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

graduação Stricto sensu em Biologia Celular e Molecular entre 2001 e 2010 

 

Egressos 
Ano da 
defesa 

Títulos das dissertações 

Mariana Caldas Waghabi 2001 
Estudo do papel da alfa-2-macroglobulina na infecção 
experimental pelo Trypanosoma cruzi 

Marcia Vidal de Carvalho 2001 
Participação de linfócitos T cd em reações inflamatórias 
de origem alérgica 

Emiliano de Oliveira Barreto 2001 
Influência do estado diabético sobre a responsividade 
mastocitária na resposta inflamatória alérgica 

Rafael Dhalia 2001 
Caracterização de fatores protéicos envolvidos no 
reconhecimento do RNA mensageiro em 
tripanossomatídeos 

Agostinho Carlos Monteiro 
Matos 

2001 
Leishmania amazonensis: caracterização e importância 
biológica de uma forma secretada da enzima aspártico 
proteinase 

Leila Abboud Dias Carneiro 2001 
Avaliação nutricional e do perfil imunológico na 
progressão clínica de indivíduos ex-moradores de rua 
infectados pelo HIV-1 

Désio Aurélio Farias de 
Oliveira 

2001 
Participação de componentes da matriz extracelular na 
infecção in vitro e células epiteliais tímicas pelo 
Trypanosoma cruzi 

Carolina Nascimento Spiegel 2001 
Ultra-estrutura de Glândulas produtoras de feromônio de 
cinco espécies de Lutzomyia (Díptera: Psychodidae) 

Guarani de Hollanda 
Cavalcanti 

2001 
Efeito de biocidas sobre biofilmes bacterianos envolvidos 
em processos de biocorrosão em plataformas marítimas 
da Petrobrás 

Cristiane de Cássia Soares 
Machado 

2001 
Prospecção de marcadores anatômicos, morfológicos, 
micro e macromoleculares para a identificação de 
Solanum cernuum Vell (Solanaceae) 

Leandro Miranda Alves 2001 
Estabelecimento e caracterização do estroma 
adenohipofisário de rato: Efeitos sobre a secreção de 
prolactina em células da linhagem tumoral GH3B6 
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Teresa Cristina Melo Garcia 2001 
Compartilhamento de frações protéicas antigênicamente 
semelhantes à Sm14 de S. mansoni entre diversos 
helmintos 

Dinair Couto Lima 2001 

Cultivo in vitro do estágio exoeritrocítico de plasmodium 
gallinaceum em cultura primária de fibroblasto de embrião 
de galinha. Estudo preliminar através de 
imunofluorescência e microscopia eletrônica de 
transmissão 

Luciana Alves Bezerra Dantas 2001 
Susceptibilidade e resposta imune humoral do hospedeiro 
natural Gallus gallus domesticus a esporozoítas de 
Plasmodium gallinaceum (Brumpt, 1935) 

Cristiano Marcelo Espínola 
Carvalho 

2001 
Caracterização Clínica, parasitológica e sorológica da 
infecção experimental de longa duração pelo 
Trypanosoma cruzi em macacos rhesus (Macaca mulatta) 

Heloisa D’Ávila da Silva 2001 
Infecção experimental por Mycobacterium bovis  em 
camundongos: estudo da formação de corpúsculos 
lipídicos e síntase de eicosanóides, in vivo 

Antonio Teva 2001 
Leishmaniose cutâneo-mucosa induzida em macacos 
Rhesus (Macaca Mulatta) por infecção com Leishmania 
(Viannia) braziliensis 

Fabio Coelho Amendoeira 2001 
Estudo das atividades analgésica e anti-inflamatória 
presentes nos extratos de Nidularium procerum Lindman 

Patrícia Rosa Vanderborght 2001 
Estudo de associação entre polimorfismo de base única 
(SNPs) na região promotora do gene de TNF-alpha e a 
hanseníase 

Márcio Martins Loureiro 2001 
Epidemiologia molecular na análise de cepas bacterianas 
envolvidas em infecção hospitalar 

Yoná Rose Campo 2001 
Comparação das técnicas SSR-PCR ancorado, AP-PCR e 
isoenzimas no estudo da variabilidade genética de 
Biomphalaria glabrata 

