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Egressos 
 

Ano da 
defesa 

Títulos da teses 
 

Solange Lisboa de Castro 1991 

Trypanosoma cruzi: Estudo sobre a modulação 
adrenérgica de sua proliferação e padronização de 
ensaios in vitro para triagem de drogas contra diferentes 
estágios de parasita 

Patricia Machado Rodrigues e 
Silva 

1991 
Acúmulo pleral de eosinófilos induzidos por PAFAd-
ACÉTER: modulação farmacológica e proposição de um 
mecanismo 

Marco Aurélio Martins 1991 
Envolvimento de PAF-ACÉTER na reação inflamatória 
aguda induzida por estímulos de origem  
imunológica e não imunológica 

Maria do Socorro Pombo de 
Oliveira 

1991 

Biologia e perfil imunológico da leucemia 

Hugo Caire de Castro Faria 
Neto 

1992 
Alterações nos níveis de plaquetas circulantes após 
estímulos com PAF ou antígeno: interferência  
de antagonistas farmacológicos 

Maria Goreti Rosa Freitas-
Sibajev 

1993 
Análise dos hidrocarbonetos cuticulares isoenzimas, 
DNA mitocondrial, morfologia e  
comportamento de populações de Anopheles darlingi 

Helene Santos Barbosa 1993 
Estudo ultra-estrutural e citoquímico dos eventos iniciais 
da interação Trypanosoma cruzi - célula  
muscular cardíaca 

Maria das Graças Muller de 
Oliveira Henriques 

1993 
Estudo da reação inflamatória induzida por carragenina 
em camundongos 

Leonor Laura Pinto Leon 1993 
Estudo comparativo de alterações moleculares ocorrendo 
durante diferenciação in vitro de espécies de Leishmania 

Patrícia Torres Bozza 1993 
Estudo dos mecanismos de acúmulo de eosinófilos 
induzido por lipopolissacarídeo bacteriano: avaliação das 
células e mediadores inflamatórios envolvidos 
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Claudia Zuanny Amorim 1993 
Caracterização de diferentes modelos de reação 
inflamatória alérgica em camundongos ativamente 
sensibilizados 

Fátima da Conceição Silva 1994 
Células CD8+ com função citotóxica na leishmaniose 
murina causada pela Leishmania major 

Daniel Sá Carvalho 1995 
Seqüências potencialmente formadoras de quartetos de 
guaninas em DNA do cinetoplasto de  
Phytomonas serpens 

Raquel da Silva Pacheco 1995 
Heterogeneidade e plasticidade genotípica em 
Leishmania do subgênero viannia: estudo em um  
modelo de doença recorrente 

Cícero Brasileiro de Mello 
Neto 

1995 
Aspectos moleculares da interação de Trypanosoma 
cruzi e Trypanosoma rangeli com Rhodnius prolixus 

Elisa Cupolillo 1995 
Curso da diversidade genética em Leishmaniose do 
subgênero Viannia Lainson & Shaw, 1987 

Antônia Maria Ramos Franco 1995 
Caracterização biológica e molecular de parasitas do 
gênero Endotrypanum (Kinetoplastida:  
Trypanosomatidae) 

Martha Maria Pereira 1995 
Aspectos etiológicos e imunológicos na patogênese da 
leptospirose 

Valéria Moojen 1996 
Caracterização de isolados de Lentivírus de pequenos 
ruminantes naturalmente infectados, do Rio Grande do 
Sul, Brasil 

Claudia Mara Lara Melo 
Coutinho 

1996 
Estudo sobre a participação das proteínas de fase aguda 
alfa-2-macroglobulina e proteína C reativa na infecção 

Maurício Roberto Motta Pinto 
da Luz 

1996 
Estudo dos níveis plasmáticos de alfa-macroglobulinas 
durante a fase aguda da Infecção por Trypanosoma cruzi 

Iolanda Margherita Fierro 1996 
Papel do óxido nítrico na apoptose e na atividade 
candidacida de Neutrófilos de ratos 

Carmen Lúcia Araujo da Costa 
Pagotto 

1996 
Mapeamento evolutivo de cucurbitacinas potencialmente 
bioativas 
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Neci Matos Soares 1996 
Estudo sobre a natureza da imunosssupressão mediada 
pelo soro na leishmaniose visceral humana 

Selma Margareth Bacellar de 
Souza Leão 

1996 
Endocitose de moléculas MHC de classe II, um ato de 
evasão? Como os amastigotas de Leishmania 
amazonensis o praticam 

Amauri Alcindo Alfieri 1996 
Padronização de métodos para caracterização genotípica 
de rotavírus grupos “A” e “C”de origem humana e animal 

