
 

RESULTADOS PIBIC 2014 – Contemplados BAHIANA 

ORIENTADOR CURSO 
ORIENTADOR TITULO DO PROJETO TITULO DO PLANO DE TRABALHO 

Ana Marice Teixeira 
Ladeia Medicina Avaliação das alterações cardiovasculares e respiratórias em crianças e 

adolescentes com anemia falciforme 
Avaliacão do Estado Nutricional e Desenvolvimento puberal em Crianças e 
Adolescentes com Anemia Falciforme 

Ana Marice Teixeira 
Ladeia Medicina 

Avaliação da função pulmonar e qualidade do sono em crianças e 
adolescentes com anemia  falciforme e sua associação  com disfunção  
endotelial   

Associação entre qualidade do sono e disfunção endotelial em Crianças e 
Adolescentes com Anemia Falciforme 

Aquiles Assunção 
Camelier Medicina 

Características clínicas e sóciodemográficas de pacientes internados no 
hospital especializado Octávio Mangabeira , Salvador, Bahia: uma coorte 
prospectiva. 

Avaliação da sensação de dispneia mensurada pelo índice de dispneia do Medical 
Research Council (MRC) em pacientes internados no hospital especializado 
Octávio Mangabeira, Salvador, Bahia: uma coorte prospectiva. 

Atson Carlos de Souza 
Fernandes Odontologia 

Morfometria do ramo mandibular em diferentes tipos craniométricos Morfometria do ramo mandibular em diferentes tipos craniométricos 

Bernardo Galvão Castro 
Filho Medicina 

Aprimoramento do diagnóstico laboratorial do HTLV-1 e avaliação da carga 
proviral como biomarcador de evolução da HAM/TSP: comparação de 
ensaios de diagnósticos, padronização da detecção da carga proviral e análise 
da indeterminação diagnóstica 

Aprimoramento do diagnóstico laboratorial do HTLV-1 e avaliação da carga 
proviral como biomarcador de evolução da HAM/TSP: comparação de ensaios de 
diagnósticos, padronização da detecção da carga proviral e análise da 
indeterminação diagnóstica 

Blanca Liliana Torres 
León Odontologia Avaliação das propriedades físicas de dois cerômeros após termociclagem Avaliação da alteração de cor de dois cerômeros após termociclagem 

Bruno Gil de Carvalho 
Lima Medicina 

Determinantes Pré-Natais e Perinatais da Prematuridade em Salvador-BA Fatores de risco para a prematuridade relacionada à assistência obstétrica em um 
hospital público em Salvador-BA 

Bruno Gil de Carvalho 
Lima Medicina 

Determinantes Pré-Natais e Perinatais da Prematuridade em Salvador-BA Assistência pré-natal e prematuridade nas unidades de terapia intensiva de um 
hospital público de referência em Salvador, Bahia 

Cláudia de Carvalho 
Santana Enfermagem 

Educação em saúde no Distrito Sanitário do Cabula/Beiru Análise da vulnerabilidade em adolescentes antes, durante e após a prática de jogo 
de RPG by Moodle 

Cláudia de Carvalho 
Santana Enfermagem 

Educação em saúde no Distrito Sanitário do Cabula/Beiru Identificação de atributos cognitivos favoráveis à promoção do cuidado de si, 
promovidos por jogo de RPG by moodle 

Cloud Kennedy Couto de 
Sá Medicina 

Comparação dos níveis de HDL em indivíduos fisicamente ativos praticantes 
e não-praticantes de exercício 

Comparação dos níveis de HDL em indivíduos fisicamente ativos praticantes e não-
praticantes de exercício 

Constança Margarida 
Sampaio Cruz Medicina Adequação do tipo de droga de primeira escolha para tratamento de 

hipertensão arterial sistêmica em indivíduos afrodescendentes 
Frequência de não controle da pressão arterial em pacientes negros e sua correlaçâo 
com drogas antihipertensivas 

Geraldo José Argolo 
Ferraro Biomedicina 

Padronização da imunofluorescência indireta para pesquisa sorológica de 
vírus linfotrópicos de células T humanas (HTLV), como teste confirmatório 

Montagem de teste de Imunofluorescência Indireta para HTLV com células MT-2 e 
avaliação da reatividade cruzada de soros de pacientes reagentes para HIV-1 

Geraldo José Argolo 
Ferraro Biomedicina 

Padronização da imunofluorescência indireta para pesquisa sorológica de 
vírus linfotrópicos de células T humanas (HTLV), como teste confirmatório 

Montagem de teste de Imunofluorescência Indireta para HTLV com células MT-2 e 
avaliação dos valores de sensibilidade e especificidade 



ORIENTADOR CURSO 
ORIENTADOR TITULO DO PROJETO TITULO DO PLANO DE TRABALHO 

Iêda Maria Barbosa 
Aleluia Medicina 

Implantação e avaliação do impacto de um programa de desenvolvimento 
docente 

A percepção do impacto do desenvolvimento docente no curso de medicina pelo 
professor 

Luis Cláudio Lemos 
Correia Medicina 

Preditores de Doença Coronária Obstrutiva em Pacientes com Dor Torácica 
Aguda 

Influência de idade avançada, sexo feminino e presença de diabetes no valor 
preditor de características da dor torácica aguda quanto a presença de doença 
coronária 

