RESULTADO DA SELEÇÃO DE BOLSAS DO PIBIC BAHIANA– 01/2016

A Coordenação de Pesquisa e Inovação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(EBMSP), por meio do Núcleo de Iniciação Científica e Tecnológica (NICTEC), homologa
e torna público o resultado da seleção de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
2016/2017, cota institucional BAHIANA, destinadas a estudantes regularmente
matriculados em cursos de graduação.
O processo avaliativo foi realizado por uma Comissão de Avalição, constituída por
pesquisadores docentes da Instituição, de acordo com os critérios definidos no edital de
seleção desse processo. Os projetos e seus respectivos planos de trabalho obtiveram
classificações específicas, que se encontram disponíveis para consulta presencial, na
coordenação do NICTEC, nos dias 01e 02 de junho de 2016, sob agendamento.

LISTA DOS SELECIONADOS POR CURSO (ORDEM ALFABÉTICA)

BIOMEDICINA
PROFESSOR-PESQUISADOR
Andréa Helena Argôlo Ferraro

PLANO DE TRABALHO
Descrever o padrão alimentar das famílias de crianças e
adolescentes por meio do Genograma Familiar

Lúcio Macedo Barbosa

Avaliação de resistência antimicrobiana em bactérias
encontradas nos rios de uma comunidade rural da Bahia

Matheus Santos de Sá

Bioprospecção de plantas medicinais: caracterização
farmacognóstica, isolamento de marcadores e avaliação
antimicrobiana de substâncias vegetais de interesse
biotecnológico

ENFERMAGEM
PROFESSOR-PESQUISADOR
Cátia Suely Palmeira
Cristiane Magali Freitas dos
Santos
Glicia Gleide Gonçalves Gama
Marilaine Matos de Menezes
Ferreira

PLANO DE TRABALHO
Percepção de saúde e qualidade de vida em mulheres
com excesso de peso
Estudo sobre a qualidade de vida no trabalho em
pacientes com HTLV-1 e a sua relação com dados
sociodemográficos.
Fatores que influenciam a adesão de homens
hipertensos ao tratamento medicamentoso
A compreensão da funcionalidade da família de crianças
e adolescentes para implantação de ações promotoras
da saúde

FISIOTERAPIA
PROFESSOR-PESQUISADOR
Cristiane Maria Carvalho Costa
Dias
Elen Beatriz Carneiro Pinto

PLANO DE TRABALHO
Variabilidade da frequência cardíaca em mulheres que
praticam Crossfit após esforço físico: salto vertical e
agachamento
Perfil funcional dos indivíduos após AVC residentes na
comunidade

Luciana Bilitário Macedo

Existe relação entre força muscular respiratória e
periférica em tabagistas?

Patrícia Virgínia Lordelo
Garboggini

A influência da terapia cognitiva comportamental no
humor de mulheres submetidas ao tratamento de
disfunção sexual: um ensaio clínico randomizado

MEDICINA
PROFESSOR-PESQUISADOR
Bernardo Galvão

Bernardo Galvão

PLANO DE TRABALHO
Prevalência de sintomas neurológicos em pacientes
infectados pelo HTLV-1 assintomáticos para HAM/TSP e
fatores associados em Centro de Referência do Estado
da Bahia
Qualidade de Vida e sua relação com a capacidade
funcional
Rastreamento de lesão renal grupos de risco

Constança Margarida

Fernanda Grassi

Avaliação de carga proviral e secura vaginal em
mulheres infectadas pelo HTLV-1

Iza Cristina

Associação entre distúrbios respiratórios do sono e
rendimento acadêmico em estudantes de Medicina

Iza Cristina

Tempo de exposição à luz branca, distúrbios do sono e
desempenho acadêmico de estudantes de medicina

João Zugaib

Neuromodulação e registro eletrofisiológico da atividade
cortical

Luis Cláudio Correia
Prognóstico no longo prazo de pacientes com síndromes
coronarianas agudas devido a trombose de stent
Luis Claudio Correia

Maria de Lourdes Lima

Papel da medida seriada de troponina I como
gatekeeper da doença coronariana obstrutiva em
pacientes com dor torácica aguda
Escores ASCVD e Framingham: Uma comparação Clinico
Epidemiologica, em Pacientes com Excesso de Peso

Marta Menezes

O risco cardiovascular em pacientes diabéticos e com
Excesso de Peso: Uma Análise Comparativa entre os
Escores UKPDS e ACSVD
Percepção de acadêmicos da Escola Bahiana de Medicina
e Saúde Pública sobre a Telessaúde

Milena Bastos Brito

Padrão de Sangramento vaginal e posicionamento do
sistema intrauterino liberador de levonorgestrel

