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Bruna Becker da Silva 
Influência do estado nutricional no agravamento do quadro 
clínico, expectativa e qualidade de vida em pacientes 
pediátricos com fibrose cística 
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Daiana Cristina Salm 

A eletroestimulação percutânea do ramo auricular do nervo 
vago atenua a hiperalgesia pela ativação da via ANXA1- 
FPR2/ALX periférica em um modelo de inflamação persistente 
em camundongos 

Paula Fassicolo Variza 
Ecoepidemiologia do Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) e 
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) no 
Brasil 
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Kiuanne Lino Lobo Metzker 
O impacto da atividade da triptofano 2,3-dioxigenase sobre a 
disfunção cerebral em curto e longo prazo em modelo animal de 
sepse 
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Lia Karina Volpato 
Contribuição de mediadores, plasmáticos e placentários, 
inflamatórios e pró-resolutivos para o trabalho de parto induzido 
em humanos 

Leoberto Ricardo Grigollo Nível de atividade física, estilo de vida e saúde mental de 
adolescentes: uma análise de mediação  

Alexandre Santana Hilel 
Estudo comparativo da atividade biológica de loções de uso 
externo de clobetasol em veículo convencional e lipossomal em 
um modelo de lesões psoriasiformes em camundongos 

Daniela Dero Ludtke 
Avaliação do envolvimento da via ANXA1-FPR2/ALX na anti-
hiperalgesia produzida pela natação contínua e intervalada em 
um modelo não clínico de dor pós-operatória 
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Adriano Alberti Associação entre eventos ocorridos no período gestacional e 
obesidade em crianças por meio de marcas dermatoglíficas  
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Rodrigo Dias Nunes 
Partofobia em gestantes no contexto sociocultural e clínico-
obstétrico da população brasileira 

Lucinéia Gainski Danielski 
Investigação do envolvimento do inflamassoma NLRP3 sobre 
alterações cerebrais precoces e tardias após a sepse 

Flávia de Souza Fernandes 
Ácido betulínico aplicado sobre a pele de camundongos com 
lesões psoriasiformes induzidas por imiquimode: efeitos locais, 
biossinalização e efeitos potencialmente adversos 

João Ghizzo Filho A influência dos fatores pré-natais na incidência de excesso de 
peso em crianças no período escolar 
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Rômulo Nolasco de Brito 
Imersão em água termomineral reduz dor neuropática em 
camundongos e imunoconteúdo de BDNF e NOS2 na medula 
espinal 
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Leandro Pereira Garcia 

Eficácia, efetividade e eficiência de governos sobre a mortalidade 
de crianças e a proporção de gastos públicos destinados à saúde 
em países pobres – a importância de pensar os governos de forma 
sistêmica para avançar rumo aos objetivos de desenvolvimento 
sustentável 

  

Ana Carolina Lobor Cancelier 

  

Relação entre adenovírus 36 humano e excesso de peso em 
crianças e adolescentes de 9 a 12 anos de idade 

  

Fabricio de Souza 
Efeito do treinamento de karatê combinado com intervenções 
multidisciplinares em adolescentes com sobrepeso e obesidade: 
um ensaio clínico randomizado 
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Naiana da Rosa 

  

  

O efeito terapêutico do composto Bioativo 6-shogaol em modelos 
animais expostos à ativação imune materna por 
lipopolissacarídeo: estudo pré-clínico 

  

Leonardo de Paula Martins 

  

Critérios racionais que orientem a prescrição farmacêutica de 
medicamentos isentos de prescrição 

  
Helena Caetano Gonçalves e 
Silva 

  

  

Coinfecção pelo adenovírus 36 em pessoas vivendo com HIV e sua 
repercussão na lipo-hipertrofia e obesidade 

  

Fabiana Durante de Medeiros 

  

  

Estudo do efeito neuroprotetor da berberina e emulsão de 
berberina sobre comportamento tipo-autista: estudo pré-clínico 
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Aline Armiliato Emer 

  

  

Potencial efeito anti-hiperalgésico, anti-inflamatório e pró-resolutivo 
da inalação do óleo essencial Pogostemon Cablin em camundongos: 
análise da via Anexina a1 / FPR2 / Opioide 

  
Abelardo Nunes Lunardelli 

  

  

A relação entre traumatismo dentário e equilíbrio ortostático em 
crianças aos 7/8 anos: um estudo de caso-controle de base 
populacional 

  
Dikson Claudino 

  

  

Avaliação do clareamento dental após simulação de envelhecimento 
em dentes submetidos a colagem e descolagem de bráquetes 
ortodônticos 

  
Saulo Pamato 

  

  

A influência de pilares híbridos à base de titânio sobre os parâmetros 
clínicos e radiográficos periimplantares: um ensaio clínico 
randomizado 

  

Luiz Gustavo Teixeira Martins A influência dos primeiros mil dias de vida na consolidação de 
comportamentos determinantes à cárie dentária 
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Sandra Espíndola Lunardelli 

  

A influência dos primeiros mil dias de vida da criança na incidência de 
defeitos de desenvolvimento de esmalte dentário          

  
Amanda Della Giustina 

  

  

Estudo pré-clínico com utilização de nutracêuticos sobre a disfunção 
cerebral na sepse 

  

Mariana Pereira de Souza Goldim 

  

  

Estudo do comportamento doentio na sepse experimental e o 
envolvimento da disfunção cerebral e ativação microglial 

  

Morgana Prá 

  

  

Efeitos do tratamento com nanopartículas de ouro na adiposidade, 
resposta inflamatória e parâmetros bioquímicos em camundongos 
submetidos a obesidade 

  
Chaiana Esmeraldino Mendes 
Marcon 

  

Geno (feno)tipagem e perfil de resistência aos antirretrovirais em 
pessoas vivendo com HIV no sul de Santa Catarina 
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Eliane Silva de Azevedo Traebert 

  

  

Associação entre os primeiros mil dias de vida da criança e 
comportamento de risco às oclusopatias 

  

Lílian de Souza Leite Fausto 

  

  

Efeitos da dieta cetogênica na avaliação de parâmetros bioquímicos e 
clínicos da distrofia muscular de Duchenne: estudo pré-clínico 

  

Luiz Augusto Oliveira Belmonte 

  

  

Os efeitos da corrida contínua versus intervalada na dor pós isquemia 
crônica da pata em camundongos: análise do mecanismo de ação 

  

Otto Henrique May Feuerschuette 

  

  

Diversidade genética e características fenotípicas do estreptococo do 
grupo B do trato anogenital de gestantes 

  

Karoliny dos Santos 

  

  

Influência dos primeiros mil dias de vida em crianças com sintomas de 
asma aos 6-7 anos de idade em Palhoça – Santa Catarina 

  

http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/5388
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/5388
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/5568
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/5568
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/8291
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/8291
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/4823
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/4823
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/4833
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/4833


 

 

2017 

Clávison Martinelli Zapelini 

  

  

Apoio á decisão na revisão da farmacoterapia: orientações para o 
aprazamento utilizando algoritmos genéticos 

  

Ralph Fernando Rosas 

  

  

Avaliação dos efeitos da biocerâmica na inflamação periférica em 
camundongos : análise do mecanismo de ação 

  

Aline Haas de Mello 

  

  

O potencial nutracêutico do ômega-3 na obesidade induzida por dieta 
hiperlipídica: do tecido adiposo ao cérebro 
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