Luis Cláudio Lemos 
Correia Medicina 

Preditores de Doença Coronária Obstrutiva em Pacientes com Dor Torácica 
Aguda 

Desenvolvimento de escore para identificar doença coronária obstrutiva em 
pacientes com dor torácica aguda 

Márcia Tosta Xavier Odontologia Avaliação da Expressão Gênica e Protéica em Mecanismos de Apoptose na 
Periodontite Crônica 

Obtenção de RNA Total e cDNA de Células Mononucleares de Sangue Periférico 
de Indivíduos com Periodontite Crônica para Estudos Genômico e Proteômico de 
Mecanismos de Apoptose 

Maria Antonieta 
Nascimento Araújo Psicologia 

Os Recursos para o Atendimento em Saúde Mental no Cenário da Atenção 
Básica: estudos de caso na Estratégia de Saúde da Família de Salvador 
(Bahia). 

Políticas para a Saúde Mental na Atenção Básica do município de Salvador-Ba: 
uma análise após a Reforma Psiquiátrica 

Maria de Lourdes Lima de 
Souza e Silva Medicina Deficiência de Vitamina D e sua associação com marcadores de risco 

cardiovascular em pacientes com excesso de peso. Prevalência da deficiência de vitamina D em mulheres com excesso de peso 

Martha Moreira 
Cavalcante Castro Psicologia Avaliação neuropsicológica em pacientes com dor crônica Avaliação da flexibilidade cognitiva e da capacidade de abstração e qualidade de 

vida em pessoas que sofrem de dor crônica 

Patrícia  Virgínia  Silva  L
ordêlo  Garboggini Fisioterapia 

Eletroestimulação transcutânea parassacral em crianças com bexiga 
hiperativa. Comparação entre 2 e 3 sessões semanais 

Eletroestimulação transcutânea parassacral em crianças com bexiga hiperativa. 2 
sessões semanais 

Patrícia  Virgínia  Silva  L
ordêlo  Garboggini Fisioterapia 

Função sexual, qualidade de vida, auto imagem genital e imagem corporal 
em mulheres 

Estado Civil, Função Sexual e Auto Imagem Genital Feminina 

Sílvia Regina de Almeida 
Reis Odontologia 

Dilaceração radicular em portadores de fissuras de lábio e/ou palato não 
sindrômica 

Análise da prevalência de dilaceração radicular fora da região acometida pela 
fissura labial e/ou palatina não-sindrômica 

Sílvia Regina de Almeida 
Reis Odontologia 

Dilaceração radicular em portadores de fissuras de lábio e/ou palato não 
sindrômica Prevalência de dilaceração radicular dentro da região acometida pela fissura labial 

e/ou palatina não-sindrômica  

Suzana Ramos Ferrer Medicina 
Avaliação da atividade antimicrobiana de substâncias naturais e sintéticas Avaliação da Concentração Inibitória Mínima e da Concentração Bactericida 

Mínima de substancias naturais e sintéticas com atividade antimicrobiana 

Suzana Ramos Ferrer Medicina 
Avaliação da atividade antimicrobiana de substâncias naturais e sintéticas Triagem de substancias naturais e sintéticas com potencial antimicrobiano 

Ubirajara de Oliveira 
Barroso Junior Medicina Eletrocondicionador para enurese noturna. Confecção de um aparelho para 

uma nova abordagem terapêutica Aceitação do uso do eletrocondicionador pela criança 

 
 
 
 
 
 



Fique atento a documentação e o prazo de entrega: 

CRONOGRAMA PIBIC BAHIANA 

Divulgação dos Resultados 16 de maio de 2014 
Entrega da documentação dos novos 
bolsistas à EBMSP 

01 a 11 de junho de 2014 

Assinatura dos Termos de Outorga 14/07/2014 a 18/07/2014 
Contratação e Seminário PIBIC 01 de agosto de 2014 
XIV Jornada Científica (apresentação de 
projetos e planos de trabalho) 

25 e 26/09/2014 

Relatório Semestral  Até 28/02/2015 ou no 7º mês de vigência 
da bolsa. 

Relatório Final Até 16/09/2015 ou 45 dias após o final 
da vigência da bolsa. 

XV Jornada Científica (apresentação de 
resultados) 

Setembro de 2015 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BOLSISTA INDICADO: 

 Histórico escolar assinado pela Instituição; 
 Comprovante do vínculo do estudante com o Grupo de Pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP) atualizado (máximo de 90 dias); 
 Cópia do documento de identidade do bolsista; 
 Cópia do CPF do bolsista;  
 Comprovante de Matrícula de 2014 do bolsista; 
 Cópia do currículo do bolsista (atualizado), impresso diretamente da Plataforma Lattes; 
 Cópia do currículo do orientador (atualizado), impresso diretamente da Plataforma Lattes; 
 Declaração do bolsista informando que não tem, nem terá vínculo empregatício durante o período da bolsa e que não é e nem será beneficiado por 

outra bolsa de qualquer natureza, estágio ou similar, durante a vigência da mesma, com exceção do FIES/FGDUC, assim como não acumulará esta 
Iniciação Científica com nenhuma outra atividade de Iniciação Científica ou Monitoria, mesmo sem bolsa.  

 Cópia do extrato de conta bancária (Banco Bradesco), em nome do bolsista, contendo os números de agência e conta (corrente ou poupança), 
incluindo respectivos dígitos verificadores  

 


