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Confira as teses defendidas por estudantes egressos do Programa de Pós-graduação 

Stricto sensu em Biologia Celular e Molecular entre 2001 a 2010 

 
 

Egressos 
Ano da 
defesa 

Títulos das teses 

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 

Denise Cristina de Souza 
Matos 

2001 
Padronização e validação de testes alternativos para 
avaliar a imunogenicidade das vacinas dupla dT e tríplice 
DTP 

Adriana Ribeiro Silva 2001 
Caracterização da atividade biológica de fosfolipídios 
extraídos da lipoproteína de baixa densidade (LDL) 
oxidada 

Francisco Barros Barbosa 2001 
Alterações metabólicas em ratos com desnutrição 
neonatal e a regulação do mecanismo estímulo-secreção 
de insulina em suas ilhotas pancreáticas 

Octávio Menezes de Lima 
Junior 

2001 
Caracterização da reação inflamatória induzida pela 
infecção intratorácica de Mycobacterium bovis BCG em 
camundogos 

José Marcelo Ramalho Ortigão 2001 
Estudos de interação molecular Leishmania - 
flebotomíneos: caracterização parcial de cDNAs 
diferencialmente expressos por Lutzomyia longipalpis 

Bárbara Milanez Bosisio 2001 
Distribuição qualitativa de taninos hidrolisáveis em 
Dicotyledoneae 

Liane de Castro 2001 
Variabilidade genética do vírus da hepatite B em 
hepatites crônicos 

Ellen Jessouroun 2001 
Obtenção de antígenos não capsulares de N. Meningitis 
sorogrupo B, prevalente no Brasil, e avaliação de seu 
potencial vacinal em camundongos Suíços 
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Marco Antônio Bacellar 
Barreiros 

2001 
Caracterização dos genes VP4 e VP7 de rotavírus do 
grupo A de origem bovina e suína através de RT-PCR 
multiplex 

Rosa Teixeira de Pinho 2001 
Aspectos de imunodiagnóstico e imunopatologia e 
proteinases ácidas em doenças de Chagas 

Marcelo Flores Catelli 2001 
Investigação dos efeitos cardioprotetores da Clonidina e 
da Rilmenidina em coelhos 

Verônica Figueiredo do Amaral 2001 
Vacinação da Leishmania (L.) major atenuada e inativada 
contra leishmaniose cutânea no modelo rhesus (Macaca 
Mulatta) 

Jussara Machado Lagrota 
Cândido 

2001 
Possível influência do sistema imune na fisiopatologia da 
distrofia muscular do tipo Duchenne no camundongo mdx 

Ingo Riederer 2001 
Rejeição de transplante cardíaco alogênico em 
camundongos: envolvimento de laminina 

Sueli Fumie Yamada Ogatta 2001 
Clonagem e caracterização de genes expressos 
especificamente nas formas tripomastigotas metacíclicas 
de Trypanosoma cruzi 

Marcelo Pelajo Machado 2001 
Ontogenia do sistema linfo-hematopoético em 
camundongos Swiss Webster 

Paula de Novaes Sarcinelli 2001 
Estudo dos níveis de pesticidas organoclorados 
persistente em mulheres grávidas e lactentes no Rio de 
Janeiro 

Rita de Cássia Oliveira da 
Costa Mattos 

2001 
Estratégias para a avaliação da exposição ao chumbo: 
Estudos comparativos dos indicadores biológicos e 
efeitos relacionados 

Léa Cysne Finkelstein 2001 
Estudo do processo de metaciclogênese e da 
cooperação celular em Leishmania sp 

Constância Flávia Junqueira 
Ayres 

2001 
Genética de população de Aedes aegypti e Aedes 
albopictus 

Monick Lindenmeyer 
Guimarães 

2002 
Epidemiologia Molecular do HIV-1: Polimorfismo e 
recombinação em subtipos virais prevalentes no Brasil 
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Alberto Martin Rivera D´Ávila 2002 
Tripanosomose animal na América do Sul: 
Epizootiologia, evolução e tecnologias da informação 

Andréa Rodrigues Ávila 2002 
Clonagem e caracterização de um gene expresso 
especificamente durante a metaciclogênese do 
Trypanosoma cruzi 

Luíz Carlos Júnior Alcântara 2002 
Estudo do polimorfismo genético do vírus linfotrópicos de 
células-T humans dos tipos I e II (HTLV-1 e HTLV-II) em 
Salvador, Bahia, Brasil e em tribos indígenas brasileiras 

