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Confira as dissertações defendidas por estudantes egressos do Programa de Pós-

graduação Stricto sensu em Biologia Celular e Molecular entre 1991 e 2000 

 

Egressos 
Ano da 
defesa 

Títulos das dissertações 

Luiz Edmundo Vargas de 
Aguiar 

1991 

Estudos eletroquímicos para desenvolvimento de um 
método de identificação e semi-quantificação de bactérias 
redutoras de sulfato envolvidas em processos de 
biocorrosão com base na detecção de sulfatos 

Claudia Mara Lara Melo 
Coutinho 

1991 
Estudo ultraestrutural e citoquímico de biofilmes 
bacterianos envolvidos em processos de corrosão 
microbiológica em plataformas marítimas da Petrobrás 

Eliene Carvalho da Fonseca 1991 
Estudo histológico e imunocitoquímico sobre a matriz 
extracelular tímica em patologias infantis 

Marcia Coronha Ramos Lima 1991 
Pleurisia induzida por antígenos em animais ativamente 
sensibilizados: interferência da dexametasona e da 
azelastina 

Daniel Sá Carvalho 1991 
Sequenciamento de um minicírculo do DNA do 
cinetoplasto de Phytomonas SP 

Aurora Marques Cianciarullo 1991 
Aspectos ultraestruturais e citoquímicos da eritropoese 
em bufoictericus 2N e 4N (amphibia, anura) 

Theresinha de Jesus Carvalho 
Calado 

1992 

Estudo morfológico e quantitativo dos microvilos e 
vesículas endocíticas do citoplama apical das células 
absortivas do intestino delgado de Didelphis albiventris 
antes e após indução do closure 

Adalberto Rezende Santos 1992 

Desenvolvimento de método para extração de ácidos 
nucléicos de micobactérias e utilização da técnica de PCR 
(Polymerase Chain Reaction), para o diagnóstico de 
hanseníase 

Maria Denise Feder 1992 
Efeitos da azadiractina na reprodução de Rhodnius 
prolixus (Hemíptero, Reduvídeo) 
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Valéria Pereira Nacife 1993 
Aspectos básicos da superfície celular de monócitos 
circulantes de Didelphis marsupialis 

Helena Cristina Baltazar 
Guedes 

1993 
Caracterização do componente de 40 KDA como 
imunógeno dominante na infecção ativa 

Maria da Glória Mangueira 
Este 

1993 
Efeito da IgG e do C3 sobre a atividade fagocitária de 
hemócitos de Rhodnius prolixus Stal 1859 

Marise Maleck de Oliveira 
Cabral 

1993 

Metabólitos secundários de Melia azedarach L. 
(meliaceae). Isolamento, determinação estrutural, 
avaliação toxonômica e efeitos sobre o desenvolvimento 
de ninfas de Rhodnius prolixus 

Eduardo Chaves Leal 1993 
Resposta imune em camundongos imunocompetentes e 
imunodeprimidos após inoculação com o vírus rábico 
avirulento RV 194-2 

Sergio Pereira Monteiro 1993 Novos vírus de ARN da fita dupla segmentado em aves 

Liane de Castro 1993 
Subgrupos, sorotipos e eletroferotipos de rotavírus 
circulantes no Brasil 

Michelle Regina Lemos 
Klautau 

1993 
Estabelecimento e caracterização de células de esponjas 
marinhas 

Pedro Henrique de Barros 
Falcão 

1993 
Estudo da hemolinfa e da hemopoiese em larvas de 5º 
estágio de Panstrongylus megistus (hemiptera) 

Jutta Gerlinde Brigitt Linss 1993 
Clonagem e caracterização dos genes fosfoenolpiruvato 
carboxiquinase (PEPCK) de Trypanosoma cruzi 

Maria Lucia Vieira dos Santos 1993 

Caracterização ultraestrutural e imunocitoquímica de 
formas amastigotas de Leishmania amazonensis obtidas 
de cultura de macrófago de linhagem J774/G8 e de lesão 
em camundongos 

Maria de Fátima Diniz Baptista 
Farias 

1993 
Aspectos ultraestruturais de metacrocotyla macracantha 
(Alexander, 1954), Koratha, 1955 (Monogenoidea) 
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Selma Majerowicz 1994 
Estudo ultraestrutural da infecção experimental por 
rotavírus em modelo heterólogo murino 