Ney Roner Pecinalli 2001 

Avaliação dos níveis de eotaxina, RANTES, interleucina-6 
e interferon gama no plasma e no lavado broncoalveolar 
na evolução da infecção murina experimental pelo 
Toxocara canis 
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Denise Barçante Castro Pinto 2001 
Estudo de um sistema de óxido redução envolvendo 
tripanotione/tripanotione redutase em Leishmania 
amazonensis 

João Carlos de Souza Côrtes 
Júnior 

2001 
Árvore vilositária de placenta humana e termo: visão 
integrada dos componentes estruturais 

José Augusto Albuquerque 
dos Santos 

2001 
Estudo químico, bioquímico e farmacológico dos extratos 
de Physalis angulata L. para verificação da atividade 
moluscicida 

Rachel Novaes Gomes 2001 Papel da quimiocina MCP-1 na sepse experimental 

Husten da Silva Carvalho 2001 
Detecção do vírus da Hepatite C (HCV) por hibridização in 
situ em biópsias 

Márcia Gonçalves de Castro 2001 
Avaliação da competência vetorial e da transmissão 
vertical do vírus dengue 2 de uma população de Aedes 
albopictus (Skuse, 1894), do Rio de Janeiro 

Arlete Barreto Lins de 
Albuquerque 

2002 Talassemia a1 e a2 e gestação em Salvador - BA 

Miriam Salles Pereira 2002 
Leishmaniose visceral experimental em Macacos Rhesus 
(Macaca Mulatta) induzida pela Leishmania (L.) chagasis 

André de Figueiredo Barbosa 2002 

Avaliação da similaridade entre Endotrypanum spp e 
Leishmania (Viannia) spp. (Kinetoplastida: 
Trypanosomatidae) no modelo experimental Lutzomyia 
longipalpis (Díptera: Psychodidae: Phlebotominae) 

Queli Teixeira Lemos 2002 
Contribuição à patogenia da fibrose hepática em ratos 
infectados pela capillaria hepática 

Mariana Junqueira Pedras 2002 
Diagnóstico laboratorial das formas mucosas e muco-
cutânea da Leishmaniose tegumental americana 

Luciano Ramos Suzart 2002 
Estudo químico e farmacológico de Schinus 
terebinthifolius Raddi e validação de seu uso como 
fitoterápico 

Valquiria Trajano de Menezes 2002 
Heterogeneidade biológica e molecular de isolados de 
Trypanosoma evansi (Steel 1885), Balbiani 1888, 
oriundos do Pantanal Matogrossense 
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Luzia Monteiro de Castro 
Côrtes 

2002 
Vírus Dengue tipo 2 do Brasil: aspectos morfológicos e 
perfil das proteínas 

Thereza Christina Benévolo 
de Andrade 

2002 
Avaliação de resposta imune do tipo celular em pacientes 
chagásicos, frente a frações antigênicas isoladas de 
Trypanosoma cruzi 

Edson Fernandes de Assis 2002 
Estudo da formação de corpísculos lipídicos em células 
estimuladas pela LDL oxidada ou por componentes 
fosfolipídicos presente nessas partículas 

Silvia Regina Sampaio Roig 2002 
Estudo genético-epidemiológico e molecular da distrofia 
miotônica 

Patrícia Cuervo Escobar 2002 
Caracterização genotípica de cepas de Leishmania 
(Viannia) isoladas de lesões cutânea e mucosa 

Maria Mabel Monte de Melo 2002 
Identificação molecular de enterovírus não-pólio isolados 
de casos de paralisia flácida aguda na região nordeste do 
Brasil 

Sandra Regina Rodrigues 
Simonetti 

2002 
HIV-1: Variabilidade genômica e resistência aos 
antiretrovirais em população pediátrica 

Giani França Santoro 2002 
Papel funcional das poliaminas nas Tricomoníses: Um 
possível alvo para terapia antimicrobiana 

Aline Andrade Freund 2002 
Seleção de genes das formas tripomastigotas 
metacíclicas do Trypanosoma cruzi 

Sylvia Lopes Maia Teixeira 2002 
Diversidade genética e resistência primária do HIV-1 em 
usuários de drogas injetáveis do Rio de Janeiro, Brasil 