Cláudia Maria Fontes de 
Oliveira 

2002 
Evolução, mecanismo e herança da resistência de Culex 
quinquefasciatus ao Bacillus sphaericus 

Daniel Sales Pimenta 2002 
Ecologia, cultivo e validação do uso de Echinodorus 
grandflorus (Chamisso & Schlechtendal) Micheli (Chapéu 
de couro) 

Liliana Cruz Spano 2002 
Citomegalovirus em abortamento humano: diagnóstico 
de processo onfeccioso por sorologia e detecção direta 
de antígenos e de ácido nucléico virais 

Érika Carime Borges 2002 

Variabilidade genética de populações de Triatoma 
brasiliensis brasiliensis (Hemiptera: Reduviidae: 
Triatominae) e de amostras de Trypanosoma cruzi 
(Kinetoplastida: Trypanosomatidae) 

Maria Lúcia Vieira Moreno 2002 

Caracterização de antígenos de formas amastigotas de 
lesão e de cultura de Leishmania (L) amazonensis: um 
estudo bioquímico, imunológico e imunocitoquímico 
ultraestrutural 

Elaine Maria de Souza 
Fagundes 

2002 
Mecanismos celulares e moleculares envolvidos na 
atividade imunomoduladora in vitro de um diterpeno de 
Alomia myriadenia DC. 

Marilza de Moura Ribeiro 
Cavalho 

2002 
Efeitos da Triiodotironina sobre a migração de timócitos e 
de recentes emigrantes tímicos 

Salete Smaniotto 2002 
Estudo in vivo sobre o papel funcional do hormônio do 
crescimento na migração de células T 

Elita Scio Fontes 2002 
Estudo fitoquímico biomonitorado de Alomia myriadenia e 
Kielmeyrea albopunctada para atividades citotóxica, 
tripanosomicida e antiolasmódica 
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Márcia Christina Vasconcelos 
Archer da Motta 

2002 
Uso do vírus da febre amarela vacinal 17D como vetor de 
expressão para antígenos do vírus dengue 

Luciana Lopes de Almeida 
Ribeiro Garzoni 

2003 
Trypanosoma cruzi: alterações nos níveis de cálcio em 
cardiomiócitos induzidas pela invasão do parasita e efeito 
in vitro e in vivo do bifosfonato risedronato 

Fábio Aguiar Alves 2003 
Caracterização de marcadores moleculares em 
leishmania úteis para estudos taxonômicos, filogenéticos 
e epidemiológicos 

Luciana Vignólio Alves 2003 
Estudo de compostos diarílicos como potenciais agentes 
leishmanicidas. Avaliação do efeito na biossíntese de 
esteróides 

Jeannie Nascimento dos 
Santos Corrêa 

2003 

A morfologia do intestino médio de Culex 
quinquefasciatus Say, 1823 e sua interação experimental 
com microfilária de Litomosoides chagasfilhoi Moraes 
Neto, Lanfredi e De Souza, 1997 e Wuchereria bancrofti 
(Cobbold, 1877) Seurat, 1921 

Vanessa Estato de Freitas 2003 
Anti-hipertensivos de ação central: estudo do mecanismo 
de ação e seus efeitos na microcirculação 

Áurea Maria Lage de Moraes 2003 
Análise fenotípica e genotípica de cepas de aspergilus 
seção circumdati isoladas de insetos 

Rosane Moreira Silva de 
Meirelles 

2003 
Estudo ultra-estrutural do Trypanosoma rangeli, das 
glândulas salivares de triatomíneos e da interação T. 
rangeli glândula salivar 

Renata Melon Barroso 2003 

Isolamento de microssatélites em Pirapitinga do Sul 
(Brycon opalinus, cuvier, 1819) e sua aplicação no 
estudo populacional da espécie na Bacia do Paraíba do 
Sul 

Claudete Esteves Nogueira 
Pinto Klumb 

2003 
Estudo imunomolecular dos linfomas não Hodgkin de 
origem B da infância: correlação clínica e terapêutica 

Flávia Barreto dos Santos 2003 
Obtenção, caracterização e utilização de polipeptídeos 
recombinantes de vírus dengue tipo 2 no diagnóstico das 
infecções por dengue 

Vladimir Michailowsky Leite 
Ribeiro 

2003 
Envolvimento de citocinas, quimiocinas e moléculas de 
adesão celular na patogênese da doença de Chagas 
experimental 
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Mami Yano 2003 
Estudos químico e farmacológico de Bromeliaceae 
brasileiras 

Valéria Rego Alves Pereira 2003 
Imunogenicidade dos antígenos recombinantes CRA e 
FRA de Trypanosoma cruzi 

