
 

RESULTADOS PIBIC 2014 - FAPESB 

ORIENTADOR CURSO 
ORIENTADOR 

TITULO DO PROJETO TITULO DO PLANO DE TRABALHO 

Alena Ribeiro Alves 
Peixoto Medrado 

Odontologia 
Avaliação do efeito da fotobiomodulação laser 670nm em pacientes 
oncológicos portadores de mucosite oral usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) 

Estudo do uso do Laser em mucosite quimio ou radio-induzida. 

Alena Ribeiro Alves 
Peixoto Medrado Odontologia Expressão imuno-histoquímica de pericitos e miofibroblastos em matriz 

extracelular de lesões displásicas e neoplásicas orais- estudo comparativo 
Estudo comparativo dos elementos celulares constituintes da matriz extracelular de 
lesões displásicas e neoplásicas 

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   

Avaliacão da Associação entre Qualidade do sono e fenômenos vasoclusivos em 
Crianças e Adolescentes com Anemia Falciforme 

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

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

Andrea Araújo de 
Nóbrega Cavalcanti Odontologia Estudo dos efeitos da erosão dental sobre estrutura dentinária e materiais 

restauradores e dos mecanismos para minimizar danos superficiais 
Avaliação da proteção superficial da resina composta frente a diferentes graus de 
erosão endógena simulada 

Andrea Araújo de 
Nóbrega Cavalcanti 

Odontologia Estudo dos efeitos da erosão dental sobre estrutura dentinária e materiais 
restauradores e dos mecanismos para minimizar danos superficiais 

Efeito de diferentes tratamentos de superfície e graus de erosão sobre a adaptação 
marginal de restaurações confeccionadas com sistemas adesivos convencionais e 
autocondicionantes 

Artur Gomes Dias Lima Biomedicina 
História do processo saúde/doenças parasitárias em Salvador e Região 
Metropolitana (Bahia), nos séculos XIX e XXI Mapeamento da Lutzomyia longipalpis, histórico da leishmaniose visceral na Bahia, e 

avaliação do risco de ocorrência da doença em Salvador 

Bernardo Galvão Castro 
Filho Medicina 

Desenvolvimento e gerenciamento de um banco de dados dos pacientes do 
Centro de HTLV da Escola Bahiana de Medicina e Saude Pública 

Análise da prevalência da transmissão vertical do HTLV-1, pelo aleitamento materno, 
nas gestantes soropositivas acompanhadas no Centro Integrativo Multidisciplinar de 
HTLV da EBMSP/FBDC 

Bernardo Galvão Castro 
Filho Medicina 

Desenvolvimento e gerenciamento de um banco de dados dos pacientes do 
Centro de HTLV da Escola Bahiana de Medicina e Saude Pública 

Incidência de Mielopatia Associada ao HTLV-1 (HAM/TSP) em Pacientes Atendidos 
em Centro de Referência de HTLV em Salvador, Estado da Bahia 
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Bruno Gil de Carvalho 
Lima Medicina 

Vinculação à Assistência Pré-Natal em uma Maternidade Pública em 
Salvador-BA Relação entre gestação oportuna, início e número de consultas pré-natais em uma 

Maternidade Pública em Salvador-BA 

Bruno Gil de Carvalho 
Lima Medicina 

Vinculação à Assistência Pré-Natal em uma Maternidade Pública em 
Salvador-BA Regulação via Rede Cegonha em uma Maternidade Pública em Salvador-BA 

Cristiane Maria 
Carvalho Costa Dias Fisioterapia 

Associação entre qualidade de vida e nível de dor em indivíduos com 
HAM/TSP Associação entre Dor e Qualidade de Vida em Indivíduos com HAM/TSP 

Cristiane Maria 
Carvalho Costa Dias Fisioterapia 

Estilo de vida e prova de função pulmonar em indivíduos tabagistas Estilo de vida e prova de função pulmonar em indivíduos tabagistas 

Diego Menezes 
Biomedicina Síntese orientada de novas tiossemicarbazonas com potencial tecnológico 

antitumoral e antioxidante 

Avaliação do potencial antioxidante de novas tiossemicarbazonas 

Diego Menezes 
Biomedicina Síntese orientada de novas tiossemicarbazonas com potencial tecnológico 

antitumoral e antioxidante 

Avaliação do potencial antitumoral de novas tiossemicarbazonas 

Emilena Maria Castor 
Xisto Lima Odontologia Resistência de união entre dentes artificiais e resina acrílica para base 

protética. Avaliação da resistência de união entre dentes artificiais e resina acrílica 

Érica Del Peloso Ribeiro 

Odontologia Tratamento Periodontal Não-cirúrgico Instrumentação ultrassônica associada ou não à terapia fotodinâmica em pacientes 
fumantes com periodontite crônica 

Jorge Clarêncio Souza 
Andrade Enfermagem 

Construção de jogos didáticos de biomorfofuncional Elaboração de jogos didáticos nos sistemas tegumentar, ósseo, articular, nervoso e 
cardiovascular. 

