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Nº de
Ordem

Orientadores Título Projeto Orientandos
Plano de
Trabalho

1.

Alessandro

Corrêa Prudente

dos Santos

Mestre

Avaliação  das  atuais  práticas  de

acondicionamento e armazenamento de

órgãos  humanos  em  hipotermia  para

transplante

Luã Souza Cunha

Estudo  experimental  das  temperaturas  às

quais os órgãos são submetidos ao se utilizar

diferentes  técnicas  de  acondicionamento  e

armazenamento  usadas  por  equipes

nacionais de captação e transplantes.

Gabriela Yale

Lima de Oliveira

Levantamento  das  atuais  práticas  de

acondicionamento  e  armazenamento  de

órgãos entre equipes brasileiras de captação

e transplante

2.

Adailde Miranda

da Silva

Carvalho

Doutor

Violência  entre  adolescentes  em  uma

capital  da  região  amazônica  -

implantando o observatório  de violência

nas escolas.

Leonardo de

Souza Fernandes

Acompanhamento da evolução do sistema de

notificações  de  crianças  e  adolescentes

vítimas  de  violência  na  Unidade  de  Pronto

Atendimento  (UPA)  da  Zona  Sul  de  Porto

Velho/RO.

http://www.infopibic.unir.br/projeto/administrador/edit.xhtml
http://www.infopibic.unir.br/projeto/administrador/edit.xhtml
http://www.infopibic.unir.br/projeto/administrador/edit.xhtml


3.
Aldrin de Sousa

Pinheiro
Mestre Estudo Sobre Morbidades em Rondônia

Lucas Noronha de

Alencar

Morbidade hospitalar por causas externas em

adolescentes e jovens de 10 a 24 anos no

município de Porto Velho-RO.

4.
Ana Lúcia

Escobar
Doutor

As  iniqüidades  e  os  determinantes

sociais  da  saúde  e  da  doença  dos

indígenas Wari’ – Rondônia

Carla Nicole

Oliveira Pereira

Saneamento  ambiental  em  áreas  indígenas

em Rondônia:  caracterização das condições

sanitárias e edificações de saneamento nas

aldeias Wari'

5.
Célio José

Borges
Doutor

Avaliação digital da qualidade de vida de

estudantes da unir Porto Velho

Matheus

Magalhães

Paulino Cruz

Uso  de  ferramentas  avaliativas  digitais  em

Educação Física, saúde e qualidade de vida

Márcio Francisco

Alves Limoeiro

Processo  de  informatização  de  ferramentas

avaliativas  digitais  em  Educação  Física,

saúde e qualidade de vida

6.
Christian Collins

Kuehn
Doutor

Avaliação in vitro do extrato de maytenus

guyanensis  e  arrabidaea  chica  sobre

bactérias patogênicas multirresistentes

Maria Alice

Boareto Freitas

Avaliação  in  vitro  do  extrato  de  Maytenus

guyanensis  e  Arrabidaea  chica  sobre

bactérias  ATCC®,  Escherichia  coli

multirresistente e macrófagos J774

Mondrian Peixoto

Rodrigues

Avaliação  in  vitro  do  extrato  de  Maytenus

guyanensis  e  Arrabidaea  chica  sobre

bactérias  ATCC®,  Serratia  marceacens

multirresistente e macrófagos J774

Rayssa de

Oliveira Luz

Avaliação  in  vitro  do  extrato  de  Maytenus

guyanensis  e  Arrabidaea chica  sobre  sobre

bactérias  ATCC®,  Klebsiella  pneumoniae

multirresistente e macrófagos J774



7.
Cleson Oliveira

de Moura
Mestre

Morbimortalidade  em  Porto  Velho-RO:

população  do  entorno  das  usinas

hidrelétricas de santo Antônio e Jirau

Ednei Rodrigues

da silva Junior

Morbidade por neoplasias maligna da mama

e próstata em Porto Velho/RO.

Ibsen Felipe

Antonio

Morbidade por  neoplasias malignas de pele

em Porto Velho/RO.

8.
Giselle Martins

Gonçalves
Doutora

O papel da melatonina na fisiopatogenia

da  lesão  renal  aguda  isquêmica  e

secundária à sepse.

Gabriela Goveia

Machado

Estudo  da  lesão  renal  aguda  em  modelo

experimental murino de lesão de isquemia e

reperfusão renal.
Luiz Henrique

Paranhos

Tourinho

Estudo da lesão renal aguda (lra) segundária

a  sepse  por  meio  do  modelo  experimental

murino de ligação e perfusão do ceco (clp).

9.
Ida Peréa

Monteiro
Mestra

Gravidez  na  adolescência:  dimensão

biológica e social.

Mariana

Benvenuto de

Almeida

Estudo  sobre  a  evolução  das  taxas  de

gestação  na  adolescência  no  período  de

2003  a  2013  no  município  de  Porto  Velho,

Rondônia.

Yasmim Anjos

Fittipaldi

Estudo sobre a reincidência de gestação na

adolescência no período de 2003 a 2013 no

município de Porto Velho, Rondônia.



10.
Igor Mansur

Muniz
Doutora

Avaliação  do  perfil  microbiológico  do

peixe  cru,  comercializado  no  município

de Rolim de Moura, Rondônia com vista

à saúde coletiva

Dulce Helena

Camila dos Reis

Avaliação  do  perfil  microbiológico  do  peixe

Pseudoplatystoma  corruscans  (Pintado),

comercializado  no  município  de  Rolim  de

Moura, tendo em foco a saúde pública.

Mayra Meneguelli

Avaliação  do  perfil  microbiológico  do  peixe

Colossoma  macropomum  (Tambaqui),

comercializado  no  município  de  Rolim  de

Moura, tendo em foco a saúde pública.