Ana Maria Bispo de Filippis 1994 
Diferenciação intratípica dos poliovírus isolados de casos 
paralíticos no período de 1990 a 1993 

Emmanuel Dias Neto 1994 
Aplicação e desenvolvimento de técnicas baseadas em 
PCR na análise genotípica de esquistossomas 

Ivano Raffaele Victorio de 
Filippis Capasso 

1994 
Neisseria meningitidis no Rio de Janeiro: análise 
isoenzimática de cepas isoladas no período de 1990 a 
1991 

Sandra Helena Penha de 
Oliveira 

1994 
Estudo dos mecanismos envolvidos na migração de 
eosinófilos induzida pela salina 

Sandra Aurora Chaves Perez 1994 
Papel da proliferação local de células no acúmulo pleural 
de eosinófilos induzido por PAF em ratos 

Carlos Roberto Alves 1994 
Cisteína proteinase de Leishmania: identificação, 
purificação e caracterização bioquímica 

Helena Cristina Ferreira Franz 
Vasconcelos 

1994 
Soroepidemiologia das hepatites B e C, em doadores de 
sangue de Florianópolis – Santa Catarina 

Catia Maria Santos Diogo da 
Silva 

1994 

Caracterização de componentes do extrato Sc: 
Identificação de uma proteína relacionada à citoqueratina 
(Sm 62) derivadas de vermes adultos do Schistosoma 
mansoni 

Marcelo Einicker Lamas 1994 
Efeitos do cadmio sobre alguns aspectos da biologia de 
Euglena gracilis 

Jussara Machado Lagrota 
Cândido 

1994 

Estudos sobre a matriz extracelular do timo de 
camundongos. Efeitos do interferon Y sobre interações 
timócitos/células epiteliais tímicas mediadas por ligantes e 
receptores de matriz extracelular 

Claudia Maria Pasquale 
Pereira 

1994 
Estudo do modo de ação do anti-estamínico cetirizina no 
bloqueio da eosinofilia pleral causada por estímulos 
diversos 
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Ana Cecília Ribeiro Cruz 1994 Caracterização molecular do vírus Ilhéus 

Simone Chinicz Cohen 1994 
Estudo ultra-estrutural do tegumento de Prosorhynchoides 
arcuatus (Linton, 1900) Bray, 1984 (Digenea: 
Bucephalidae) 

Regina Célia Bressan Queiroz 
de Figueiredo 

1994 
Caracterização ultra-estrutural de compartimentos 
endocíticos em Trypanosoma cruzi 

Suse Dayse Silva Barbosa 1994 
Rejeição de transplante cardíaco por células de 
camundongos chagásicos crônicos: envolvimento da 
lamina e seu receptor 

Valéria de Mello Coelho 1994 

Controle neuroendócrino sobre o timo: efeitos de 
hormônios hipofisários nas interações células epiteliais 
tímicas/timócitos via modulação de ligantes e receptores 
de matriz extracelular 

Maria Helena Neves Lobo 
Silva Filha 

1995 

Aspectos do uso do entomopatógeno Bacillus sphaericus 
Neide ao controle do Culex Quinquefasciatus Say 
(Díptera): Efeitos a longo termo e desenvolvimento de 
resistência 

Patrícia Lima Falcão Valença 1995 
Esquistossomose mansoni humana: análise do papel da 
IL-10 e IL-4 na formação do granuloma e proliferação 
celular in vitro 

Patrícia Carneiro dos Santos 1995 
Procura de Loci polimórficos de DNA no genoma de 
Schistosoma mansoni através da reação em cadeia de 
polimerase (PCR) 

Christina Gaspar Villela 1995 
Purificação e caracterização de um inibidor protéico 
presente no soro de Crotalus durissus terrificus que 
neutraliza o veneno autológo 

Geraldo Barroso Cavalcanti 1995 
Expressão da molécula de adesão CD44 na leucemia 
linfóide aguda 