Maria Denise Feder 1996 
Efeito da nutrição sobre o controle neuro-endócrino-
imunológico de Rhodnius prolixus 

Elen Cristina Teizem Landucci 1996 
Envolvimento das fosfolipases do tipo A2 (PLA2) no 
processo inflamatório. Atividade antiinflamatória da 
crotapotina 

Fabian Friedrich 1996 
Modificações genômicas em polivírus tipo 1, 2 e 3 
derivados da vacina Sabin, isolados no Brasil 

Maria de Fátima Falangola 1996 
Participação do plexo coróide na penetração e 
disseminacão do HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Adquirida) no sistema nervoso central 

Jose Geraldo Paraiso Ferraz 1996 
Defesa da mucosa gástrica na hipertensão portal 
experimental: papel do óxido nítrico, prostaglandinas e 
TNF-ALPHA 

Jose Luiz Donato 1996 
Aspectos bioquímicos e farmacológicos da ativação 
plaquetária induzida por policátions 

Vinícius Cotta de Almeida 1996 

O timo na imunopatogenia da doença de Chagas 
experimental. Estudos sobre as alterações fenotípicas e 
funcionais na diferenciação e migração intratímicas de 
células T 

Sergio Ranto Dalmau Arroyo 1996 
Regressão e repopulação do Timo após irradiação 
subletal g: antígenos de diferenciação, expressão de 
moléculas de adesão e níveis de fosfotirosina 

Iramaya Rodrigues Caldas 
Viana 

1997 
Imunidade à Esquistossomose mansoni em indivíduos 
Residentes em Área Endêmica: Relação entre 
Resistência à Infecção e Respostas Celular e Humoral 
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Kátia Regina dos Santos 
Teixeira 

1997 

Acetobacter diazotrophicus, Endófito diazotrófico 
associado a cana-de-açúcar: presença de plasmídeos e 
sequenciamento do gene nifA, responsável pela 
regulação da fixação biológica de nitrogênio 

Rozália Mendes Figueira 
Campos 

1997 

Estudo de populações clonais provenientes de cepa de 
Trypanosoma cruzi, isolada de área endêmica, da 
doença de Chagas após longa permanência em 
laboratório 

Silvia Maia Farias de Carvalho 1997 
Prevalência do vírus linfotrópico de células T humanas 
tipo I (HTLV-I) em doenças hematológicas 

Fernanda Washington de 
Mendonça Lima 

1997 
Proteases de Leishmania chagasi: caracterização 
bioquímica e possíveis efeitos sobre C3 e imunoglobulina 
G humana 

Yara Santos de Medeiros 1997 
Mecanismos envolvidos na contração e relaxamento para 
as cininas nas musculaturas lisas vasculares e não 
vascular in vitro 

Saulo Cabral Bourguignon 1997 
Metabolismo intermediário do Trypanosoma cruzi: Estudo 
dos ácidos carboxílicos e de enzimas envolvidas no 
metabolismo das trioses 

Raquel Ciuvalschi Maia 1997 
Resistência a múltiplas drogas nas leucemias: a interface 
entre a pesquisa básica e a clínica 

Eduardo César Santos Lima 1997 
Influência de populações menores na 
immunopatogênese da doença de Chagas 

Maria da Glória Bonecini de 
Almeida 

1997 

Avaliação da resposta imune celular em pacientes co-
infectados pelo Mycobacterium tuberculosis e o Vírus da 
Imunodeficiência Humana do Tipo 1 (HIV-1) 
determinação da atividade funcional, expressão de 
citocinas e de óxido nítrico sintase induzida em células 
alveolares 

Claudia Sondermann Freitas 1997 
Fator de crescimento epidérmico na ontogenia do timo 
murino 

Gerusa Dreyer Vieira 1997 
Estudos clínicos, diagnósticos e terapêuticos na filariose 
bancroftiana em Recife - Brasil 
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Marcelo Salabert Gonzalez 1997 

Trypanosoma cruzi/Rhodnius prolixus como modelo de 
interação parasita/hospedeiro: a proliferação e 
diferenciação do Trypanosoma cruzi depende de 
componentes da dieta e do sistema neuroendócrino do 
hospedeiro invertebrado 

Eduardo Werneck Barroso 1997 
História natural e patogênese da tuberculose associada à 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida: reavaliação do 
papel da imunidade inata 

Maria Ilma Andrade Santos 
Araújo 

1997 
Imunorregulação na esquistossomose mansônica 
humana 

Aurora Marques Cianciarullo 1997 

Biologia evolutiva de Odontophrynus Americanus 2N e 
4N (Amphibia, Anura, Leptodactylidae): eritropoese, 
regulação gênica, síntese da hemoglobina e 
caracterização biológica 