11.

Janne

Cavalcante

Monteiro

Doutora

Saúde  do  trabalhador:  um  estudo  dos

indicadores  básicos  nos  serviços  de

saúde de Rondônia

Shayenny Moura

Muniz

Acidente  de  trabalho  em  Porto  Velho:  um

estudo no serviço de notificação do Hospital e

Pronto Socorro João Paulo II.

12.

Jeanne Lucia

Gadelha de

Freitas

Doutora Estudo sobre morbidades em Rondônia

Andressa Loyse

Gomes da Silva

Perfil  de subtipos do HIV-1 em usuários do

serviço  de  referência  Municipal/Policlínica

Rafael  Vaz  e  Silva,  Porto  Velho-RO,  2010-

2015

Tânia Leal

Moreira

Perfil  de subtipos do HIV-1 em usuários do

serviço  de  referência  Estadual/Policlínica

Oswaldo Cruz, Porto Velho-RO, 2010-2015

13. Katia Fernanda

Alves Moreira

Doutora Estudo sobre morbidades em Rondônia Caio Alves

Barbosa de

Oliveira

Morbidade hospitalar por causas externas em

idosos no município de Porto Velho-RO



Davisson Michetti

de Oliveira

Morbidade hospitalar por causas externas em

crianças de 0 a 9 anos no município de Porto

Velho-RO

14. Lou-Ann Kleppa Doutora Estudos da linguagem na afasia

Emanuelly

Mariana Trindade

Guimarães

Linguagem possível

Fábio Rodrigues

Rocha Filho

Identidade do sujeito afásico

Mauricio Neves

Santos

Gestos na afasia

Stefânia Chaves Avaliações de linguagem

15.

Maria Hercília

Rodrigues

Junqueira

Doutora
A constelação familiar  e as implicações

do método em apenados

Thathyane Nunes

Dorneles

Desfazendo  emaranhados:  a  ordem  no
sistema familiar

16.

Mauricio Viana

Gomes de

Oliveira

Mestre

As  iniqüidades  e  os  determinantes

sociais  da  saúde  e  da  doença  dos

indígenas wari’ – Rondônia.

Bianca Oyola

Bicalho

Caracterização  da  assistência  pré-natal  nas

mulheres  indígenas  Wari`,  Terra  Indígena

Lage

17. Patrícia Soares

de Maria de

Medeiros

Doutora Análise  da  bioatividade  in  vitro  de

extratos  naturais  contra  plasmodium

falciparum

Aniel Luna de

Lima Chagas

Musa

Avaliação da bioatividade in vitro do veneno

de  Bothrops  jararaca  contra  Plasmodium

falciparum

Geovani Cota de

Sousa

Avaliação da bioatividade da seiva da planta

Croton lechleri contra Plasmodium falciparum

in vitro.



Luana de Oliveira

Moreira

High-Throughput  Screening  de  pequenas

moléculas  com  potente  e  seletiva  atividade

inibitória  contra Fosforilase de Nucleosídeos

Purínicos (PNP) de Plasmodium falciparum.

18.
Rafael Cardoso

Oliveira
Doutor

Prevalência  e  incidência  de  retinopatia

da prematuridade no hospital de base Dr.

Ary Pinheiro entre 2004 e 2014

Jamille Coutinho

Alves

Prevalência  e  incidência  de  retinopatia  da

prematuridade no  Hospital  de  Base Dr.  Ary

Pinheiro entre 2004 e 2009

Laryssa Fernanda

Feitosa

Prevalência  e  incidência  de  retinopatia  da

prematuridade no  Hospital  de  Base Dr.  Ary

Pinheiro entre 2010 e 2014

Correlação  socioeconômica  e

oftalmológica  em  pacientes  com

sorologia reagente para toxoplasmose

Luis Fernando

Corrêa de Souza

Augusto Martins

Perfil  socioeconômico  de  pacientes  com

sorologia reagente para toxoplasmose

Luisa Maria de

Melo Caetano

Alterações  presentes  nos  exames

oftalmológicos  em  pacientes  com  sorologia

reagente para toxoplasmose.

19.
Ramón Núñez

Cárdenas
Doutor

Avaliação  do  desempenho  físico  de

atletas com história de anemia e malária

Luciano Silva de

Souza

Desempenho Físico de atletas de Futsal com

história de anemia e infecção por malária

Stefanny Muniz

de Souza

Desempenho Físico de atletas de Esportes de

combate com história de anemia e infecção por

malária.

20.
Rosely Valeria

Rodrigues
Doutora

Estudo do consumo de álcool: do beber�

social  aos  problemas,  tipificação  do

beber,  trânsito,  complicações  e

tratamento,  consequências  na  saúde  e

prevenção.

Caroline Moreira

Nicochelli

Intervenção  das  blitz  lei  seca  sobre  os

bebedores  da  noite  e  correlação  com  as

estatísticas  dos  órgãos  públicos  ligados  ao

trânsito.
Heloísa Andrade

Teixeira Chaves

O deslocamento dos consumidores de álcool

na noite de Porto Velho-RO

Lucas Eiji Adachi

Oliveira

O  ir  e  vir  do  consumidor  de  álcool:  uma

abordagem  real  do  transporte  em

frequentadores da noite.



21.

Vanderléia de

Lurdes Dal

Castel

Schlindwein

Doutora

Saúde  do  trabalhador:  um  estudo  dos

indicadores  básicos  nos  serviços  de

saúde de Rondônia.

Elifal José

Mojalott Kallid

Saúde do Trabalhador: perfil dos transtornos

mentais  e comportamentais  relacionados ao

trabalho  no  Centro  de  Atenção

Psicossocial/CAPS de Porto Velho