Marco Eduardo Nascimento 
Rocha 

2002 
Potencialidades biodinâmicas de Norantea brasiliensis 
Choisy - Marcgraviaceae 

Erick Vaz Guimarães 2002 
Citoquímica ultra-estrutural e endocitose em cistos 
tissulares de Toxiplasma gondii e aspectos da 
cistogênese na célula muscular esquelética, in vitro 

Wagner Baetas da Cruz 2002 
Infecção da microglia por Leishmania (L.) amazonensis: 
modulação pela Dexametasoma 
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Juliana Magalhães Vital Brazil 2002 
Estrutura clonal e caracterização molecular de amostras 
clínicas e ambientais de Vibrio cholerae isoladas no Brasil 

Arthur Mac Laren 2002 
Estudos da interação entre neurófilos, eosinófilos e 
taquizoítos de Toxoplasmose gondii 

Fernanda Santos de Oliveira 
Costa 

2002 

Detecção de DNA de Leishmania. Spp em roedores 
silvestres e sinantrópicos, em área de transmissão no 
município de Araçuaí, Minas Gerais, Brasil: Uso da 
técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) e suas 
implicações epidemiológicas 

Clarice Neuenschwander Lins 
de Morais 

2002 
Produção e regulação das citocinas IL-13, IL-4 e IFN-y em 
diferentes formas clínicas da esquistossomose mansônica 
humana 

Aline dos Santos Moreira 2002 
Polimorfismo do HIV-1 no Brasil: caracterização molecular 
da glicoproteína transmembranar gp41 

Ceyla Maira Oeiras de Castro 2002 
Enterovírus 71 no Estado do Pará: Estudo molecular e 
soroepidemiológico 

Sonia Ermelinda Alves da 
Silva 

2002 

Análise da variabilidade genética através de eletroforese 
de multilocos enzimáticos e perfil de resistência a 
antimicrobianos em Bacillus cereus e Bacillus 
trhuringiensis 

Renata Mendonça Rodrigues 2002 
Aspectos ultra-estruturais e citoquímicos do destino 
intracelular de taquizoítos de Toxoplasma gondii em 
células musculares esqueléticas, in vitro 

Carla Abrão Blal 2002 
Análise filogenética de isolados de echovirus sorotipo 13 
relacionados a quadros de paralisias flácidas agudas no 
Brasil, Peru e Bolívia 

Nair Hideko Muto 2002 

Análise do processo de diferenciação celular de 
Trypanosoma cruzi através de hibridação em 
microarranjos de DNA: comparação de resultados obtidos 
com diferentes frações de RNA do parasita 

Janaina Chaves Câmara 2002 

Aplicação de médotos imunoenzimáticos e moleculares 
para a avaliação da presença do vírus linfotrópico de 
células T humanas (TTLV) e do Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) em leite materno 
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Sérgio de Araújo Pereira 2002 
Isolados primários do HIV-1 são inibidos pela condroitina 
sulfatada fucosilada independentemente do uso dos 
correceptores 

Fabrício Antônio Ferreira 
Martins 

2002 

Epidemiologia molecular das cepas de Mycobacterium 
tuberbulosis isoladas de pacientes que freqüentam o 
programa de Tuberculose do Hospital das Clínicas de 
Vitória - ES 

Cibele Baptista 2002 
Caracterização morfológica e bioquímica de protozoários 
Tripanosomatídeos do gênero Endotrypanum isolados de 
flebotomíneos e preguiças da Região Amazônica 

Letícia Coutinho Lopes 2002 
Análise Ultra-estrutural do citoesqueleto de trichomonas 
foetus e trichomonas vaginalis em meio axênico, durante 
sua divisão celular e na interação com a célula hospedeira 

Fernanda Pinto Mariz 2002 
Interações linfócitos/células nervosas, in vitro, na infecção 
experimental pelo Trypanosoma cruzi: possível 
participação da matriz extracelular 

Francileide Paes da Silva 2002 
Efeitos da reposição volêmica no fluxo microvascular 
mesentérico e na atividade linfática durante choque 
hemorrágico severo em ratos 

Viviane Monteiro Góes 2002 
Genômica funcional dos genes diferencialmente 
representados nas formas epimastigotas do Trypanosoma 
cruzi (Chagas, 1909) 

