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Discente Título 

Alessandra de Martino 
Mota 

Óbitos e hospitalizações associados à infecção pelo vírus varicela-
zoster no período anterior à introdução da vacina tetraviral no 
Programa Nacional de Imunizações no Brasil 

Anamaria Szrajbman 
Vaz da Silva 

Soroprevalência de Bartonella sp., Coxiella burnetii e Hantavírus em 
pessoas que injetam drogas ilícitas no Estado do Rio de Janeiro nos 
anos de 1999 a 2001 

Angélica Tapia de Lima 
Barbosa 

Pesquisa de anticorpos anti-hantavisrus em casos suspeitos de 
leptospirose em um centro colaborador da Organização Mundial da 
Saúde para Leptospirose (2008-2011) 

Carina Martins de 
Oliveira Espindola 

Avaliação epidemiológica das parasitoses intestinais no Parque 
Oswaldo Cruz, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ 

Daiana de Jesus 
Hardoim 

Imunopatologia da infecção por Trypanosoma cruzi em 
camundongos CBA E C57BL/10 infectados pelas vias intragástrica e 
intraperitoneal 

Guilherme Almeida 
Rosa da Silva 

Deficiência de vitamina D em indivíduos HIV-positivos expostos ou 
não a esquemas antirretrovirais: um estudo transversal 

Helena Medina Cruz 
Avaliação do desempenho de testes rápidos na detecção de 
marcadores da infecção pelo vírus da hepatite B 

Janaína Cardoso Félix 

Caracterização das variantes genotípicas do HTLV em um grupo de 
pacientes acompanhados em Hospital Universitário do Estado do 
Rio de Janeiro 

Jorlan Fernandes de 
Jesus 

Pesquisa de arenavírus em roedores silvestres no estado de Mato 
Grosso do Sul e em profissionais que manuseiam animais no Brasil 

Kerla Joeline Lima 
Monteiro 

Estudo Molecular da Febre Maculosa Brasileira no Diagnóstico 
Diferencial com Dengue no Estado do Rio de Janeiro Durante o 
Período de 2010 a 2011 

Liana Strecht Pereira 
Avaliação da infecção por hantavirus em amostras humanas e de 
roedores silvestres e sinantrópicos no estado do Rio de Janeiro 

Livia Faraco Teixeira 
A malária no estado do Amazonas de 2003 a 2011: distribuição 
espaço-temporal e correlação com populações indígenas 

Luis Eduardo Barros 
Costa Fernandes 

Prevalência e fatores associados à presença de infecções 
sexualmente transmissíveis em gestantes infectadas pelo HIV 
acompanhadas em um centro especializado na Baixada Fluminense 

Luzinei da Silva Couto 

A mucosa nasal como uma via estratégica de vacinação contra 
infecção por Leishmania (Viannia) braziliensis no modelo hamster 
dourado (Mesocricetus auratus) 

Mariana França da 
Cunha e Silva 

Relação entre a irregularidade do tratamento poliquimioterápico e 
a ocorrência de episódios reacionais em pacientes com hanseníase 

Mário Sérgio Duarte 
Branco 

Dengue no Estado do Rio Grande do Norte, 2010-2012: vigilância 
virológica e aspectos epidemiológicos 

Nadia Rivas Bello 

Estudo clínico e epidemiológico da leishmaniose tegumentar 
americana no departamento de Pando, região fronteiriça entre o 
Brasil e a Bolívia 



Rodrigo Gredilha 
Duarte 

Biodiversidade de Culicidae e caracterização das possíveis áreas de 
risco para zoonoses na unidade de conservação Parque Natural de 
Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, Brasil 

Tania de Souza Brum 

Perfil Clínico-epidemiológico de pacientes coinfectados por 
Tuberculose/HIV acompanhados num serviço de referência em 
HIV/AIDS em Nova Iguaçu, RJ, entre 2010-2014 

Thaís Silva de Souza 

Estudo da infecção por Toxoplasma gondii Nicolle e Manceaux, 
1909 no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro – Aspectos 
Epidemiológicos 

Vanessa Lima Neiva 

Aspectos biológicos e potencial vetorial de Triatoma sherlocki Papa, 
Jurberg, Carcavallo, Cerqueira & Barata, 2002 (Hemiptera: 
Reduviidae: Triatominae) em condições de laboratório 

Victor Edgar Fiestas 
Solórzano Estudo dos mediadores inflamatórios e de coagulação na dengue 

 


