
Relação de Orientadores x Alunos 

 

Orientador Aluno Nível Cronograma Projetos 
AGNALDO SOARES LIMA ÂNGELA APARECIDA DE LIMA  M 09/03/2017 Adesão aos imunossupressores em pacientes submetidos ao transplante hepático 

 
  

  
  

ALEXANDRE VARELLA 
GIANNETTI 

LEANDRO CUSTÓDIO DO AMARAL M 04/04/2016 Estudo comparativo das complicações após hipofiesectomia endoscópica transesfenoidal primária. 

LEOPOLDO MANDIC FERREIRA FURTADO M 08/03/2017 Aquedutoplastia endoscópica no tratamento do quarto ventrículo isolado 

LUCAS RAMOS LIMA D 09/03/2017 
Acessos minimamente invasivos à porção lateral do seio cavernoso e cavo de Meckel: comparação entre técnicas endoscópicas transorbitais e 
subtemporais 

LUCIANE MARIA PEREIRA MICHEL D 08/03/2017 O uso da azitromicina no pós-operatório da polipose nasossinusal eosinofílica: análise clínica e histomorfológica 

LUIZ ALBERTO OTONI GARCIA M 05/03/2016 Avaliação da estimulação cortical nas cirurgias de lesões cerebrais em áreas eloquentes 

 
  

  
  

ANDY PETROIANU 
CECILIA MARIA DE SOUSA LAGARES DABIEN 
HADDAD 

M 09/03/2017 Causas de óbito por ingestão de cáusticos 

 
  

  
  

ANTONIO LACERDA FILHO 

ADRIANA CHEREM ALVES M 05/04/2016 Bolsa ileanal na retocolite ulcerativa 

ANA CAROLINA PARUSSOLO ANDRÉ M 05/04/2016 Alterações ultrassonográficas em pacientes submetidos à fistulotomia anal com sedenho cortante 

FÁBIO LOPES DE QUEIROZ D 04/03/2014 
Protocolo multimodal de recuperação acelerada ("Fast Track") em pacientes submetidos à cirurgia coloretal laparoscópica. Estudo 
prospectivo. 

FRANCIELLE PROFETA RODRIGUES M 09/03/2017 Avaliação da qualidade de vida de pacientes com sindrome da ressecção anterior do reto antes e após o uso da irrigação intestinal retrógrada 

LUCIANA MARIA PYRAMO COSTA D 09/03/2017 
Avaliação da função intestinal e da qualidade de vida de pacientes após ressecção colorretal no tratamento da endometriose pélvica 
profunda. 

PAULO ROCHA FRANÇA NETO D 09/03/2017 
Avaliação do impacto da disfunção gênito-urinária e da síndrome da ressecção anterior na qualidade de vida de pacientes em pós-operatório 
tardio de retossigmoidectomia baixa por câncer de reto 

 
  

  
  

CRISTIANO XAVIER LIMA 
JULIANO FELIX CASTRO M 09/03/2017 

Avaliação da correlação entre nível sérico de marcadores inflamatórios no peri-operatório imediato com a susceptibilidade infecciosa no pós-
operatório tardio em pacientes submetidos a transplante hepático 

STEPHANIE SANTOS DE ALMEIDA M 09/03/2017 
Estudo do perfil pré-operatório da resposta imunológica celular contra o antígeno viral pp65 do citomegalovirus e sua associação com 
ocorrência infecção viral no periodo pós operatorio de pacientes submetidos a transplantes de fígado e rim 

 
  

  
  

DANIEL VITOR DE 
VASCONCELOS SANTOS 

HELENA HOLLANDA SANTOS M 09/03/2017 Modelo experimental de retinocoroidite com cepas de Toxoplasma gondii isoladas de pacientes do estado de Minas Gerais 

RENATA PEREIRA GONÇALVES ANTUNES M 09/03/2017 Perfil clínico-epidemilógico de pacientes atendidos em serviço de referência em baixa visão no estado de Minas Gerais – Brasil 

 
  

  
  

IVANA DUVAL DE ARAUJO 

ANDRÉA SILVA DE PINHO D 04/03/2014 
Análise imunihistoquímica e imunoenzimática na cicatrização de feridas cirúrgicas de lactentes abaixo de seis meses submetidos à derivação 
ventrículo-peritonial 

CLAUDIO BELING GONÇALVES SOARES D 03/08/2015 
Efeito do concentrado de líquido amniótico humano à consolidação das fraturas de ossos longos expostos à radiação: estudo experimental em 
ratos com avaliação da neoangiogênese 

JOSÉ CARLOS SOUZA VILELA D 20/02/2014 Avaliação histológica de reparos tendinosos em coelhos com uso de enxerto de membrana amniótica 

PAULO ROBERTO RODRIGUES BICALHO D 06/08/2013 Resposta inflamatória ao tratamento laparoscópico da peritonite induzida em ratos com penumoperitônio realizado com CO2 ou He. 