Maria de Lourdes Lima

Ney Boa Sorte

Ney Boa Sorte

Caracterização do pré-operatório de crianças e
adolescentes falcêmicas submetidas a colecistectomia
por videolaparascopia e fatores de risco para a síndrome
torácica aguda
Incidência de infecção no pós-operatório de crianças e
adolescentes com anemia falciforme submetidos a
colescistectomia por videolaparoscopia

ODONTOLOGIA
PROFESSOR-PESQUISADOR
Ana Carla Robatto Nunes

Ana Carla Robatto Nunes
Carla Figueiredo Brandão

PLANO DE TRABALHO
Coleta de dados sobre a qualidade de vida
relacionada à saúde bucal em crianças de 3 a 14
anos
Avaliação clínica das condições de saúde bucal e
sua relação com a qualidade de vida em
crianças de 3 a 14 anos
Avaliação da Condição Salivar em Crianças e
Adolescentes com Anemia Falciforme

Carla Figueiredo Brandão

Emilena Maria Castor Xisto Lima

Luiz Gustavo Cavalcanti Bastos

Avaliação da prevalência de lesões de cárie em
crianças e adolescentes saudáveis e com
anemia falciforme
Avaliação do efeito da escovação na rugosidade
superficial de duas resinas acrílicas
autopolimerizáveis
Avaliação da percepção da proporção áurea
pelos alunos de odontologia da Bahiana

Márcia Tosta Xavier

Cultivo de Porphyromonas gingivalis, obtenção
de massa celular e fracionamento do extrato

Márcia Tosta Xavier

Caracterização antigênica e bioquímica de
frações obtidas de Porphyromonas gingivalis.

Maria Cecília Fonseca Azoubel

Silvia Regina de Almeida Reis

Avaliação da necessidade de profilaxia
antibiótica em cirurgia para instalação de
implante unitário
Avaliação da prescrição de anti-inflamatório não
esteroides (AINES) para população idosa
atendida no ambulatório de odontologia da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Prevalência de dilaceração radicular em
indivíduos com ausência de FL/PNS

Silvia Regina de Almeida Reis

Prevalência de dilaceração radicular em
indivíduos em portadores de FL/PNS

Maria Emilia Santos Pereira Ramos

Viviane Maia Barreto De Oliveira

Viviane Maia Barreto De Oliveira
Tatiana Frederico de Almeida

Avaliação do efeito da escovação com
diferentes detifrícios na dureza superficial de
dois tipos de cerômero
Avaliação do efeito da escovação com
diferentes detifrícios na rugosidade superficial
de dois tipos de cerômero
Traumatismo dento-alveolar em escolares de
uma ONG em Salvador-BA: uma abordagem
epidemiológica

PSICOLOGIA
PROFESSOR-PESQUISADOR
Marilda Castelar

PLANO DE TRABALHO
Atuação de psicólogos nas políticas de saúde para a
população negra

Mônica Ramos Daltro

Percepção de Psicólogos formados na década de 1990
sobre a formação profissional

Os professores orientadores deverão encaminhar os bolsistas indicados, que deverão
comparecer ao NICTEC – Coordenação de Pesquisa e Inovação, Pavilhão II da Unidade
Acadêmica de Brotas, de 01 a 10 de junho de 2016, das 8h às 12h e das 14h às 17h,
para entrega dos documentos abaixo:

 Comprovante da submissão do projeto ao CEP;
 Cópia do documento de identidade do candidato à bolsa;
 Cópia do CPF do candidato à bolsa;
 Cópia do Comprovante de Matrícula 2016 do candidato à bolsa, assinado pela
instituição;
 Cópia do Histórico Escolar da graduação do candidato à bolsa, assinado pela
instituição;
 Declaração (assinada pelo candidato com caneta esferográfica de escrita AZUL),
informando:
a) que não é beneficiado por alguma outra bolsa, de qualquer natureza (exceto bolsa
FIES) e que tem conhecimento e se compromete a não ser beneficiado com outra
bolsa de qualquer natureza, durante o período de vigência da bolsa concedida pela
EBMSP, exceto as bolsas supracitadas.
b) que não possui vínculo empregatício e/ou estatutário e que tem conhecimento e se
compromete a não adquirir vínculo empregatício e/ou estatutário durante a vigência
da bolsa concedida pela EBMSP;
 Cópia do extrato de conta no Banco Bradesco, em nome do candidato, contendo os
números de agência e conta (corrente ou poupança), incluindo os dígitos verificadores.
Quem não possuir conta no Bradesco, deverá abri-la até o prazo de apresentação dos
documentos.
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