
Nome do 

Docente
Projetos Aprovados PIBIC.2018.2

Número de 

Bolsas

Fabrício Alves 

Oliveira

Predisposição genética associada ao uso de 

anticoncepcionais hormonais orais como fatores de risco 

para eventos tromboembólicos.

1

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

Luana Gerheim 

Machado

Avaliação do conhecimento das doenças reumáticas 

autoimunes na atenção básica de saúde de Juiz de Fora - 

MG.

1

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.

1

Laura de Souza 

Bechara Secchin

A influência da religiosidade sobre a saúde mental dos 

acadêmicos de medicina.
1

Luciano Ambrósio 

Ferreira

Avaliação das alterações de crescimento facial e sua 

associação com as medidas transversais da oro e 

nasofaringe em telerradiografias laterais.

1

Karine Helena de 

Souza Lopes

Associação entre discinesia escapular e dor no ombro de 

estudantes.
1

Patrícia Dahan

Avaliação do uso de suporte respiratório em recém-nascidos 

em um hospital universitário na cidade de Juiz de Fora.

2

2



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.
1

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.

Felipe Alvim
Investigação dos mecanismos de lesão presentes na marcha 

de indivíduos adultos saudáveis.
1

Zaqueline 

Fernandes Guerra

Uso da classificação internacional de funcionalidade, 

incapacidade e saúde pelos profissionais de saúde na cidade 

de Juiz de Fora, Minas Gerais.

1

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.

2

2

2

2



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.

Thalyta Furlani 

Zouain

Avaliação microbiológica do antes e após higiene bucal em 

pacientes de UTI adulto em um hospital de ensino de Juiz de 

Fora - MG.

1

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.

1

Obs.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Os orientadores ou estudantes deverão enviar até dia 19/12/18 no e-mail 

pic@suprema.edu.br os nomes completos dos participantes envolvidos nos projetos para 

que a listagem dos bolsistas possa ser divulgada.                                                                                                                                                                                                                                     

Qualquer dúvida, procurar a Profa. Ana Paula Ferreira.

2