Ana Kelly Lugon 2003 
Caracterização genômica e sazonalidade do vírus 
influenza obtidas em amostras clínicas da população da 
região metrpolitana de Vitória, ES de 1999-2001 

Felipe Campelo Gomes 2003 
Estudo da função estimulatória da seqüência ‘Spliced 
Leader’ na tradução in vitro de mRNAs 

Tatiana Ramos Lavich 2003 
Estudo da resposta hiperalgésica provocada por 
estimulação do sistema imunoglobina E - mastócito 

Edimilsom Domingos da Silva 2003 
Padronização da produção do teste para diagnóstico 
imunológico da doença de chagas utilizando as proteínas 
recombinantes CRA e FRA 

Marcelle Bottecchia Coelho 
Branco 

2003 
Análise do polimorfismo molecular da região IVS6 do 
gene cacophony em Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 
1912) 
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Reinaldo Gutierrez Marin 2003 

Definição de parâmetros epidemiológicos e 
parasitológicos de doença de Chagas em Santander, 
Colômbia e características molecular de seu agente 
etiológico 

Edmar Justo de Oliveira 2003 
Brevibacillus laterosporus: caracterização, estudo da 
diversidade genética e sensibilidade de alguns insetos e 
moluscos 

Cláudio Lima Souza 2003 

Investigação molecular das anormalidades 
cromossômicas e dos polimorfismos gênicos da glutationa 
S-transferase em um grupo de portadores de leucemia 
mielóide crônica (LMC) e leucemia mielóide aguda (M3) 
de Salvador, Bahia 

Octávio Augusto França 
Presgrave 

2003 
Teste de liberação de citocinas como método alternativo 
ao ensaio de pirogênio em coelhos no controle da 
qualidade de produtos injetáveis 

Christiane de Fátima Silva 
Marques 

2003 
Polimorfismos genéticos e suscetibilidade ao câncer oral e 
de laringe no Rio de Janeiro 

Lucinéia Alves 2003 
Estudo sobre sistemas de sinalização celular envolvidos 
na interação entre o Mycobacterium leprae e a célula de 
Schwann 

Luciana da Conceição Pinto 2003 
Estudo morfológico da glândula salivar da Lutzomyia 
migonei (França), vetor de Leishmania braziliensis 
(Vianna) 

Adriana Rocha Gonçalves 2003 
Caracterização de uma toxina (BJ-48) do veneno de 
Bothrops jararacussu e estudo parcial de sua atividade 
sobre a coagulação sangüínea 

Luís Henrique Araújo de 
Miranda 

2003 
Clonagem, expressão e caracterização de antígenos 
recombinantes de vírus dengue e seu uso potencial para 
teste diagnóstico 

Francisco Acácio Alves 2003 

Estudo da susceptibilidade do primata neotropical Aotus 
infulatus ao Plasmodium falciparum e sua utilização como 
modelo experimental para a avaliação pré-clínica de dois 
antígenos candidatos à vacina antimalárica 

Eliane de Morais Teixeira 2003 
Avaliação do peptídeo H da proteína Sm14 na proteção 
contra infecção experimental por Schistosoma mansoni 
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Viviane Galante Ramos 2003 Estudo genético-molecular da atrofia muscular espinhal 

Renato Jabour Pennaforte 2003 
Estudo da atividade antiinflamatória de duas espécies de 
plantas amazônicas 

Meire Martins Closel 2003 

Papel de agonistas de receptores do tipo Toll na 
desativação de macrófagos e regulação da resposta 
inflamatória induzida durante a infecção pelo 
Trypanosoma cruzi, in vitro 

Maíra Peixoto Pellegrini 2003 
Caracterização genética da variante Vibrio cholerae 
Amazônia 

André Luís Peixoto Candéa 2003 
Avaliação do papel de células mesoteliais na pleurisia 
induzida por Mycobacterium bovis 

José Raimundo Corrêa 2003 
Leishmania (Viannia) lainsoni Silveira et al 1987: Estudos 
Morfológicos e ultraestruturais do parasita, da sua 
interação in vitro 