Silvana Augusta Rodrigues 
Portes 

1995 
Análise do caráter vacinal ou selvagem de amostras de 
poliovírus excretados por vias aéreas superiores 

Teofânia Heloisa Dutra 
Amorim Vidigal 

1995 

Estudo dos planorbídeos brasileiros hospedeiros 
intermediários do Schistosoma mansoni através da 
reação em cadeia da polimerase (PCR): variabilidade 
genética e identificação específica 
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Abrahan Cezar Brito Rocha 1995 
Estudo imunológico da síndrome de eosinofilia pulmonar 
tropical causada pela filaria e outros helmintos 

Maria Beatriz Junqueira 
Borges 

1995 
Caracterização biológica de clones da cepa Edmonston 
do vírus do sarampo em comparação com as cepas 
vacinais Schwarz e CAM-70 

Denise Cristina de Souza 
Matos 

1995 
Resposta imune em camundongos BALB/c imunizados 
com vacina anti-rábica associada ao BCG ou ao GPLp-Mc 

Vânia Maria de Siqueira 
Cavalcante 

1995 
Estudo do papel funcional das glândulas acessórias 
masculinas sobre a reprodução de Panstrongylus 
megistus (Hemíptera: Reduviidae) 

Rosane Maria Temporal 1996 
Cisteína-proteinases em cepas de Leishmania do Novo e 
do Velho Mundo 

Helena Pereira da Silva 
Zamith 

1996 
Estudo da Genotoxicidade do Látex moluscicida da coroa 
de cristo (euphorbia millii var hislopii) 

Bárbara Milanez Bosisio 1996 
Avaliação de tendências evolutivas vegetais via 
quantificação lignínica 

Mônica Magno Vilar 1996 
Vacinação experimental na esquistossomose mansônica: 
utilizando o modelo murino 

Ana Lucia de Aguiar Pires 1996 
Estudo farmacológico do novo antagonista de PAF o 
hetrazepínico BN50730 

Maria Eliane Bezerra de Melo 1996 
Avaliação do potencial genotóxico de fármacos com ação 
antiparasitária através de testes de mutagenicidade em 
bactérias e clastogenicidade em células de mamíferos 

Carmen Penido Monteiro 1996 
Mecanismos de acúmulo de eosinófilos na reação 
inflamatória induzida por endotoxina bacteriana: 
envolvimento de linfócitos e macrófagos 

Márcia Cristina Aquino 
Teixeira 

1996 
Avaliação de modelo experimental de criptosporidiose em 
camundongos e expansão in vitro de linfócitos T 
específicos para antígenos de criptosporidium parvum 

Silvana Ayres Martins 1996 
Expressão de componentes de matriz extracelular e seus 
receptores em células fagocitárias do retículo tímico 
murino 
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Clarice Gravena 1996 
A desnutrição proteica no início da lactação induz 
alterações na regulação da secreção de insulina em ratos 
adultos: a modulação neural 

Juracy Barbosa Magalhães 1996 
Estudo do comportamento de cepas do Trypanosoma 
cruzi após passagem em diferentes espécies de 
Triatomíneos 

Ana Cecília Amado Xavier de 
Oliveira 

1996 
Efeitos do b Mirceno e de outros Monoterpenos sobre as 
Monooxigenases Hepáticas 

Edina da Conceição 
Rodrigues Pires 

1996 
Análise da variabilidade genética de populações de 
Biomphalaria occidentalis, B. tenagophila, B. schramie e 
B. straminea 

Zulmira Maria Santos Cordeiro 1996 
Alterações morfológicas esplênicas na infecção pelo 
Typanosoma cruzi (Cepa Y) em camundongos 

Ricardo Amaral Remer 1996 
Estudo de parâmetros do processo fermentativo e 
alternativas de termoestabilização na produção da enzima 
de restrição BCe243 de Bacillus cereus 

Marcelo Flores Catelli 1996 
Estudo da regulação central da força contrátil do 
miocárdio: implicações fisiopatológicas e terapêuticas 

Patrícia Machado Pinto 1996 
Variabilidade genômica em populações de campo de 
fascíola hepática e Schistosoma mansoni observada por 
AP-PCR (Arbitrarily Primed-Polymerase Chain Reaction) 

Koko Otsuki 1996 
Polimorfismo dos genes codificadores das proteínas 
mosquitocidas de Bacillus sphaericus e caracterização 
molecular de isolados brasileiros 

