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2017
Título da Dissertação

Nome do aluno

Estudo pré-clínico de toxicidade de extrato acetato de etila do fruto de
Dillenia indica padronizado em ácido betulínico e administrado
topicamente em camundongos

Flávia de Souza Fernandes

Qualidade de vida em pacientes com psoríase: relação com
comorbidades, severidade dos casos e nível de conhecimento sobre a
doença

Luciana Andréia Trabold

Investigação do papel do sistema endocanabioide na hiponocicepção
induzida pelo exercício físico de alta intensidade em um modelo animal
de inflamação persistente

Daniela Dero Ludtke

Perfil epidemiológico e evitabilidade dos óbitos fetais de mulheres
residentes em Balneário Camboriú/SC

Greice Schrader

Efeito quimioprotetor do picnogenol contra a progressão do tumor
Ascítico de Ehrlich em camundongos: relação com a sua atividade antiinflamatória e antioxidante

Isabela Machado Barbosa David

Efeitos da exposição pré e pós-natal de malathion sobre o
neurodesenvolvimento: possível associação causal com o
comportamento autista

Diego Anacleto de Souza

Disfunção cognitiva pós-operatória em ratos idosos: avaliação do
envolvimento do estresse oxidativo cerebral

Martins Back Netto

Efeitos de uma intervenção educativa baseada no Guia Alimentar para
a População Brasileira em mulheres obesas

Leandro Giacomello

Incidência de sepse em pacientes hospitalizados em centro de terapia
intensiva adulto em um hospital no sul de Santa Catarina, 2009-2015

Everson da Silva Souza

Ativação de receptores opioides periféricos e espinais pela inalação do
óleo essencial de Lavandula augustifolia reduz hiperalgesia mecânica
em modelos animais de neuropatia e inflamação crônica

Nathalia Nahas Donatello

Produção de nanopartículas de policaprolactona-triol para aplicações
biomédicas

Diego Moterle

Natação previne comprometimento da memória por aumentar defesa
anti-oxidante em um modelo animal de distrofia muscular de
Duchenne

Priscila Mantovani Nocetti Ribeiro

Utilização da linha púrpura como método diagnóstico da dilatação
cervical e altura da apresentação fetal em gestantes em trabalho de
parto

Rodrigo Dias Nunes

Relação entre asma e sobrepeso/obesidade e associação com fatores
determinantes nos primeiros mil dias de vida em crianças de 6-7 anos
de idade no município de Palhoça-Santa Catarina

Bruna Becker da Silva

Avaliação do uso de analgésicos no tratamento da dor operatória em
diferentes especialidades cirúrgicas no ambiente hospitalar

Paulo Rodrigo Fabro

Estimativa do número de casos de transtorno do espectro autista no
Sul do Brasil

Roberto Gaspari Beck

Qualidade de vida de pacientes com angioedema hereditário atendidos
no Ambulatório de Alergia Clínica do Hospital Universitário Polydoro
Ernani de São Thiago - Florianópolis – Santa Catarina

Maria Madalena Luz

Tendência temporal da incidência por leptospirose e a sua relação com
os níveis pluviométricos na população do estado de Santa Catarina no
período de 2005 a 2015

João Ghizzo Filho

Sensibilidade à encefalopatia associada à Sepse: comparação entre
animais sedentários e não sedentários

Judite Filgueiras Rodrigues

Incidência e efeito de práticas iniciais de alimentação e do peso ao
nascer no sobrepeso/obesidade aos 6/7 anos de idade

Letícia Cabral Domingos da Rosa

Atividade antipsoriática de extratos de Tropaeolum majus
(Tropaeolaceae) padronizados em antocianinas sobre lesões
psoriasiformes induzidas em camundongos com imiquimode

Juliana Barreto dos Santos Silva Ferreira

Efeito do sistema endocanabinoide na ação anti-hiperalgésica da
gabapentina em modelo animal de dor neuropática induzida por
ligadura parcial do nervo isquiático

Alexandre Carlos Buffon

Qualidade de vida em crianças e adolescentes que vivem com HIV
atendidos no Hospital Dia do Hospital Infantil Joana da Gusmão –
Florianópolis – Santa Catarina

Melissa Roberta de Nadal

Avaliação do desempenho cognitivo e transtornos mentais em
pacientes obesos

Janaína Niero Mazon

Expressão da anexina A1, seu receptor FPR2/ALX e citocinas
inflamatórias na endometriose peritoneal e no peritônio saudável

Lia Karina Volpato

Avaliação do perfil bacteriológico no setor de cirurgia de pequenos
animais de um hospital veterinário de Santa Catarina, Brasil

