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Kelly Cristina de 

Castro de Paiva

Idade cirúrgica média do tratamento de criptorquia em 

crianças e suas repercussões anatômicas.

Kelly Cristina de 

Castro de Paiva

A importância psicossocial da correção da hipospádia em 

crianças.

Fabrício Alves 

Oliveira

Predisposição genética associada ao uso de 

anticoncepcionais hormonais orais como fatores de risco 

para eventos tromboembólicos.

Isabelle 

Magalhães 

Guedes Freitas

Acometimento pulmonar no pré e no pós operatório 

dacirurgia bariátrica: uma Revisão Sistemática e Metanálise

Isabelle 

Magalhães 

Guedes Freitas

Prevalência dos fatores de risco para doença cardiovascular 

em funcionários de uma faculdade da área da saúde

Patrícia Guedes 

Garcia

Avaliação das intoxicações por saneantes e uso domiciliar 

incorreto de medicamentos em pediatria.

Luana Gerheim 

Machado

Avaliação do conhecimento das doenças reumáticas 

autoimunes na atenção básica de saúde de Juiz de Fora - 

MG.

Jéssica do Amaral 

Bastos

Avaliação da filtração glomerular e pressão arterial sistêmica 

antes e após tratamento odontológico em pacientes com 

doença renal crônica da Fundação IMEPEN, Juiz de Fora - 

MG.

Laura de Souza 

Bechara Secchin

A influência da religiosidade sobre a saúde mental dos 

acadêmicos de medicina.



Rita Maria 

Rodrigues Bastos

Perfil Epidemiológico de Pacientes Submetidas ao Exame 

Preventivo Citopatológico em uma Unidade Básica de Saúde 

na cidade de Juiz de Fora - MG.

Luciano Ambrósio 

Ferreira

Avaliação das alterações de crescimento facial e sua 

associação com as medidas transversais da oro e 

nasofaringe em telerradiografias laterais.

Karine Helena de 

Souza Lopes

Associação entre discinesia escapular e dor no ombro de 

estudantes.

Patrícia Dahan

Avaliação do uso de suporte respiratório em recém-nascidos 

em um hospital universitário na cidade de Juiz de Fora.

Patrícia Dahan

Desmame precoce e sua influência sobre a desnutrição 

infantil.

Diogo de Azevedo 

Miranda

Estudo retrospectivo dos traumatismos maxilofaciais 

ocorridos na região de Juiz de Fora - MG.

Diogo de Azevedo 

Miranda

Avaliação da alteração de cor em resinas compostas durante 

e após o período de validade.

Maria Aparecida 

Esteves Rabelo

Avaliação do impacto da introdução de um atlas de anatomia 

patológica no ensino de Patologia em um curso de Medicina.

João Vicente 

Linhares 

Rodrigues

Avaliação do alcance do ceco e dos achados diagnósticos 

em 2000 colonoscopia.

João Vicente 

Linhares 

Rodrigues

Taxa de reconstrução de trânsito intestinal nos primeiros 12 

meses de pós-operatório em pacientes portadores de 

ileostomia em alça acompanhados por um Serviço de 

Atendimento à Pessoa Ostomizada de Juiz de Fora – MG.



Zaqueline 

Fernandes Guerra

Uso da classificação internacional de funcionalidade, 

incapacidade e saúde pelos profissionais de saúde na cidade 

de Juiz de Fora, Minas Gerais.

Ana Paula 

Ferreira

Avaliação da frequência e dos aspectos relacionados ao uso 

profilático e terapêutico de inibidores da bomba de prótons 

em uma amostra de pacientes.

Ana Paula 

Ferreira

Investigação do nível de conhecimento sobre a doença em 

indivíduos com insuficiência cardíaca em programa de 

Reabilitação Cardiovascular através da utilização do 

“Questionário de conhecimentos da doença para pacientes 

com insuficiência cardíaca.

Mabel de Freitas 

Lopes

A eficâcia do tratamento fisioterapêutico e odontológico na 

disfunção temporomandibular : um ensaio clínico 

randomizado.

Patrícia Boechat

Presença de possíveis fatores de risco gestacionais e 

perinatais para o transtorno do espectro autista em crianças 

acompanhadas em um ambulatório especializado da cidade 

de Juiz de Fora - MG.

Obs.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Os projetos pré-selecionados que envolverem direta ou indiretamente dados 

de seres humanos, deverão ser submetidos ao CEP institucional de acordo com 

a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.                                                      

2- A data limite entrega dos projetos impressos previamente selecionados e 

protocolados pelo CEP e NDCT (Item 2.1 do Edital) será 11/12/18.                                                   

3- Só serão aceitas inscrições de projetos submetidos ao CEP via Plataforma 

Brasil (não precisa estar aprovado);                                                                                                               

4- A submissão dos projetos na Plataforma Brasil deverá ser realizada pelo 

orientador juntamente com a participação dos estudantes;                                                              

5- Os projetos que não necessitarem de aprovação do CEP, poderão ser 

entregues na secretaria com um documento que justifique a não submissão 

carimbado pelo orientador.                                                                                                              

Qualquer dúvida, procurar a Profa. Ana Paula Ferreira na sala 307 B nas terças-

feiras, de 8h às 11h30.





Nome dos Estudantes 

Envolvidos

Manuela Cristina Ribeiro Dias 

Barroso

Ana Flávia Teixeira de Abreu

Kayan Felipe de Oliveira 

Andrade, Larissa de Almeida 

Sales  Giovanna Fortes 

Carvalho Ribeiro

Manuela Soares, Thayane da 

Cruz e Natália Milagres, 

Vinícius Parma Ruela                     

Giulie Antunes Curcino

Mariana Souza Lima Arantes

Arthur Pinheiro Santos 

Guilherme Rangel e Souza 

Márcio Mattos Pinheiro Júnior

Natália de Oliveira Moreira 

Bechtlufft

Larissa Cruvinel



Lavínia Barcelos Araújo

Samita Rossi                                 

Darlan Peters                                                          

Ana Julia Campos.

Lívia Ramos Lage                          

Bárbara Soares Parreira                     

Danielle Barbosa de Santis

Alice Morais de Carvalho

Leonardo Romaniello Gama de 

Oliveira                                            

Laura Alcântara Damianse                 

Jordana Dias Paes Possani.

Samuel Drummond

Isabela Salim



Gustavo Mendes Nepomuceno