Lia Laura Lewis Ximenez de 
Souza Rodrigues 

1996 
Níveis quantitativos de RNA do vírus da hepatite C e seus 
genótipos, em pacientes portadores de doença hepática 

Ivan Neves Junior 1996 
Imunopatogenia da Aids: estudo do efeito imunomodular 
do zinco sobre células do sistema Imune de indivíduos 
Infectados pelo HIV-1 

Nadia Maria Batoreu 1996 
Caracterização de epitopos imunogênicos de 
lipooligossacarídeos de Neisseria meningitidis prevalentes 
no Brasil 

Maria Monica Aguiar Garcia 
Santos 

1997 
Avaliação do uso da saliva e do transudato oral no 
diagnóstico imunológico da Esquistossomose mansoni 
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Léa Cysne Finkelstein 1997 
Leishmania amazonensis: a obtenção e manutenção de 
amastigotas axênicas estão diretamente associadas à 
metaciclogênese de promastigotas 

Octávio Menezes de Lima 
Junior 

1997 
Estudo dos mecanismos envolvidos no acúmulo de 
Leucócitos na Pleuresia induzida por Mycobacterium 
bovis BCG em camundongos 

Maria Regina Gomes Carneiro 1997 
Avaliação do potencial mutagênico de monoterpenos 
presentes em óleos essenciais 

Wanessa Myrian da Silva 
Ferrari 

1997 
Avaliação da atividade antimalárica da planta ‘cerveja de 
índio’ (Ampelozizyphus amazonicus) utilizada como 
profilático na amazônia 

Andre Luiz Franco Sampaio 1997 Participação de endotelinas em reações inflamatórias 

Ana Cristina de Souza 
Bezerra 

1997 
Soroprevalência e patogenia da infecção pelo HTLV-1 em 
Pernambuco 

Maria de Lourdes Aguiar 
Oliveira 

1997 
Hepatites virais parenteralmente transmissíveis (Hepatites 
B, C, E e G) em usuários de drogas injetáveis do Rio de 
Janeiro 

Fábio Aguiar Alves 1997 
Indução da metaciclogênese e expressão da proteína 
Quinase C em Leishmania amazonensis 

Alcina Frederica Nicol 1997 
Imunopatogenia da tuberculose ganglionar em pacientes 
soro-positivos para HIV-1 

Luiz Dias de Andrade 1997 
Estudo dos efeitos de diferentes esquemas de tratamento 
com Dietilcarbamazina, em portadores de Filariose 
Bancroftiana 

Eneida Almeida Santos 1997 
Análise genômica do vírus da Hepatite B em pacientes co-
infectados com o Vírus da Imunodeficiência Humana 

Sonia Regina Rangel dos 
Santos 

1997 
Estudo ultraestrutural e imunocitoquímico da infecção por 
enterovírus 71 (EV71) em células de rabdomiosarcoma 
(RD) 

Rosemere Duarte 1997 
Ensaio Imunoenzimático (Elisa) para identificação 
experimental de fontes alimentares em Panstrongylus 
megistus (Burmeister, 1835) (Hemíptera: Reduviidae) 
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Wendell Sérgio Ferreira Meira 1997 
Identificação de ESTs e caracterização de um gene 
desconhecido de Schistosoma mansoni 

Deise Luci Alves Campos 
Mello 

1997 
Detecção da infecção pelo HIV-I através de métodos 
moleculares e imunológicos em mulheres soronegativas 
parceiras sexuais de indivíduos infectados pelo HIV-I 

Claudia Maroja Brazão e Silva 1997 

Avaliação dos efeitos interativos decorrentes do uso 
combinado de biomassas das espécies 
entomopatogênicas: Bacillus thuringiensis sorovar 
israelensis IPS 82 e Bacillus sphaericus 2362 

Carmem Luiza Cabral Marinho 1997 
Aspectos de biossegurança na pesquisa e produção 
biotecnológica: riscos e sua percepção 

André Luis Almeida Souza 1997 
Purificação e caracterização bioquímica e imunológica 
parcial do antígeno de classe 5 da cepa N44/89 de 
Neisseria meningitidis isolada no Brasil 

Solange Aparecida Fagundes 
Soares 

1997 
Sequenciamento parcial e importância imunológica da 
alça 1 da proteína de classe 1 de Neisseria meningitidis 
isolada no Brasil 