Jairo Nunes Balsini

Efeito do uso de sertralina na prevenção da hipotensão arterial em
pacientes em homodiálise

Christine Zomer Dal Molin

Avaliação do efeito da incorporação de ativo natural em diferentes
tipos de nanopartículas sobre a atividade larvicida de Aedes aegypti
(LINNAEUS, 1762)

Joice Guilherme de Oliveira

Avaliação da autoestima e depressão após cirurgia bariátrica

Jurema de Andrade Bressan

Produção de curativos de hidrogel e wafer a base de polissacarídeos
contendo nanopartículas de ouro sintetizadas in situ,

Morgana Souza Marques

2016
Título da Dissertação
Caracterização da fauna de flebotomíneos (diptera: psychodidae) no
Sul de Santa Catarina, Brasil

Nome do aluno

Paula Fassicolo Variza

Inconsistências medicamentosas em hospital no Sul do Brasil: a
importância da reconciliação medicamentosa na segurança do paciente

Alessandra de Sá Soares

Estudo do efeito de dimetil fumarato sobre a disfunção cerebral após
sepse experimental em ratos

Graciela Freitas Zarbato

Desenvolvimento de formulação fitoterápica com extrato de alcachofra
(Cynara Scolymus) e batata yacon (Smallanthus Sonchifolius) e
atividade lipêmica em cães obesos

Anderson Eberhardt Assumpcao

Prevalência de lipodistrofia em pessoas vivendo com HIV atendidos em
Tubarão, Santa Catarina

Maricele Almeida da Silva

Avaliação dos efeitos da imersão diária em água termomineral de
Caldas da Imperatriz/SC na inflamação periférica em camundongos

Fernanda Madeira

O papel do exercício físico aeróbio na prevenção das alterações do
sistema nervoso central em modelo animal de sepse

Regina Maldonado Bussmann

Avaliação da neuroproteçao da vitamina B6 na sepse experimental

Lucineia Gainski Danielski

Avaliação de parâmetros de memória em modelo animal de obesidade
induzido por dieta hiperlipídica

Gabriela Guzatti Francisco

Avaliação de parâmetros inflamatórios e de estresse oxidativo em
cérebros de camundongos após indução de obesidade

Efeito da obesidade sobre parâmetros inflamatórios e bioquímicos no
hipotálamo de camundongos

Tendência da carga de doença da asma no estado de Santa Catarina

Luana da Rosa Souza

Rosiane De Bona Schraiber

Marco Antonio Santos

Relação entre desenvolvimento social e motor de indivíduos com
diagnóstico de transtorno do espectro autista

Carla Vasconcelos de Menezes

Desenvolvimento de extrato enriquecido em flavonoides a partir de
raízes de Wilbrandia Ebracteata COGN

Roberta Aguiar Gomes

Avaliação do uso de antibioticoprofilaxia em cirurgias realizadas em
hospital do Sul de Santa Catarina

Alexandre da Silva

Avaliação cognitiva e dos níveis séricos do fator neurotrófico derivado
do cérebro em pacientes com diagnóstico de tuberculose

Silvia Regina Simão

2015
Título da Dissertação
A suplementação de ácido graxo poliinsaturado ômega-3 e os efeitos
sobre a ativação imune materna em um modelo experimental de
autismo

Adesão ao tratamento farmacológico de pacientes com hepatite c,
atendidos em hospitais de referência do estado de Santa Catarina

Avaliação da implantação de medidas de boas práticas para prevenção
de infecção relacionada a cateter venoso central em unidade de terapia
intensiva neonatal em um hospital do sul do Brasil.

Nome do aluno

Naiana da Rosa

Thaís Moreira Barcelos

Graciana Jacinta Schmitt

Avaliação da influência do sistema melatonérgico sobre parâmetros
comportamentais e bioquímicos em um modelo experimental de
autismo

Andressa Manfredine Soliz Encina

Avaliação da integridade da barreira hematoencefálica e a atividade
das metaloproteinases de matriz 2 e 9 em camundongos com distrofia
muscular congênica 1 D

Aryadnne Luyse Schactae da Silva

Dimetil Fumarato exerce efeito neuroprotetor contra dano oxidativo e
comportamental em um modelo experimental de autismo induzido por
LPS no DG9,5

Lidiane Pinto Borges

Efeito da atividade física nas condições de saúde, no uso de
medicamentos e na qualidade de vida de idosos

Fabricio de Souza

Efeito do exercício físico aeróbio sobre a degeneração de tecido
muscular e neuronal em um modelo animal de distrofia muscular de
Duchenne

