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 Caracterização de leveduras isoladas da corrente sanguínea em 
pacientes atendidos em hospitais públicos do município de Salvador, 
Bahia, Brasil  – Fabio Santos Ferreira, 2016 
 

 Perfil genotípico de isolados de Toxoplasma gondii provenientes de 
pacientes com toxoplasmose disseminada - Inara Bastos da Silva, 2016 

 Estudo da infecção do vírus da Hepatite C em pacientes infectados 
pelo HIV – Vanessa Cristina Martins Silva, 2016  
 

 Infecção Oculta pelo Vírus da Hepatite B em Pacientes Infectados por 
HIV, – Samira Julien Calux, 2016 
 

 Aspectos entomológicos e infecção natural dos flebotomíneos por 
Leishmania (Leishmania) infantum chagasi em municípios do estado 
de São Paulo com autoctonia de transmissão de leishmaniose visceral 
humana e/ou canina – Vanessa Gusmon Silva  
2016 
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 Estudo da infecção do vírus da Hepatite C em pacientes infectados 
pelo HIV – Aspectos soroepidemiológicos da leishmaniose visceral no 
Departamento Regional de Saúde (DRS) XV região de São José do Rio 
Preto, estado de São Paulo, Brasil, 2008-2012 – Denise Maria Bussoni 
Bertollo, 2016 
 

 Cuidado paliativo: a integralidade do cuidado e seus avanços na 
história / Palliative Care: The Integrality of Care and its Advances in 
History- Tayná Batista Dourado-2017 
 

 Tratamentos psicanalíticos da pessoa com esquizofrenia na atualidade 
/ Psychoanalytichttp://pesquisa.bvsalud.org/ses/resource/pt/ses-
34493 Treatments of People with Schizophrenia in the Present – 
Marilia Silveira Cardoso-2017 
 

 O desenvolvimento da resiliência nos serviços públicos de saúde 
mental: uma pesquisa bibliográfica / The Development of Resilience in 
Public Mental Health Services: A Bibliographic Survey  - Naiara Regina 
Alves Silveira-2017 

 

 Psicanálise infantil: uma intersecção entre a teoria e a prática / Child 
psychoanalysis: an intersection between theory and practice- Letícia 
de Paula-2017 
 

 Envelhecimento ativo: as possibilidades de transpor o foco de 
prevenção para além do controle de doenças / Active Aging: The 
Possibilities of Transposing the Prevention Focus Beyond Disease 
Control – Antonio Carlos Mendes Pasqualão-2017 
 

 Reflexões sobre pacientes terminais: um olhar para a família / 
Reflections on Terminal Patients: A Look at the Family – Camila Teles 
de Souza Nunes – 2017 
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 A visão do Serviço Social sobre o cuidador familiar no Serviço de 
Geriatria / The Vision of Social Work on the Family Caregiver in the 
Geriatrics Service – Edna Ferreira Kanashiro-2017 
 

 A percepção sobre a morte: do luto à elaboração / The Perception of 
Death: From Mourning to Elaboration – Elizângela Queiroz da Silva-
2017 
 

 Gravidez: ser mulher, tornar-se mãe / Pregnancy: Being a Woman, 
Becoming a Mother – Ligia Barbosa Moreira-2017 
 

 Encontros e Desencontros: o psicólogo, o hospital e a morte nos 
entrelaces da vida / Encounters and Disagreements: the Psychologist, 
the Hospital and the Death in the Life Links – Rodrigo Assis da Silva-
2016 
 

 Influência do treinamento muscular inspiratório sobre o desmame da 
ventilação mecânica: revisão sistemática / Influence of Inspiratory 
Muscular Training on Mechanical Ventilation Weaning: Systematic 
Review – Thais Corrêa da Silva-2016 
 

 Do filho ideal ao filho real: lutos necessários diante da ameaça de 
doença do bebê / From the ideal son to the royal child: Lutes needed 
in the face of the threat of the baby's illness – Mariana Soares-2016 
 

 Desafios no diagnóstico da infecção pelos Vírus Linfotrópicos de 
Células T Humanas do tipo 1 e tipo 2 (HTLV-1 e HTLV-2) em pacientes 
infectados com o HIV-1 - Karoline Rodrigues , 2016 
 

 Acompanhamento e intervenção nutricional em cuidadores e 
pacientes com deficiências múltiplas - Daniela Fagioli Masson, 2016 
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 Caracterização molecular e perfil de suscetibilidade de Cryptococcus e 

outras leveduras melanizadas de ambiente contaminado com 

fungicidas azólicos -  Juliana Possatto Takahashi, 2016 

 

 Depressão, qualidade de vida e adesão ao tratamento antirretroviral 

em idosos portadores de HIV/Aids - Mônica Americano Leite, 2016 
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