de testes rápidos para o diagnóstico da infecção pelo 
vírus da Hepatite C 

Lyana Rodrigues Pinto 
Lima 

Investigação de surtos de Hepatite A associados à transmissão 
domicilar 

Manoela Heringer da 
Silva 

Impacto da emergência/re-emergência dos diferentes sorotipos 
do vírus dengue no Estado do Rio de Janeiro 

Miriam Graciela 
Palomino Salcedo 

Avaliação multicêntrica de aspectos da capacidade vetorial de 
populações de Aedes aegypti do Peru quanto ao vírus dengue do 
sorotipo 2 

Moyra Machado Portilho 
Desenvolvimento de testes de detecção e quantificação do vírus 
da Hepatite B em amostras de soro e fluido oral 

Pedro Jose Secchin de 
Andrade 

A gravidade dos episódios de reação reversa em pacientes 
coinfectados pelo vírus da imunodeficiência humana e pela 
Mycobacterium Leprae 

Vanessa Alves Marques 

Prevalência de anticorpos anti-vírus da hepatite D (HDV) em 
pacientes com hepatite B no Rio de Janeiro e caracterização 
molecular do genoma completo do HDV 

Vitor Antonio Louzada 
de Araújo 

Particularidades dos ciclos enzoóticos do T. cruzi em municípios 
com e sem a ocorrência de surtos de DCA na Serra do Bico do 
Papagaio/TO 

Vivian da Cruz Franco 
Determinantes da malária em município da faixa de fronteira da 
Região Amazônica: o caso do Oiapoque - Amapá 

 