Nágila Francinete Costa 
Secundino 

2003 

Estudos do intestino médio (influência da alimentação 
sangüinea na musculatura e síntese da matriz peritrófica) 
e da glândula salivar de flebotomíneos vetores e a 
descrição de um nematódeo entomoparasita 

Eduardo José Moura do 
Nascimento 

2003 
Avaliação de diferentes formulações de vacinas de DNA 
na Esquistossomose Mansônica Experimental 

Jolande Disch 2003 
Detecção do DNA de leishmania spp. Em sangue 
periférico para o diagnóstico da leishmaniose visceral 
humana 

Luís André Pontes 2003 
O diagnóstico da esquistossomose mansoni humana 
através da reação em cadeia da polimerase 

Helena Pereira da Silva 
Zamith 

2003 
Contribuição ao estudo do mecanismo da citotoxidade in 
vitro induzida pela toxina pertussis e suas implicações no 
controle de qualidade da vacina tríplice-DTP 

Ricardo de Mattos Santa Rita 2003 
Contribuição ao estudo da atividade de Análogos de 
Lisofosfolipídeos sobre os tripanosomatídeos T. cruzi e L. 
amazonensis 

Lúcia Renata Meireles de 
Souza 

2003 
Análise de aspectos fenotípicos e funcionais de células 
CD8 positivas na infecção in vitro pelo vírus da 
imunodeficiências humana do tipo 1 

Afsaneh Hamedi 2004 
Caracterização das adenilato ciclases em Trypanosoma 
cruzi e avaliação dos seus papéis na metaciclogênese 

Mauricio Magalhães de Paiva 2004 

Bactérias redutoras de sulfato (BRS): estudo de 
substâncias poliméricas extracelulares (SPE) e enzimas 
nos processos de adesão a substratos metálicos e de 
biocorrosão 

Elaine Cruz Rosas 2004 
Caracterização de Linfócitos T γδ pleurais durante 
reações inflamatórias 
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Vanessa Santos Sotomaior 2004 
Seleção de genes diferencialmente expressos durante o 
disparo da metaciclogênese em Trypanosoma cruzi 
(Chagas, 1909) 

Bianca Perdigão Olivieri 2004 
Aspectos da resposta imune de camundongos infectados 
por Trypanosoma cruzi submetidos a estratégias 
terapêuticas tripanocidas e imunomodulatórias 

Mônica Simôes Florêncio 2004 
Estudo ultraestrutural do efeito da Dietilcarbamazina 
(DEC) sobre Microfilárias de Wuchereria bancrofti e 
células pulmonares 

Abraham Rocha 2004 
Filariose bancroftiana: Avaliação dos testes de 
diagnóstico disponíveis frente às diversas formas clínicas 
da bancroftose 

Roberta Lima Caldeira 2004 

Angiostrongylus costaricensis, A cantonensis e A 
vasorum: Diferenciação, detecção no hospedeiro 
intermediário e filogenia utilizando a PCR-RFLP, 
multiplex, PCR e sequenciamento da região espaçadora 
transcrita interna dois do DNA ribossomal 

Mariana Caldas Waghabi 2004 
Fisiopatologia da fibrose cardíaca chagásica: papel de 
TGF-beta 

Magda Fráguas Serra 2004 
Modulação da resposta inflamatória na angiostrongilíase 
abdominal em ratos Wistar 

Alcina Frederica Nicol 2004 

Avaliação da resposta imune celular do cérvix uterino em 
mulheres infectadas pelo vírus do Papiloma Humano 
(HPV) e co-infectadas pelo vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) 

Paulo Henrique Palis Aguiar 2004 
Produção, determinação da especificidade e avaliação 
do efeito biológico de anticorpos monoclonais contra 
células mononucleares do sangue periférico de cão 

Eliane Corrêa de Santana 2004 
Influência da infecção aguda pelo Trypanosoma cruzi 
sobre o Eixo Hipotálamo - Hipófise - Adrenal em 
camundongos 

Geraldo Barroso Cavalcante 
Júnior 

2004 
Relevância clínica e biológica das alterações do gene e 
proteínas p53 nas leucemias 
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Carmem Beatriz Wagner 
Giacoia Gripp 

2004 
Análise do perfil do repertório TCR Vbeta e da sua 
natureza clonal em indivíduos infectados pelo HIV-1, 
antes e durante a terapia anti-retroviral combinada 

Patrícia Barbosa Jurgilas 2004 
DM-43, um inibidor de metaloproteases de matriz 
envolvidas em osteoartrite e neoplasias 