Antonio José Oliveira dos 
Santos 

1997 
Interações celulares heterotípicas durante a 
Diferenciação intratímica de linfócitos T; estudo em 
camundongos nocaute 

Marcelo Torres Bozza 1998 
Papel de peptídeos vasoativos na ativação de 
macrófagos e na resposta inflamatória aguda induzida 
por lipopolissacarídeos bacterianos 

Renato Porrozzi de Almeida 1998 
Uso de culturas primárias de hepatócitos na parasitologia 
em especial no estudo de mecanismos imunológicos 
efetores contra a fase exoeritrocítica da malária 

Luiz Edmundo Vargas de 
Aguiar 

1998 A Pesquisa e a experimentação como instrumentos de 
motivação no ensino e aprendizagem de Ciências 

Raúl Marcel González Garcia 1998 
A regulação da secreção de catecolaminas em células 
cromafins 

Neuza Maria Alcantara Neves 1998 
Um estudo sobre o papel da trans-sialidase do 
Trypanosoma cruzi na interação parasito-hospedeiro 

Fernando Colonna Rosman 1998 
Patologia e imunopatologia das adenoviroses 
pulmonares humanas aguda e crônica 

Elezer Monte Blanco Lemes 1998 
Estudo da influência de diferentes parâmetros no 
processo fermentativo para a super-expressão de 
proteínas recombinantes em Escheria coli 
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Ilana Zalcberg Renault 1998 
Biologia e perfil imunomoleculares das leucemias: 
rearranjo gênico em desordens linfoproliferativas 

José Pascoal Simonetti 1998 
Caracterização biológica do vírus da imunodeficiência 
humana tipo 1 e presença de Ag p24 e RNA-HIV em 
população pediátrica 

Anicleto Poli 1998 
Estudos farmacocinéticos sobre o diclofenaco, 
flurbiprofeno, nitroflurbiprofeno e roxitromicina através da 
cromatografia líquida de alta eficiência 

Rodrigo Alvaro Brandão Lopes 
Martins 

1998 
Envolvimento do fator ativador de plaquetas (PAF) na 
regulação local do tônus vascular e da pressão arterial 
sistêmica 

Christiane Bandeira de Melo 1998 
Papel dos eosinófilos na instalação e desenvolvimento 
da resposta alérgica 

Bruno Lourenço Diaz 1998 
Interferência da diabetes induzida por aloxana sobre o 
número e a reatividade de mastócitos de ratos 

Helio dos Santos Dutra 1998 
Estudo da mielopoese medular e periférica na 
esquistossomose murina experimental 

Zulma Maria de Medeiros 1998 
Contribuição ao estudo epidemiológico da filariose na 
região metropolitana do recife 

Viviane Zahner 1998 
Aplicação de métodos moleculares no estudo da 
variação intraespecífica em Bacillus entomopatogênicos: 
Bacillus sphaericus e Bacillus laterosporus 

Mirian Claudia de Souza 
Pereira 

1998 
Regulação e localização de RNA mensageiro durante 
miogênese de célula 

Valber da Silva Frutuoso 1998 
Estudo Farmacológicoda Atividades Analgésicas e Anti-
ulcerogênicas presentes em folhas da planta Vernonia 
condensata Baker 

Marcelo Einicker Lamas 1999 
Metabolismo de inositol em Trypanosoma cruzi: alvo 
potencial para quimioterapia contra a doença de Chagas 

Adalberto Rezende Santos 1999 
Aplicação da técnica de PCR (polimerase chain reaction) 
na pesquisa da hanseníase 
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Rogério Carlos Novais 1999 Caracterização molecular de Vibrio cholerae 

Marise Maleck de Oliveira 
Cabral 

1999 
Bioatividade de lignanas e neolignanas em Rhodnius 
prolixus e Triatoma infestans: um modelo de estudo na 
interação parasita-vetor 

Suse Dayse Silva Barbosa 1999 
Rejeição de transplante cardíaco por células de 
camundongos chagásicos crônicos: envolvimento de 
laminina e seu receptor 

Suzane Pretti Figueiredo 
Neves 

1999 
Avaliação imunológica da interação materno-fetal na 
doença de Chagas 

Sandra Aurora Chavez Perez 
Rodrigues 

1999 
Estudo do mecanismo de acúmulo de eosinófilos e 
identificação de um fator eosinofilopoiético induzido por 
PAF na cavidade pleural de ratos 