Luciana Gouvêa de Viana 1997 

Avaliação da avidez dos anticorpos séricos IgA, IgM, IgG 
e subclasses de IgG reativos ao antígeno solúvel de ovo 
do Schistosoma mansoni em indivíduos com as fases 
aguda e crônica da Esquistossomose mansoni 

Marli Sidoni 1997 
Avaliação de métodos de cultivo e purificação do vírus da 
Hepatite A 

Fernando Cesar Ferreira 1998 
Isolamento e caracterização genômica de enterovírus 71 
associados a casos de doenças neurológicas no Brasil 

Paulo Henrique Condeixa de 
França 

1998 
Clonagem, sequenciamento e expressão em Escherichia 
coli do gene codificante para a DNA polimerase I de 
Thermus aquaticus (Taq Pol I) 

Eduardo Sérgio da Silva 1998 

Leishmaniose visceral canina na região metropolitana de 
Belo Horizonte, Minas Gerais - Brasil. Diagnóstico, 
aspectos clínicos e caracterização molecular de amostras 
de Leishmania 



 

 
Ministério da Saúde 

FIOCRUZ 

Fundação Oswaldo Cruz 

Instituto Oswaldo Cruz 

Secretaria Acadêmica 
 

Mami Yano 1998 
Estudo químico e farmacológico de Neoregelia cruenta (R. 
Graham) L.B. Smith (Bromeliaceae). 

Alfredo Carlos Rodrigues de 
Azevedo 

1998 
Estudos comparativos de populações de Lutzomyia 
longipalpis (Lutz&Neiva, 1912) (Díptera: Psychodidae: 
Phlebotominae) de diferentes regiões do Brasil 

Marilza de Moura Ribeiro 1998 
Efeitos da triiodotironina sobre os componentes 
microambiental e linfóide do timo 

Giselda Maria Kalil de Cabello 1998 
Fibrose Cística: abordagem epidemiológico-molecular em 
amostras do Rio de Janeiro 

Patricia Gioia de Assis 1998 
Avaliação de citocinas e da produção de óxido nítrico no 
derrame pleural tuberculoso 

Juliana de Meis 1998 
Expressão diferencial de CD44 em órgãos linfóides 
secundários de camundongos infectados pelo 
Trypanosoma cruzi 

Andrea Marques Vieira da 
Silva 

1998 
Detecção de astrovírus em fezes de crianças com diarreia 
aguda no Rio de Janeiro 

Zelia Maria Profeta da Luz 1998 

Hemoculturas em pacientes não tratados com infecção 
pelo Trypanosoma cruzi: modificações na metodologia 
visando à simplificação e aumento da sensibilidade da 
técnica 

Adalgiza da Silva Rocha 1998 
Identificação rápida de micobactérias através de PCR e 
digestão enzimática (PRA) 

Mauricio Magalhães de Paiva 1998 
Padrão de glicosilação e dessialização alfa2-
macroglobulina por microscopia eletrônica e ensaio 
enzimático 

Liana Konovaloff Jannotti 
Passos 

1998 
Uso do DNA mitocondrial de Schistosoma mansoni em 
estudos relacionados à sua genética populacional e 
infectividade 

Irenio Gomes da Silva Filho 1998 
Impacto da Infecção pelo vírus Linfotrópico para células T. 
humanas tipo I (HTLV-1) e tipo II(HTLV-II) em pacientes 
com doenças neurológicas de Salvador-BA 

Maricleide de Farias Naiff 1998 
Estudo demográfico da leishmaniose tegumentar na 
amazônia e mapeamento geográfico dos agentes 
etiológicos na região 
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Jose Carlos Miranda 1998 
Combinação de captura dirigida e PCR na detecção de 
flebotomíneos naturalmente infectados por Leishmanias 

Lorena de Oliveira Rego 1999 
Estudo das diferentes subpopulações de macrófagos 
alveolares na tuberculose pulmonar associada à co-
infecção pelo HIV 