Moacir Paranhos Silva 2004 
Leishmaniose visceral canina. Avaliação de modelo 
experimental utilizando saliva de flebotomineos e 
parâmetros imunológicos associados à proteção 

Patrícia Pacheco da Silva 2004 
Mecanismos de formação e função de corpúsculos 
lipídicos em leucócitos em vivo durante processos 
inflamatórios 

Giselda Maria Kalil de Cabello 2004 
Perfil de mutações do gene da fibrose cística em uma 
amostra brasileira 

Márcia Cristina Aquino 
Teixeira 

2004 
Proteínas recombinantes de amastigotas de Leishmania 
infantun. Desenvolvimento/otimização de metodologias 
de obtenção e avaliação de antigenicidade 

Luiz Carlos Alves 2004 
Estudo sobre o mecanismo da ação da Dietilcarbamazina 
(DEC) sobre larvas infectantes (L3) e microfilárias de 
Wuchereria bancrofti: Uma contribuição 

Rosangela Gomes de Lima 2004 
Avaliação do efeito da fogocitose de células apoptóticas 
sobre a replicação do vírus da iminodeficiência humana 
tipo 1 (HIV-1) 

Maria Inês Doria Rossi 2004 
Alterações vasculares e celulares provocadas por 
interleucina 13: influência no desenvolvimento da 
resposta inflamatória alérgica 

Carla Cardozo Pinto de Arruda 2004 
Indução de resistência à infecção por Leishmania 
amazonensis (kinetoplastida: trypanosomatidae) no 
modelo murino por formas atenuadas do parasito 

Fernando Augusto Bozza 2004 
Citocinas como marcadores de prognóstico na sepse e 
na dengue 

Silvana Ayres Martins 2004 
Expressão e papel funcional de receptores de 
fibronectina no timo de camundongos 

Fábio André Brayner dos 
Santos 

2004 
Caracterização de hemócitos de Culex quinquefasciatus 
(Díptera: Culicidae) 
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Roberta Dias Rodrigues 
Rocha 

2005 

Aplicações da pesquisa de anticorpos IgG anti-formas 
promastigotas vivas de Leishmania (V.) braziliensis, por 
citometria de fluxo, em estudos clínicos da leishmaniose 
cutânea  localizada 

Emiliano de Oliveira Barreto 2005 
Estudo do mecanismo determinante da hiporreatividade 
mastocitária na diabete experimental por aloscana em 
ratos 

Marciano Viana Paes 2005 
Estudo experimental de dengue em camundongos Balb/c 
infectados com vírus dengue sorotipo 2 (DENV-2) 

Glenda Meira Cardoso 2005 

Estudo comparativo de marcadores imunológicos e 
citocinas intracelulares em pacientes portadores das 
formas clínicas cardíaca, digestiva e cardio-digestiva da 
doença de Chagas 

Carolina Nascimento Spiegel 2005 
Contribuição ao estudo da comunicação química em 
Lutzomyia longiplpis e Lutzomyia cruzi (Díptera: 
Psychodidae: Phlebotominae) 

Ivano Raffaele Victorio de 
Filippis Capasso 

2005 
Neipseria meningitedis no Brasil: implantação de novo 
método para diagnóstico molecular e caracterização 
genética por Multilocus Sequence Typing - MLST 

Lânia Ferreira da Silva 2005 
Caracterização citoquímica da larva infectante (L3) de 
Wuchereria bancrofti (Nematoda: Filarioidea) 

Elen Mello de Souza 2005 
Morte celular & diamidinas: estudos em Trypanosoma 
cruzi e Leishmania (L) amazonensis 

Fabio Coelho Amendoeira 2005 
Estudo das atividades farmacológicas presentes nos 
extratos de Nidulacium procerum Lindman 

Vanessa Peruhype Magalhães 2005 

Estudo da influência da infecção por Leishmania chagasi 
e do impacto da terapêutica específica eficaz no perfil 
imunológico de indivíduos portadores de leishmaniose 
visceral 

Christian Macagnan Probst 2005 
Descrição da metaciclogênese de Trypanosoma cruzi 
pelo uso de microarranjos de DNA 

Jorge Carlos Santos da Costa 2005 
Síntese e avaliação da atividade antiinflamatória e 
espasmolítica de análogos da lidocaína 



 

 
Ministério da Saúde 

FIOCRUZ 

Fundação Oswaldo Cruz 

Instituto Oswaldo Cruz 

Secretaria Acadêmica 
 

Daniela Parada Pavoni 2005 
Caracterização genômica funcional das formas infectivas 
do Trypanosoma cruzi 