Andreza Hoepers

Indicadores para avaliação da prática da automedicação

Karina Saviatto de Carvalho Martins

Investigação pré-clínica do impacto da exposição à endotoxina no
período neonatal sobre o dano cerebral após a sepse na idade adulta

Drielly Silva Florentino

Kinesio taping como terapia complementar no tratamento
fisioterapêutico de pacientes com exacerbação de doenças pulmonar
obstrutiva crônica

Rodrigo Boff Daitx

Natação de alta intensidade reduz nocicepção somática induzida pelo
glutamato por ativação de receptores acolplados a proteína g/inibição
da proteína cinase a

Aline Siteneski

O papel do exercício físico aeróbico de baixa intensidade sobre o
comprometimento do sistema nervoso central em um modelo animal
de distrofia muscular congênita 1D

Jaime Amador Soares

Prevalência de sedentarismo e sua influência nas condições bucais

Michelly Viana

2014
Título da Dissertação
Administração central de UFP-101 sobre parâmetros comportamentais e
neuroquímicos em modelo animal de autismo

Nome do aluno

Eloise Schlickmann

Avaliação da atividade antinociceptiva e antiartrítica de extrato bruto
hidroalcóolico de citrus reticulata (ponkan) em camundongos

Adriele Cristina Alves
Schneider

Avaliação dos efeitos da Liraglutida sobre parâmetros bioquímicos no
hipotálamo de ratos

Morgana Prá

A influência da obesidade na encefalopatia séptica: estudo a partir de um
modelo animal

Andriele Aparecida da
Silva Viera

A tendência da carga de doença por Hepatite B no estado de Santa Catarina no
período de 2005-2010

Chaiana Esmeraldino
Mendes Marcon

Dentina hibridizada afeta a adesão do cimento resinoso autoadesivo?

Desenvolvimento de um Modelo de Avaliação da atenção à saúde bucal da
criança em Santa Catarina

Incidência de diarreia aguda em crianças de 0 a 1 ano de idade

Saulo Pamato

Luiz Gustavo Teixeira
Martins

Deisy da Silva Fernandes
Nascimento

Incidência de infecções comunitárias das vias aéreas inferiores em crianças
entre zero e um ano de idade

Ana Luisa Oenning
Martins

Interação entre o receptor de membrana CD40 e o seu ligante CD40L sobre
mecanismos neuroinflamatórios e comportamentais associados à sepse

Monique Michels

Qualidade de vida em pacientes com rinite: ensaio clínico comparando uso de
Bilastina versus Loratadina

Mecânica respiratória e pneumonia associada à ventilação mecânica

Rafael Búrigo Locks

Kelser de Souza Kock

O envolvimento do sistema endocanabinóide no efeito antihiperalgésico da
inalação do óleo essencial cedrus altântica em um modelo pré-clínico de dor
pós-operatória.

Aline Armiliato Emer

Sensibilidade bacteriana à fosfomicina em gestantes com infecção urinária

Rodrigo Batista Souza

Uso de medicamentos, suplementos, estimulantes e fatores associados em
praticantes de padel

Ana Cristina da Silva
Mendes Huber

2013

Título da Dissertação

Nome do aluno

Acurácia do exame clínico no diagnóstico da rinossinusite aguda em adultos:
estudo comparativo com técnicas de imagem

José Antônio Rosso

Avaliação da atividade antioxidante de compostos orgânicos de selênio sob
parâmetros de dano oxidativo e mitocondrial em cérebro de ratos submetidos à
sepse

Fernanda Silvestre

Avaliação do efeito da suplementação com vitamina C na cicatrização de
anastomose intestinal em ratos desnutridos

Eduardo André Bracci
Walczewski

Avaliação do efeito do disseleneto de difenila sobre o dano à proteína em órgãos
de ratos submetidos à sepse

Charles Martins de
Castro

Avaliação do efeito ômega-3 sobre parâmetros comportamentais e bioquímicos
em ratos submetidos a um modelo animal de depressão

Aline Haas de Mello

Doenças alérgicas em crianças e adolescentes portadores de HIV/Aids

Leandro da Silva Linhar

Perfil de uso de medicamentos em pré-escolares de zero a 24 meses de idade:
uma ênfase na automedicação em condições dermatológicas

Mariane Corrêa
Fissmer

Perfil farmacoterapêutico de hipertensos e diabéticos cadastrados em serviços
de atenção básica e os fatores associados à adesão ao tratamento

Silvana Cristina
Trauthman

Qualidade de vida e características de personalidade de pessoas que vivem com
Aids

Maria Tereza Andreola

Prevalência de lipodistrofia e fatores associados em indivíduos que vivem com
HIV

