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Discente Título 

Ana Carla de Paulo 
Mulinari 

Obtenção da proteína codificada pelo gene rv3429 de Mycobacterium 
tuberculosis e avaliação da reatividade imune humoral 

Ana Cristina da Silva 
Ferreira Lima 

Avaliação de mosquiteiros impregnados de longa duração – MILD em 
três regiões em que foram implementados no município de Porto 
Velho, Estado de Rondônia, Brasil 

Eliete Reis da Cruz 
Gameiro 

A adesão ao tratamento antirretroviral durante a gestação e após o 
parto em mulheres acompanhadas no Hospital Geral de Nova Iguaçu 

Felipe Leão Gomes 
Murta 

Educação em saúde no controle da esquistossomose: avaliação de 
duas abordagens educativas com professores em município endêmico 
de Minas Gerais 

Jessica Pereira dos 
Santos 

Helmintos intestinais identificados em humanos, caprinos, ovinos e 
suínos: potencial interface entre o parasitismo humano e animal em 
área rural no Estado do Piauí 

João de Jesus 
Cantinho Junior 

Acidentes por animais peçonhentos no estado do Piauí entre 2007 até 
2014: uma série de casos 

Josiane Nogueira 
Müller 

Caracterização do fenótipo antenal e da morfologia dos ovos de 
populações de Triatoma maculata (Erichson, 1848), (Hemiptera: 
Reduviidae), procedentes de Roraima, Brasil 

Lais Durço Coimbra  Padronização e aplicação do teste de avidez anti-HCV IgG para 
confirmar exposição recente ao vírus da hepatite C 

María Celeste 
Torres 

Análise da diversidade intra e inter-hospedeiro em amostras de DENV-
2 de pacientes com diferentes apresentações clínicas 

Michelle dos Santos 
Ferreira 

Estudo de Rickettsia Lato sensu em amostra de quiropteros de 
diferentes regiões do Brasil 

Monica Palma 
Cuero 

Caracterização da diversidade genética de amostras clínicas de 
Plasmodium falciparum isolados de indivíduos de Barcelos-Amazonas 
utilizando o gene que codifica para a proteína de superficie do 
merozoita 2 ( msp2) 

Pâmela Figueiredo 
Pereira 

Estudo da infecção por Toxoplasma gondii Nicole e Manceaux, 1909 
em gatos domésticos (Felis catus) no Rio de Janeiro 

Paula Gonçalves 
Viana 

Esporotricose canina: Estudo epidemiológico, clínico e terapêutico na 
região metropolitana do Rio de Janeiro (2004-2014) 

Phelipe Austríaco 
Teixeira 

Impacto da eduação em saúde na dinâmica de transmissão das 
parasitoses intestinais 

Thays Euzebio 
Joaquim 

Caracterização do perfil dos genes KIR na recidiva de toxoplasmose 
ocular após episódio ativo 

Tiara Cascais 
Figueredo 

Associação entre a frequência de infecção por enteroparasitos e as 
alterações nutricionais em crianças de uma creche Municipal da 
Comunidade do Salgueiro,RJ 

Vanessa de Araújo 
Barbosa 

Avaliação de uma nova estratégia de controle de Lutzomya Longipalpis 
(Lutz & Neiva, 1912), vetor da Leishmania (Leishmania) infantum 

Vanessa Duarte da 
Costa 

Mutações na região NS3 do genoma do vírus da hepatite C associadas 
à resistência aos inibidores de protease 

 