Silvia Menezes dos Santos 2003 

Estudo molecular de Triatoma pseudomaculata Corrêa & 
Espínola, 1964 e espécies afins: Rastreamento genético 
populacional e suas implicações na taxonomia e 
epidemiologia 

Daniel Gibaldi 2003 
Avaliação da atividade tripanocida do óleo essencial de 
Eugenia jambolana Lam e da Hexadecilfosfocolina 
(Miltefosine) 

Viviana Nilla Olavarria Gallazzi 2003 
Prevalência das mutações que conferem resistência aos 
anti-retrovirais em um grupo de indivíduos infectados pelo 
HIV-1, em Salvador, Bahia 

Themis Rocha de Souza 2003 
Avaliação dos Marcadores de infecção para os vírus da 
imunodeficiência tipo 1 (HIV 1) e da hepatite C (HCV) em 
indivíduos procedentes da cidade de Natal, RN 

Débora Ferreira Barreto 2003 
Análise histopatológicas e ultraestruturais de pulmão de 
camundongos BALB/c infectados experimentalmente com 
o vírus dengue-2 

Ana Cristina Torres de Sá 
Neto 

2003 
Metodologia de estudo de receptores P2 no sistema 
imune: microfluorimetria de cálcio versus microfisiometria 
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Ana Thereza Chaves 2003 
Uso do Sm14 recombinante (Sm14r) na vacinação contra 
infecção experimental por Fasciola hepatica em coelhos 

Liline Maria Soares Martins 2003 
Epidemiologia da criptococose em crianças e diversidade 
de Cryptococcus neoformans no meio norte do Brasil 

André Luiz Costa de Araújo 2003 
Sondas moleculares para detecção de Cryptococcus 
neoformans em animais experimentais 

Larisse Peixoto Chiara Brava 
Botelho 

2003 
Localização genômica e caracterização molecular parcial 
da proteína TcJ6 (HSP40/DnaJ-Like) em diferentes 
espécies da família Trypanosomatidae 

Adelmo Henrique Daumas 
Gabriel 

2004 
Resistência a múltiplas drogas na leucemia mielóide 
aguda: Um estudo clínico laboratorial 

Gilena Dantas de Brito 2004 
Estudo das alterações cromossômicas nas leucemias 
agudas dos lactentes utilizando a citopgenética molecular 

Márcia Correa Bessa 2004 
Estudo dos anticorpos naturais auto-reativos na doença 
de Chagas experimental 

Juliana Pessoa Rivello de 
Azevedo 

2004 
Caracterização dos adenovírus pertencentes à espécie B 
isolados de amostras fecais provenientes de casos de 
paralisia flácida aguda 

Érika Veríssimo Villela 2004 
Caracterização Molecular e Complementação Funcional 
do Gene lamap: Membro da Família das AP-
endonucleases em Leishmania amazonensis 

Lara Fahham de Castro 
Caiado 

2004 
Análise da produção de prostaglandina E2 e da expressão 
de ciclooxigenase-2 induzida por células apoptóticas na 
infecção por Trypanosoma cruzi 

Valéria Pereira Cabral 2004 
Avaliação dos subtipos de HIV-1 circulantes em pacientes 
infectados pelo HIV-1 no estado do Espírito Santo 

Gisele Moledo de 
Vasconcelos 

2004 
Análise do polimorfismo genético de CYP2A6 e correlação 
com o hábito tabagístico em amostra da população 
brasileira 

Ana Flávia Belchior de 
Andrade 

2004 Estudos Moleculares em Retinoblastoma 
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Rosaní Santos Reis 2004 
Análise genotípica de amostras de Sporothrix schenckii 
isoladas em epidemia de esporotricose no estado do Rio 
de Janeiro 

Maria Luiza Borges Azevedo 2004 
Vírus do sarampo, cepa vacinal CAM-70: Análise 
comparativa do gene P, amplificação e clonagem dos 
genes P, V e N para expressão em baculovírus 

Verônica Marchon Silva 2004 
Detecção molecular (DNA) de Onchocerca volvulus em 
vetores em relação à distribuição da Invermectina na 
Amazônia brasileira 

Priscila da Faria Pinto 2004 
ATP difosfohidrolase de ovos de Schistosoma mansoni: 
Caracterização e imunolocalização de um novo antígeno 