SILVIA IOVINE KOBATA M 03/08/2015 
Avaliação da prevenção de infecções em fraturas expostas de ratos com o uso tópico de ciprofloxacina em diferentes concentrações 
incorporado em dispositivos de quitosana 

VINICIUS RODRIGUES TARANTO NUNES D 05/05/2014 Avaliação da mesalazina incorporada a polímero biodegradável no tratamento da retite actínica em ratos 

WALTER FERRAZ FLÁVIO JÚNIOR M 03/05/2016 
O uso do extrato hidroalcoólico de barbatimão associado ao filme de quitosana para a cicatrização de feridas cutâneas em pele irradiada de 
ratas 

YURI LOBATO GUIMARÃES M 03/05/2016 Avaliação do tratamento com arginina na resposta pulmonar e hepática na sepse abdominal 

 
  

  
  



MARCELO DIAS SANCHES ROMULO ANDRADE SOUKI M 09/03/2017 Efeitos da gastrectomia vertical nos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico e na pressão do esfícter inferior do esôfago 

 
VICENTE GUERRA FILHO D 03/05/2016 Pesquisa do refluxo gastroesofágico por cintilografia em pacientes submetidos à gastroplastia vertical com reconstituição em Y de Roux 

 
  

  
  

MARCELO HENRIQUE 
MAMEDE LEWER 

ANDRE LOPES SALAZAR D 08/03/2017 
Correlação da expressão dos marcadores tumorais EGFR, GLUT-1, hexoquinase-II e KI-67 com 18F-FDG PET/CT em pacientes com câncer de 
pênis: valor prognóstico 

 
  

  
  

MARCELO MAGALDI 
RIBEIRO DE OLIVEIRA 

ANA CLARA FIDÉLIS RODRIGUES D 08/03/2017 Simulador ex vivo híbrido de incisão, dissecção, hemostasia e sutura: valor preditivo e análise objetiva da resposta aguda ao stress cirúrgico 

ARTHUR ADOLFO NICOLATO D 04/03/2017 
Avaliação objetiva da habilidade manual durante procedimentos hemodinâmico por meio da visão computacional utilizando simulador híbrido 
ex-vivo 

AUDREY BEATRIZ SANTOS ARAÚJO D 25/06/2013 Placenta humana como modelo de treinamento neurocirúrgico microvascular e endovascular 

CARLOS EDUARDO PRATA FERNANDES FERRAREZ M 04/04/2016 Placenta humana como modelo para desenvolvimento de habilidades microcirúrgicas na abordagem de aneurismas cerebrais 

LEONARDO AUGUSTO WENDLING HENRIQUES M 08/03/2017 
Simulador de placenta humana para realização de ponte (bypass) cerebrovascular nas modalidades término-terminal, término-lateral, látero-
lateral, ponte sobre aneurisma e transposição de ramo arterial – validação concorrente e de construto 

MARCELO ESTEVES CHAVES CAMPOS M 08/03/2017 Validação de face, conteúdo e construto de modelo ex-vivo e não morto para simulação de varicocelectomia microcirúrgica 

TAÍSE MIRIAM CRUZ MOSSO RAMOS M 04/04/2016 
Validação concorrente de simuladores biológicos para a prática de microcirurgias de aneurismas cerebrais: cadáver humano versus placenta 
humana 

 
  

  
  

MARCIO BITTAR NEHEMY 

FLÁVIO TEPEDINO AGUIAR OLIVIERA M 09/03/2017 
Análise da microestrutura macular, utilizando tomografia de coerência óptica de domínio sprectral, em pacientes com oclusões venosas 
retinianas 

LETÍCIA MARIA COELHO D 04/04/2016 Avaliação de um novo teste da função visual de sensibilidade ao contraste 

TEREZA CRISTINA MOREIRA KANADANI D 03/02/2015 
Inflência da interface vitreomacular na resposta terapêutica da forma exsudativa da degeneração macular relacionada à idade aos 
antiangiogênicos 

 
  

  
  

MARCO ANTONIO PERCOPE 
DE ANDRADE 

GUSTAVO PACHECO MARTINS FERREIRA D 03/11/2016 Modelo de técnica cirúrgica no tratamento da instabilidade rádio-ulnar distal crônica sem artrose 

GÜYDO MARQUES HORTA DUARTE D 03/11/2016 Resultado da reconstrução acetabular com enxerto impactado em artroplastias cimentadas do quadril 

HOBERDAN OLIVEIRA PEREIRA D 09/03/2017 Fatores de risco para infecção do sítio cirúrgico em pacientes submetidos à hemotransfusão em cirurgia ortopédica de membros inferiores. 