Jorge Clarêncio Souza 
Andrade Enfermagem 

Construção de jogos didáticos de biomorfofuncional Elaboração de jogos didáticos nos sistemas respiratório, endócrino, digestório, renal e 
reprodutores 

Katia Nunes Sá 
Fisioterapia 

Avaliação de um programa de exercícios para indivíduos com HAM/TSP nos 
parâmetros de postura e qualidade de vida: Ensaio Clínico Randomizado Programa de exercícios domiciliares para pacientes com doenças neurológicas com 

enfoque na educação em saúde: Uma Revisão Sistemática 

Katia Nunes Sá 
Fisioterapia 

Avaliação de um programa de exercícios para indivíduos com HAM/TSP nos 
parâmetros de postura e qualidade de vida: Ensaio Clínico Randomizado Associação entre Postura e Dor em Indivíduos com HAM/TSP 

Liliane Elze Falcão Lins 
Kusterer Medicina O ensino das Humanidades na EBMSP: Análise das avaliações processuais 

da disciplina de ética e bioética Análise das avaliações processuais da disciplina de ética e bioética 

Luis Cláudio Lemos 
Correia Medicina 

Papel do Escore de Cálcio Coronário em Indivíduos com Dor Torácica 
Aguda Avaliação da acurácia do escore de cálcio de resultado zero na redução da 

probabilidade de doença coronária obstrutiva em pacienes com dor torácica aguda 
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Luis Cláudio Lemos 
Correia Medicina 

Papel do Escore de Cálcio Coronário em Indivíduos com Dor Torácica 
Aguda Rendimento do escore de cálcio coronário como gatekeeper para investigações mais 

complexas em pacientes com dor torácica aguda 

Marcos Antonio 
Almeida Matos Medicina 

Qualidade de vida de pacientes submetidos a artroplastia total do joelho 
Qualidade de vida em pacientes submetidos a artroplastia total do joelho 

Marcos Antonio 
Almeida Matos Medicina 

Qualidade de vida de pacientes submetidos a artroplastia total do joelho 
Qualidade de vida em pacientes portadores de osteortrose avançada do joelho 

Maria Cecília Fonsêca 
Azoubel Odontologia 

Avaliação da necessidade da profilaxia antibiótica em cirurgia para 
instalação de implante unitário Avaliação clínica e farmacológica 

Maria de Lourdes Lima 
de Souza e Silva Medicina Excesso de peso e doença cardiometabólica Análise da prevalência de resistência insulínica em pacientes com excesso de peso 

sem Diabetes Mellitus 2 

Maria de Lourdes Lima 
de Souza e Silva Medicina Excesso de peso e doença cardiometabólica Hipotireoidismo em mulheres com excesso de peso: prevalência e perfil metabólico 

em ambulatório do SUS 

Maria Fernanda Rios 
Grassi Medicina 

Avaliação da associação entre HTLV-1 e tuberculose em um centro de 
referência em Salvador-Ba Avaliação da resposta proliferativa, in vitro, à Tuberculina, em pacientes co-

infectados HTLV-1 e tuberculose 

Maria Fernanda Rios 
Grassi Medicina 

Carga proviral e perfil clínico dos pacientes assintomáticos infectados pelo 
HTLV-1 no CHTLV 

Carga proviral e perfil clínico dos pacientes assintomáticos infectados pelo HTLV-1 
no CHTLV 

Marilda Castelar Psicologia 
A atuação do psicólogo A atuação do psicólogo 

Marilda Castelar Psicologia 
O papel dos movimentos sociais  e dos profissionais de saúde nos conselhos 
e nas politicas públicas Profissionais de Psicologia: Uma análise crítica diante das Políticas Públicas e dos 

Conselhos estaduais e municipais de Salvador 

Mário César Carvalho 
Tenório Medicina Efeito da suplementação aguda de aminoácidos de cadeia ramificada sobre o 

desempenho no exercício intervalado 
Efeito da suplementação aguda de aminoácidos de cadeia ramificada sobre o 
desempenho no exercício intervalado 

Marta Silva Menezes Medicina 
Perfil de pacientes portadores de doenças valvares cardíacas submetidos a 
tratamento cirúrgico 

Perfil de pacientes submetidos a troca valvar mitral decorrente de insuficiência mitral 
isolada. 

