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Discente Título 

Ângela Valéria Guimarães 
de Miranda Correia 

Perfil clínico-epidemiológico da leishmaniose visceral no 
município de Teresina 

Antonia de Castro Ribeiro Fatores associados ao risco para a doença de chagas em 
áreas rurais do município de Russas/CE: Indicadores 
entomológicos e ambientais 

Armando de Freitas 
Noguera 

Evidência sorológica de infecção por Bartonella spp., 
Coxiella burnetii e Hantavirus em profissionais de um 
abrigo de animais no município do Rio de Janeiro 

Bruno Barbosa Pacífico Epidemiologia do Tracoma no nordeste brasileiro: Estudo 
de caso no município de russas, estado do Ceará 

Carlos Alberto Mendonça 
Filho 

Detecção de antígeno criptocócico no líquido céfalo-
raquidiano por "lateral flow assay" em casos suspeitos de 
meningite no estado do Piauí 

Carlos Gilvan Nunes de 
Carvalho 

Fatores clínicos e epidemiológicos associados às 
soroprevalências de sífilis, toxoplasmose e tuberculose 
latente em pacientes com HIV em um ambulatório 
especializado do Piauí 

Caroline Magalhães 
Cunha 

Alterações clínicas e oculares em cães naturalmente 
infectados por Leishmania infantum 

Deiviane Aparecida 
Calegar 

Parasitismo intestinal e fatores associados em quatro 
localidades rurais no semiárido nordestino brasileiro 

Diana Marisa Barros da 
Silva 

Prevalência e fatores associados à disfunção renal em 
pacientes portadores de HIV/AIDS 

Edinso Rafael Mosquera 
Ruiz 

Descrição epidemiológica e entomológica da dengue no 
município de Istmina, estado de Chocó, Colômbia em 
população afrodescendente 

Elis Regina Chaves dos 
Reis 

Ancilostomíase e outras parasitoses intestinais da Região 
dos Carnaubais: Estudo transversal no município de Nossa 
Senhora de Nazaré, Piauí 

Geórgia Maria Izidorio 
Agostinho 

Caracterização clínica e epidemiológica de pacientes HIV 
positivos em início de terapia antiretroviral no Piauí 

Herion Alves da Silva 
Machado 

Prevalência do antígeno criptocócico utilizando Lateral 
Flow Assay (LFA) no screening de pacientes com HIV/AIDS 

Isabela Loureiro 
Martinelli 

Análise da incidência da reação reversa em uma coorte 
de pacientes com Hanseníase multibacilar tratados com 
12 e 24 doses de poliquimioterapia 

Jessica de Oliveira Sousa Uso e retenção de mosquiteiros impregnados e efeito de 
ação educativa em malária após cinco anos de uma 
intervenção em uma área de alta endemicidade no médio 
Rio Negro, Amazonas, Brasil 



Jesuito Montoril Soares 
Dantas 

Estudo das dermatoses em pacientes HIV-positivos em 
um centro de referência em Teresina, Piauí 

José Noronha Vieira 
Júnior 

Estudo Clínico-epidemiológico da meningite criptocócica 
em pacientes hiv negativos no centro de referência do 
Piauí 

Joyce Anny Alves do 
Nascimento 

Epidemiologia descritiva da malária no estado do Piauí, 
2002 a 2013 

Luana Souza de Aguiar Avaliação da carga parasitária e fatores de virulência em 
lesões de pacientes com Leishmaniose Tegumentar 
Americana: correlação com a forma clínica e resposta à 
terapêutica 

Lucas Melo Guimarães Reemergência da coqueluche no Brasil: Estudo dos casos 
notificados e confirmados entre 2007-2014 

Luciana dos Santos Dias Avaliação da persistência e efeito do Spinosad no 
desenvolvimento e reprodução de populações brasileiras 
de Aedes Aegypti (Diptera: Culicidae) resistentes aos 
inseticidas Temephos e Deltametrina 

Luciano Mourão 
Nascimento de Carvalho 

Resistência aos antirretrovirais utilizados para tratamento 
em pacientes com HIV/AIDS: perfil da genotipagem em 
pacientes atendidos no Instituto de Doenças Tropicais 
Natan Portela 

Mariana Oliveira Santos Identificação de micobactérias e perfil de sensibilidade a 
tuberculostáticos em pacientes atendidos em um Centro 
de Referência no Piauí 

Marjorie Parra de Lima Aplicabilidade do sangue seco em papel de filtro para 
estudos de prevalência da infecção pelo vírus da hepatite 
C em diferentes regiões do Brasil 

Natalia Ketrin Almeida de 
Oliveira 

Diagnóstico molecular da malária vivax: precisão e 
sensibilidade 

Nathália Beatriz Ramos 
de Sá 

Avaliação da distribuição dos genótipos  HLA-B, HLA-DR E 
KIR entre indivíduos com tuberculose coinfectados pelo 
HIV-1 na busca de marcadores de susceptibilidade à IRIS 

Nathália Cordeiro Correia Estudos sobre a competência e a capacidade vetorial de 
Triatoma Brasiliensis Brasiliensis, Triatoma Juazeirensis e 
seus híbridos experimentais, sob condições de laboratório 

Norma Cely Salmito 
Cavalcanti 

Estudo da co-infecção HIV e hepatite B em pacientes 
atendidos num serviço de referência em doenças 
infecciosas no Piauí 

Tayany de Deus Barros 
Gonçalves 

Avaliação de citocinas no desfecho da infecção aguda 
pelo HCV 

Thelma Flosi Gola Aplicabilidade clínica de um teste imunocromatográfico 
para o diagnóstico rápido de hepatite A 

Walfrido Salmito de 
Almeida Neto 

Aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais da 
Leishmaniose Tegumentar Americana em hospital de 
referência de Teresina, Piauí 

 