LEANDRO EMÍLIO NASCIMENTO SANTOS M 03/11/2016 Avaliação da distância trocânter-crista ilíaca e a relação com os pacientes portadores da síndrome dolorosa do grande trocanter 

MARIO ROBERTO CHAVES CORRÊA FILHO M 03/11/2016 Artroscopia de ombro em decúbito dorsal: estudo radiográfico comparativo do intervalo glenoumeral inferior entre duas técnicas. 

RODRIGO BARREIROS VIEIRA D 04/04/2016 Fatores preditivos nas repercussões morfofuncionais da reconstrução do ligamento patelo-femoral 

TÚLIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA CAMPOS D 08/03/2017 
Estudo prospectivo randomizado que compara resultados de diferentes tempos de antibioticoterapia para tratamento da osteomielite 
pósosteossíntese nos membros inferiores 

 
  

  
  

MARCO AURELIO LANA 
PEIXOTO 

HUGO BRITO DE CARVALHO D 20/07/2012 Estudo da vasculatura retiniana e das funções visuais no espectro da neuromielite óptica de Devic. 

JULIANA MACHADO SANTIAGO DOS SANTOS 
AMARAL 

D 05/08/2015 Estudo do tempo de instalação da neurite óptica como fator preventivo de incapacidade funcional na neuromielite óptica 

RODRIGO GONÇALVES KLEINPAUL VIEIRA D 21/02/2014 
Estudo dos fatores preditores para conversão de síndrome clinica isolada de tronco encafalico em esclerose multipla ou neuromielite optica: 
estudo comparativo 

 
  

  
  

MARIA ISABEL TOULSON 
DAVISSON CORREIA 

HELEM DE SENA RIBEIRO D 15/05/2013 
Relação entre os métodos de avaliação nutricional e complicações do pós operatório imediato em pacientes submetidos a transplante 
hepático 

 
  

  
  

RENATO SANTIAGO GOMEZ 
ILMA PATRICIA MACHADO M 05/04/2016 Estudo das variações vasculares oculares após bloqueio peribulbar 

LUIZ FERNANDO MACHADO SOARES D 19/06/2013 Avaliação do sangramento em artroplastia total do joelho com a utilização do ácido tranexâmico tópico 

 
  

  
  

ROBERTO EUSTAQUIO 
SANTOS GUIMARAES 

ANDRESSA VINHA ZANUNCIO 
 

05/04/2016 Correlação do ponto de referência anatômico para cirurgia endoscópica nasal em exames de imagem e medidas intra-nasais 

ISAMARA SIMAS DE OLIVEIRA D 05/04/2016 Estudo histomorfológico na polipose nasossinusal eosinofílica - estudo randomizado e prospectivo com o uso azitromicina 

 
  

  
  

SEBASTIAO 
CRONEMBERGER 

SOBRINHO 

ÉRICA DE ABREU BORGES D 03/08/2015 
Efeitos da idade, raça, gênero, biometria e erros refrativos oculares na camada de fibra nervosa retiniana em pacientes que apresentaram 
crise aguda de glaucoma primário de ângulo fechado, pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto e seio camerular 

FERNANDA DOS SANTOS VIDAL D 09/03/2017 
Relevância da restauração límbica no tratamento do pterígio: Análise do limbo por OCT de segmento anterior antes e após a ressecção do 
pterígio e reconstrução local com transplante limbo-conjuntival autólogo 



HAYANA MARQUES DO ARAGÃO RANGEL D 21/11/2012 Avaliação de bolha fistulante antiglaucomatosa após a administração de Aflibercept, Ranibizumab e Mitomicina-C em olhos de coelhos 

 
  

  
  

SEBASTIAO NATANIEL 
SILVA GUSMAO 

BALTAZAR LEÃO REIS D 06/08/2013 
Importância da anatomia da tenda do cerebelo no acesso supracerebelar transtentorial para lesões da face antero inferior do hemisfério 
cerebral 

SILVIO PEREIRA RAMOS JÚNIOR D 15/05/2013 Referência anatômica de acesso à base do crânio na transição crânio cervical centrado no processo transverso de C1 