Vladimir Michailowsky Leite 
Ribeiro 

1999 
IL-12 aumenta a eficácia do Benzonidazol no tratamento 
da doença de Chagas experimenta 

Claudia Alves de Andrade 
Coelho 

1999 
Estudos estruturais do intestino medio de fêmeas de 
Lutzoyia intermedia (Lutz & Neiva, 1912) (Diptera: 
Psychodidae: Phlebotominae) 

Marcia Alves Fernandes 1999 

Dosagem das atividades enzimáticas de 
acetilcolinesteraseem dez diferentes regiões anatômicas 
do cérebro e de butirilcolinesterase plasmática de ratos 
infectados com vírus rábico 

Claudia Carli Corrêa 1999 
Esquistossomose mansoni: resposta imune humoral de 
indivíduos residentes em área endêmica a peptídeos 
sintéticos da proteína 

Jacqueline Monteiro Martins 1999 
Estudo soroepidemiológico em áreas malarígenas de três 
Estados da Região Amazônica do Brasil 

Catarina Andrea Chaves de 
Araújo 

1999 
Estudo In vitro e In vivo da ação de Diarilheptanoides em 
Leishmania amazonensis 

Olga Veronica Montenegro de 
Souza 

1999 
Avaliação da exposição dérmica experimental ao 
diisocianato de tolueno 

Isabela Penna Cerávolo 1999 
Atividade Parasiticidae/ou Parasitostática e fibroblastos e 
macrófagos humanos ativados com rIFN-g e/ou rTNF-a 

Sandra Bianchini Fernandes 
Borges 

1999 
Análise da resposta humoral em cobaias à infecção por 
vírus sincicial respiratório 

Cátia Ines Costa 1999 
Isolamento de HIV-1 de sangue periférico de voluntários 
soropositivos residentes no Rio de Janeiro 

José Bento Pereira Lima 1999 
Padronização de uma técnica para captura simultânea da 
proteína circunsporozoíta de Plasmodium falciparum e 
Plasmodium vivax em Mosquitos 
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Elen Mello de Souza 1999 
Modulação induzida por estradiol na fase aguda da 
Infecção por Typanosoma cruzi em camundongos 

Renata Freire Alves Pereira 1999 
Análise da resposta imune humoral em pacientes 
infectados pelo Parvovírus b19 às proteínas 
recombinantes expressas em células Sf9 

Adelaide Tardin Monnerat 1999 
Ovos de mosquitos: estrutura do córion e 
desenvolvimento embrionário 

Ricardo de Mattos Santa Rita 1999 
Estudos in vitro com uma nova classe de compostos 
ativos sobre Trypanosoma cruzi: Alquil-lisofosfolipídeos 

Elisabete Ferreira de Andrade 1999 
Estudo ultraestrutural da interação da forma taquizoíta do 
Toxoplasma gondii com células musculares esqueléticas, 
in vitro 

Celia Maria Marques de Brito 1999 
Estudo biológico e molecular de cepas de Trypanosoma 
cruzi isoladas de pacientes HIV positivos: A 
Imunossupressão experimental como sistema modelo 

Afsaneh Hamedi 1999 
Estudo das proteases intestino-específicas de um 
anophelino neotropical através de anticorpos heterólogos 

Ronaldo Peres Costa 1999 
Análise da diversidade do repertório de células T na 
doença de Chagas humana aguda e crônica 

Adriana Vieira de Abreu 1999 Ciclosporina A: Ações e efeitos na migração intratímica 

Ana Paula Santos de Pinho 1999 
Typanosoma cruzi: ciclos de transmissão distintos 
acontecendo em simpatria na natureza 

Sylvia da Costa Ferreira 
Martins 

1999 
Influência da adesão ao substrato no processo de 
metaciclogênese em Trypanosoma cruzi 

Rosane Moreira da Silva 
Meirelles 

1999 
Biologia Celular de tripanosomatídeos: endocitose e 
estruturas associadas à bolsa flagelar 

Nágila Francinete Costa 
Secundino 

1999 
Colnização de Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva 1912): 
estudos morfológicos e susceptibilidade à infecção por 
Leishmania spp 
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Dayse Teixeira Silva 1999 
Estrutura e função do retículo sarcoplasmático em células 
musculares cardíacas não-infectadas e infectadas pelo 
Trypanosoma cruzi 

Magda Fraguas Serra 1999 
Produção e distribuição de eosinófilos na infecção 
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