Alessandra Alves Abalo 1999 
Efeito de compostos moduladores dos níveis de 
nucleotídeos cíclicos sobre o recrutamento de eosinófilos 

Marcia Coronha Ramos Lima 1999 
Estudo dos mecanismos envolvidos na resposta pleural 
alérgica em ratos: papel da IgE e mediadores químicos 

Ana Gisele da Costa Neves 
Ferreira 

1999 
Imunidade natural: inibidores de metaloproteases de 
veneno de serpentes presentes no soro de Didelphis 
marsupialis (gambá) 

Maria de Nazaré Correia 
Soeiro 

1999 

Estudos sobre componentes da fase aguda da infecção 
experimental por Trypanosoma cruzi: invasão parasita-
célula hospedeira e inibidores de protease da família das 
Alfa-Macroglobulinas 

Carlos Roberto Alves 1999 

Um estudo sobre cisteína proteínases de Leishmania, 
sugerindo a participação destas enzimas na 
diferenciação do parasita e na resposta imune celular do 
hospedeiro vertebrado 

Diana Cordeiro Taboada 1999 
Análise dos Fenótipos de células do líquido pericárdico 
em pacientes com miocardiopatia chagásica e outras 
cardiopatias 

Catia Maria Santos Diogo da 
Silva 

1999 
Caracterização funcional e molecular do Sm 62, uma 
proteína do Schistosoma mansoni relacionada à 
citoqueratina 
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José Carlos Couto Fernandez 2000 

Contribuição ao estudo da diversidade do HIV-1 no 
Brasil: caracterização genotípica e fenotípica de 
amostras de HIV-1 obtidas em diferentes regiões 
geográficas 

Valéria Pereira Nacife 2000 
Monócitos e macrófagos: estudos de propriedades de 
superfície e caracterização morfológica e funcional na 
inflamação induzida pela Carragenina 

Patrícia Lima Falcão Valença 2000 
Esquistossomose mansoni humana: influência da Il-10 no 
fenótipo celular no granuloma in vitro 

Theresinha de Jesus Carvalho 
Calado 

2000 
Expressão de matriz extracelular no timo de galinha: 
papel funcional em interações timócitos/células epiteliais 
tímicas 

Milton Ozório Moraes 2000 
Expressão de RNAm de citocinas durante os estados 
reacionais da Hanseníase: efeito imunomodulador dos 
anti-inflamatórios 

Claudio Tavares Sacchi 2000 
Caracterização genética e padronização do sistema de 
classificação das proteínas de membrana externa porA e 
porB de Neisseria meningitidis 

Regina Célia Bressan Queiroz 
de Figueiredo 

2000 
Estudos dos reservosomos e da via endocítica durante a 
diferenciação de Triapanosoma cruzi 

Christina Gaspar Villela 2000 
Clonagem e expressão de um inibidor de fosfolipase A2 
isolado do Soro da Serpente Sul-americana Crotalus 
durissus terrificus 

Maria da Conceição Rocha 
Sampaio 

2000 

Estudos comparativos de aspectos bioquímicos e 
moleculares de linhagens de cepa M2903 de Leishmania 
braziliensis portando ou não um pequeno cromossoma 
de 245 Kb 

Ellen Cortez Contreiras 2000 
O Microambiente tímico equino: características 
morfológicas em animais normais ou portadores de 
anemia infecciosa equina 

Judith Tibisay Molina David 2000 
Inibidores da síntese de esteróis e isoprenóides: uma 
abordagem racional na quimioterapia experimental da 
doença de Chagas 

Andréa Grabe Guimarães 2000 
Alterações cardiovasculares induzidas pela ativação 
central pelo glutamato em ratos: aplicações na 
investigação de drogas cardioprotetoras” 
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Ana Cristina Brito dos Santos 2000 
Aspectos biológicos e epidemiológicos da filariose canina 
causada por Dirofilaria immitis em Maceió, Alagoas 

Andre Luiz Franco Sampaio 2000 
Participação de endotelinas em reações inflamatórias: 
estudo do mecanismo de ação 

Carmen Penido Monteiro 2000 
Estudo dos mecanismos de acúmulo de eosinófilos e 
linfócitos Ty&  na reação inflamatória induzida por 
endoxina bacteriana 

Teofânia Heloisa Dutra 
Amorim Vidigal 

2000 
Identificação específica e filogenia de moluscos 
neotropicais do gênero Biomphalaria através de técnicas 
de biologia molecular 

Mônica Magno Vilar 2000 
Delineamentos e parâmetros experimentais dos ensaios 
de vacina anti-helmíntica multivalente 

 