 
  

  
  

TARCIZO AFONSO NUNES 

ANDREA SAADE DAHER BORJAILI D 01/06/2016 Efeito da Peritonite em ratos submetidos ás operações conservadoras de tecido esplênico 

BRENO DINIZ NOGUEIRA M 03/08/2015 Postectomia: Comparação dos Resultados com Uso de Diferentes Fios e Suturas, 

CAMILA COUTO GOMES M 08/03/2017 Prevalência de lesões iatrogênicas duranate colecistectomia laparoscópica em indivíduos com laparotomia longitudinal supraumbilical prévia 

GABRIELA ABREU NASSIF M 09/03/2017 Fototerapia por LED em queimadura de segundo grau profunda induzida em ratos: análise da proteína chaperona HSP90α e cicatrização. 

STEPHANIE LUZIA DA COSTA PEDRETTI D 01/06/2016 Ação da Pentoxifilina no reparo tissular e na vitalidade dos retalhos cutâneos em ratos 

 
  

  
  

TULIO PINHO NAVARRO 

ALESSANDRA ROCHA LUZ M 09/03/2017 Validação do Sistema de Classificação WIfI da Sociedade Internacional de Cirurgia 

ANA BEATRIZ DE PINHO BARROSO D 09/03/2017 Resultados clínicos da aplicação de protocolo multidisciplinar para tratamento de úlceras venosas a nível ambulatorial 

EDUARDO ALEXANDRE SOUZA GOIS M 10/03/2017 Desfechos clínicos e fatores prognosticos em pacientes submetidos a correção endovascular de doenças da aorta toracica 

FERNANDO AUGUSTO DE VASCONCELLOS SANTOS D 09/03/2017 Impacto da multissecção linfonodal e avaliação imunohistoquímica no estadiamento linfonodal do arcinoma gástrico 

FERNANDO DE ASSIS FIGUEIREDO JUNIOR M 05/03/2016 ENDOLONG - Avaliação prospectiva dos resultados a longo prazo do implante de endopróteses para correção de aneurisma de aorta. 

JOICE CRISTINA DALTOÉ INGLEZ M 09/03/2017 
Comparação do perfil de pacientes e dos resultados do  tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal no Brasil e no mundo 
(Europa, Estados Unidos e Austrália/Nova Zelândia) 

NATÁLIA ANÍCIO CARDOSO D 16/07/2016 Impacto locais e sistêmicos de doenças vasculares periféricas 

 
  

  
  

VIVIAN RESENDE 

FREDERICO HENRIQUE CORREA DE MELO D 08/03/2017 Estudo da via de oncogênese RAS-RAF-MAPK a partir da imunoexpressão de EGFR, KRAS e BRAF em adenocarcinomas da ampola de Vater 

ISABELA PASSOS PEREIRA QUINTÃES D 16/05/2017 
Fator de crescimento epitelial e fasciotomia testicular descompressiva: efeito sinérgico como tratamento da lesão do tipo isquemia-
reperfusão? Estudo experimental em ratos. 

JOÃO BERNARDO SANCIO ROCHA RODRIGUES M 09/03/2017 Avaliação da expressão de SOX9 e EPCAM em neoplasias malignas do pâncreas 

JOÃO PAULO LEMOS DA SILVEIRA SANTOS D 09/03/2017 Expressão das proteínas da via Hedgehog e seu valor Prognóstico no adenocarcinoma da ampola de Vater 

LEONARDO DO PRADO LIMA D 09/03/2017 Associação entre a expressão do biomarcador EPCAM e a ativação da via molecular MTOR no carcinoma hepatocelular 

MARIO PASTORE NETO D 08/03/2017 Comparação de dois tipos de drenagem torácica fechada na evolução do empiema por hemotórax retido. Estudo prospectivo 

RENATO GOMES CAMPANATI M 09/03/2017 Análise da expressão de EPCAM, BMI1 e SOX9 no adenocarcinoma colorretal primário e metastático 

 
  

  
  

WANESSA TRINDADE 
CLEMENTE 

CAROLINA LINS RODRIGUES M 08/03/2017  Bacteriemia por bactérias multirresistentes em receptores de órgão sólido: avaliação de risco e desfecho 

LEILA DE FÁTIMA SANTOS D 08/03/2017 
Avaliação do risco ocupacional de profissionais médicos e não médicos dos centros cirúrgicos de duas instituições públicas de grande porte em 
Belo Horizonte 

 
  

  
  

 