Lunara Basqueroto
Della Justina

Produção e avaliação da atividade anti-inflamatória de implantes contendo antiinflamatório não estereodal na osteoartrite induzida em joelho de ratos

Romilton Crozetta da
Cunha

A carga de doença por hepatite C no estado de Santa Catarina no ano de 2009

Kátia Regina de Bona
Porton Fratoni

Uso de medicamentos em gestantes atendidas no Sistema Único de Saúde de
Braço do Norte (SC): um estudo de coorte

Tânia Lunardi Maia

2012
Título da Dissertação

Nome do aluno

A carga de doença por AIDS no Estado de Santa Catarina

Helena Caetano
Gonçalves e Silva

A carga de doença por Tuberculose no Estado de Santa Catarina

Glênio César Nunes
Ferrer

Avaliação da influência da gabapentina sobre a regeneração nervosa, numa
modalidade de lesão neural induzida por esmagamento seguido de estiramento
em ratos

Jean Abreu Machado

Avaliação da possível atividade anti-alodínica induzida por exercício físico e
possíveis mecanismos de ação em modelo de síndrome da dor complexa
regional - I em camundongos

Fernando Soldi

Avaliação do rendimento da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) no
isolamento de microbactérias em amostras teciduais de bovinos

Tairone Machado

Avaliação do uso de membranas na regeneração de alvéolos em dentes recémextraídos: um estudo em ratos

Humberto Nesi

Broncoespasmo induzido pelo exercício em adolescentes escolares de 13 e 14
anos no Município de Capivari de Baixo/SC: prevalência e fatores associados

Marcos Paulo Huber

Condições de saúde bucal e seus reflexos na qualidade de vida de indivíduos de
1 a 18 anos de idade que vivem com HIV

Natália Spillere Rovaris

Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a prevenção da
pneumonia associada à ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva

Viviane Ivani Martins
Coelho

Efeitos comportamentais da olanzapina em animais tratados com metilfenidato

Fernanda Santana
Rosa

Expressão de il-29 e MxA por neutrófilos, eosinófilos e células mononucleares do
sangue periférico

Clarissa Hilzendeger

Influência da antissepsia no crescimento bacteriano nas mãos durante o uso de
luvas cirúrgicas

Lindsay Locks

Medicamentos "Sub Judice” no Sistema Único de Saúde do Município de
Tubarão/SC: uma abordagem econômica

Alexandra Ferro de
Mello

Prevalência de depressão em indivíduos positivos ao HIV e fatores associados

Márcio José Dal-Bó

Produção e avaliação da atividade anti-inflamatória tópica de nanocápsulas
contendo extrato de wilbrandia ebracteata

Carla Antunes Peters

Utilização de medicamentos em pessoas que vivem com HIV na Associação dos
Municípios da Região de Laguna/SC

Marcela Ferro Biudes

Fatores associados à coinfecção pelo vírus da Hepatite C em pessoas vivendo
com HIV

Valdete Meurer
Kuehlkamp

2011
Título da Dissertação

Nome do aluno

A acurácia do exame PCR-RT para detecção de streptococcus agalactiae no trato
anogenital de gestantes

Otto Henrique May
Feuerschuette

Auto-estima, estética oral e má oclusão: um estudo com soldados

Dikson Claudino

Avaliação da regeneração nervosa em extensa lesão neural associada ao uso ou
não de hormônio esteróide anabolizante

Marcos Flávio Ghizoni

Comparação da eficácia da Amitriptilina em relação a nimesulida associada ao
bloqueio nervoso, no tratamento agudo da capsulite adesiva idiopática: ensaio
clínico randomizado

Rafael Olivio Martins

Fatores associados à procura do serviço de emergência em um hospital público
por doença respiratória em criança com ênfase em asma e sibilância

Kellen Meneghel de Souza

Fatores de risco para infecção nosocomial em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal do Sul do Estado de Santa Catarina

Karla Dal-Bó

O impacto da vacina contra influenza em idoso no Estado de Santa Catarina, nos
anos de 1995 a 2009

Alana Patrício Stols Cruzeta

Presença de estresse em criança com dermatite atópica

Ana Claudia Lawless
Dourado

Prevalência e fatores associados à infecção pelo vírus da Hepatite B em idosos
residentes em Tubarão/SC

Danubia Felippe Grassi de
Paula Machado

Prevalência e fatores associados à infecção pelo vírus da Hepatite C em idosos
residentes em Tubarão/SC

Tatiana Martins

Presença de marcadores de neurodegeneração e ativação de rage no cérebro de
ratos sobreviventes de sepse

Samantha Pereira Miguel