Luciana de Gouvêa Viana 2005 
Avaliação de métodos sorológicos na abordagem 
diagnóstica da infecção humana por Leishmania 
(Leishmania) chagasi 

Patrícia de Oliveira Câmara 2005 
Mecanismos de persistênica de Leishmania viannia 
brasiliensis em cicatrizes cutâneas humanas 

Solange Cristina Uber Busek 2005 
Identificação de proteínas de superfície e secretadas e 
Caracterização de uma nova proteína de membrana do 
Schistosoma mansoni 

Cristiane Lafetá Gomes 
Furtado de Mendonça 

2005 
Novos caracteres morfológicos em Sarasinula marginata 
(Gastropoda: Soleollifera): presença de ductos 
excretores de células mucosas e circulação fechada 

Alexandre Felip Silva Corrêa 2005 
Avaliação morfológica de lesões ativas cutâneas 
humanas de leishmaniose tegumentar americana 

Andréa Alice da Silva 2006 

Meningoencefalite experimental induzida pelo 
Trypanossoma cruzi: mecanismos moleculares de 
entrada das células inflamatórias para o sistema nervoso 
central 

Adriana Vieira de Abreu 2006 
Papel dos corpúsculos lipídicos em eosinófilos na 
resposta alérgica 

Cristiano Marcelo Espínola 
Carvalho 

2006 
Infecção crônica experimental de macacos rhesus 
(Macaca mulata) pelo Trypanosoma cruzi: caracterização 
do modelo e imunopatogêneses da cardiomiopatia 

Heloísa D'Ávila da Silva 2006 

Infecção experimental por Mycobacterium bovis BCG e 
Trypanosoma cruzi: avaliação morfológica e funcional de 
corpúsculos lipídicos em leucócitos e macrófagos in vivo 
e in vitro 

Rita Elizabeth Moreira 
Mascarenhas 

2006 
Estudo da ativação e da resposta aos antígenos de 
memória em indivíduos infectados pelo HTLV-1 
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Eduardo Henrique Gomes 
Rodrigues 

2006 

Análise de seqüências de minicírculos do kDNA obtidos 
de amostras clínicas (lesões ativas e cicatrizadas) de 
pacientes cim leishmaniose tegumentar americana em 
Pernambuco, Brasil 

Catarina Andréa Chaves de 
Araújo 

2006 
Variáveis relacionadas ao Trypanosoma cruzi e ao vetor 
Triatoma brsilienses que interferem na interação 
parasita-hospedeiro 

Denise Barçante Castro Pinto 2006 
Aspectos bioquímicos, moleculares e estruturais da 
tripanotiona reductase de Leishmania amazonensis 

Ida Maria Foschiani Dias 
Baptista 

2006 

Avaliação influência do tratamento diretamente 
observado (DOT) com e sem profilaxia na transmissão 
da tuberculose em centros médicos de saúde do 
município do Rio de Janeiro, utilizando técnicas de 
tipagem molecular em cepas de M. tuberculosis 

Harrison Magdinier Gomes 2006 
Identificação Molecular de Cepas do Complexo 
Mycobacterium tuberculosis e detecção de resistência a 
antibióticos 

Marcel Marin Vila 2006 
Caracterização dos domínios pre-pro e C-terminal da 
cisteína proteinase Lpcys2 de Leishmania pifanioi: papel 
em endereçamento lisosomal e infecção 

Camila Junqueira Mazzoni 2006 

Evolução molecular e genética de populações do gene 
período e análise multilocus da introgressão em 
flebotomíneos neotropicais (Diptera: Psychodidae: 
Phlebotominae) 

Mariana Conceição de Souza 2006 
Estudo dos mecanismos responsáveis pelo acúmulo de 
linfócitos durante a pleurisia induzida por Mycobacterium 
bovis-BCG 

Robson Xavier Faria 2006 
Estudo das propriedades biofísicas e farmacológicas do 
poro associado ao receptor P2X7 e poros de 
características similares 

Irene Trigueiros Araújo 2006 
Caracterização dos genes VP4, VP6, VP7 e NSP4 de 
Rotavírus A em casos de gastroenterite aguda em 
crianças hospitalizadas no Rio de Janeiro, 1986-2004 

Wagner Baetas da Cruz 2006 
Expressão do receptor para manose em Células de 
Schwann e Schawannoma ST88-14 

Rosane Magda Brandão Teles 2006 
O envolvimento das metaloproteinases de matriz na 
lesão tecidual na hanseníase 
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Silvia Regina Sampaio Freitas 2006 
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