Pedro Paulo Ferreira Ribeiro 2004 
Desenvolvimento das técnicas de PCR-RFLP e PCR-HMA 
para genotipagem do Vírus linfotrópico de células-T 
humano 

Joelma Figueiredo Menezes 2004 

Investigação das mutações C282Y e H63D no gene da 
hemocromatose hereditária clássica (HFE) em recém-
nascido e em portadores de anemia falciforme de 
Salvador - Bahia 

Gabriel Melo de Oliveira 2004 
Miocardiopatia induzida pela infecção por Trypanosoma 
cruzi - Papel da molécula Faz-L na regulação inflamatória 
celular e citotoxicidade 

Rodrigo Ancillotti 2004 
Diferenciação induzida de uma Linhagem Celular de 
adenocarcinoma de Cólon Humano (HCT-116) 

Edson Pereira Filho 2004 
Caracterização Molecular de adenovírus humanos 
associados a casos de gastrenterite infantil 

Fátima Helena de Matos 
Gomes 

2004 
Avaliação de técnicas alternativas no controle de 
qualidade da imunogenicidade da fração pertussis da 
vacina tríplice difteria-tétano-pertussis/DIP 

Cristiana Soares de Lima 2004 
Estudos bioquímicos e funcionais da proteína Hlp do 
Mycobacterium leprae 

Vinicius de Frias Carvalho 2001 
Efeito do estado diabético induzido por aloxana sobre o 
choque anafilático em ratos Wistar ativamente 
sensibilizados 
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Saada Lima Chequer 
Fernandez 

2004 

Polimorfismo do HIV-1: implicações na resistência à 
terapia antiretroviral em pacientes infectados por 
diferentes subtipos virais prevalentes na cidade do Rio de 
Janeiro 

Marialice da Fonseca Ferreira 
da Silva 

2004 
Estudo da endocitose em taquizoitos e cistos teciduais de 
Toxoplasma gondii 

Eric Delfraro de Paula Castro 2004 
Expressão de proteínas envolvidas na apoptose e 
resistência às múltiplas drogas em células da leucenia 
linfóide crônica tratadas ou não com fludarabina 

Monique Ramos de Oliveira 
Trugilho 

2004 
Clonagem molecular de Proteínas com atividade 
antiofídica do gambá Didelphis marsupialis 

Eneida Fernanda Lopes 
Magalhães 

2004 

Análise comparativa da resposta imunológica celular e do 
perfil de citocinas, através de citometria de fluxo de 
pacientes portadores de hanseníase versus pacientes 
portadores de hanseníase e helmintos intestinais 

Bernardo Oliveira Loureiro 2004 
Estudo de um surto de influenza equina ocorrido no 
estado do Rio de Janeiro mediante a caracterização do 
vírus e avaliação do esquema vacinal 

José Pereira de Moura Neto 2004 

Bases moleculares da deficiência da desidrogenase da 
glicose 6-Fosfato e sua associação com hemoglobinas 
variantes em um grupo de recém-nascidos da cidade de 
Salvador-Bahia 

Ingebourg Georg 2004 
Caracterização do perfil humoral da doença de Chagas na 
fase crônica 

Michel Vergne Felix Sucupira 2004 Análise genômica do vírus da hepatite B (HIV-1) 

Kelly Cristina Pereira 2004 
Avaliação da resposta imune celular a antígenos 
recombinantes específicos de Mycobacterium 
tuberculosis: novas perspectivas a um teste diagnóstico 

Denise da Gama Jaén Batista 2004 
Estudo da via endocítica de cardiomiócitos antes e após 
infecção pelo Trypanosoma cruzi 

Jeane Quintanilha Chaves 2004 
Análise fenotípicas e genotípicas de estirpes 
autoaglutinantes de Bacillus thuringensis 
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Paula Cristina Marques 
Cardoso 

2004 

Identificação molecular de moluscos do gênero Lymnaea 
(Gastropoda, Lymnaeidae) utilizando a técnica da PCR-
RFLP e análise da variabilidade genética de Lymnaea 
columella pela RAPD 

Crisiane Wais Zanrosso 2004 
Influência da metileno-tetrahidrofolato redutase na 
patogênese das Leucenias agudas na infância 

Claudia Santos de Aguiar 
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