Marta Silva Menezes Medicina 
Perfil de pacientes portadores de doenças valvares cardíacas submetidos a 
tratamento cirúrgico 

Perfil dos pacientes idosos, portadores de estenose aórtica, submetidos à troca valvar 
aórtica 

Milena Pereira Pondé Medicina 
Fenótipos de autismo e sintomas emocionais nos pais Associação entre personalidade antisocial nos pais de crianças com TEA e 

agressividade nos filhos 

Milena Pereira Pondé Medicina 
Fenótipos de autismo e sintomas emocionais nos pais 

Perfil de personalidade de pais de crianças com TEA 
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Mônica Ramos Daltro Psicologia 
Percepção de psicólogos e estudantes de psicologia sobre a formação 
profissional O olhar do discente de psicologia sobre as transformações vividas ao longo do curso e 

os impactos sobre a autoestima 

Patrícia  Virgínia  Silva 
 Lordêlo  Garboggini Fisioterapia 

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

Histórico gestacional, disfunção sexual e auto imagem genital feminina 

Patrícia  Virgínia  Silva 
 Lordêlo  Garboggini Fisioterapia 

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

Resposta Clínica através do diário miccional no tratamento da bexiga hiperativa com 
a eletroestimulação transcutânea parassacral. Comparação entre 2 e 3 sessões 
semanais 

Rita Elizabeth Moreira 
Mascarenhas Medicina Avaliação funcional e fenotípica das células citotóxicas de indivíduos 

infectados pelo HTLV-1 com ceratoconjutivite seca 

Expressão dos receptores de ativação e inibição de células citotóxicas do sangue 
periférico de pacientes infectados pelo HTLV-1 com ceratoconjutivite seca 

Rita Elizabeth Moreira 
Mascarenhas 

Medicina Avaliação funcional e fenotípica das células citotóxicas de indivíduos 
infectados pelo HTLV-1 com ceratoconjutivite seca 

Perfil de citocinas Th1, Th2 e Th17 no plasma e em culturas de células 
mononucleares do sangue periférico de pacientes infectados pelo HTLV-1 com 
ceratoconjutivite seca 

Roberta Santos Tunes Odontologia 
Associação entre parto prematuro e nascimento de bebês de baixo peso com 
periodontite crônica e diabetes gestacional 

Associação entre parto prematuro e nascimento de bebês de baixo peso com 
periodontite crônica e diabetes gestacional 

Roberta Santos Tunes Odontologia 
Associação entre parto prematuro e nascimento de bebês de baixo peso com 
periodontite crônica  

Associação entre parto prematuro e nascimento de bebês de baixo peso com 
periodontite crônica  

Sílvia Regina de 
Almeida Reis Odontologia 

Anomalias Dentais em Indivíduos com Fissura Labial e/ou Palatina Não-
Sindrômica Análise da prevalência de agenesia e de dentes supranumerários em indivíduos 

portadores de fissura labial e/ou palatina não-sindrômica (FL/PNS) 

Sílvia Regina de 
Almeida Reis Odontologia 

Anomalias Dentais em Indivíduos com Fissura Labial e/ou Palatina Não-
Sindrômica Análise da prevalência da microdontia, taurodontismo, dentes impactados e ectópicos 

em indivíduos portadores de fissura labial e/ou palatina não-sindrômica (FL/PNS) 

Tania Kobler Brazil _ 
História da evolução do processo saúde-doença na cidade de Salvador: as 
epidemias Epidemias e surtos epidêmicos em Salvador no século XIX: possível reemergência? 

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

uma nova abordagem terapêutica Resposta clínica inicial do eletrocondicionador para enurese noturna. 

Urbino da Rocha Tunes Odontologia 
Avaliação da prevalência e fatores associados à mucosite peri-implantar e 
peri-implantite em indivíduos parcialmente desdentados 

Avaliação da prevalência e fatores associados à mucosite peri-implantar e peri-
implantite em indivíduos parcialmente desdentados 

 

 



 

Fique atento a documentação e o prazo de entrega: 

 

CRONOGRAMA PIBIC FAPESB 

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

17 a 22 de maio de 2014 

Assinatura dos Termos de Outorga 01/07/2014 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 Parcial 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/2015 

 

Local de Entrega: Secretaria da Pós-graduação U.A. Brotas 

Segunda a Sexta das 8h às 18h e Sábado das 8h às 12h 

 

 

 



 

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); 
 Formulário on-line Programa de Bolsas da FAPESB, específico para modalidade de IC_COTAS, impresso e com as assinaturas originais do bolsista 

selecionado e do orientador - http://form.fapesb.ba.gov.br/bolsa_fc/login.wsp?x.c_m=fe78323277e2e1d3; 
 Cópia do documento de identidade do bolsista; 
 Cópia do CPF do bolsista;  
 Comprovante de matrícula 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 do Brasil), em nome do bolsista, contendo os números de agência e conta (corrente), incluindo respectivos 
dígitos verificadores.  

 


