
BOLSISTAS PAIC 2016/2017 
 

Nº Bolsista Projeto 

1 Adnaldo da Silveira Maia 
Alterações endoscópicas nasais em pacientes com otite média 

crônica. 

2 Amanda de Menezes Reges 
Avaliação das alterações cognitivas relacionadas ao uso 

suplementar de vitaminas B1 em pacientes pré e pós-operatório de 
cirurgia bariátrica da Fundação Hospital Adriano Jorge. 

3 Ângela Maria Santos da Rocha 
Núcleo de apoio neurofuncional (NAN), apoio multidisciplinar a 

pacientes com seqüelas neurológicas. 

4 Carlos Eduardo Garcez Texeira 
Perfil epidemiológico das cirurgias nasendoscópias numa instituição 

pública de Manaus. 

5 Caroline Olinda de Spouza Pitoli 
Sintomatologia e queixas otológicas prevalentes em pacientes pós-

tireoidectomia na Fundação e Hospital Adriano Jorge 

6 
Cassiano Alencar de 

Vasconcellos Dias Jimenez 
Análise histológica dos fígados não captados em doadores falecidos 

no estado do Amazonas 

7 Cécilia Maciel Altran 
A importância da Suplementação Proteica para a Cicatrização do 

paciente no Pós Operatório. 

8 
Danielle Cristina de Oliveira 

Santos 

Avaliação nutricional de pacientes antes e pós-operatório de 
reconstrução do trânsito intestinal em hospital público de Manaus-

AM. 

9 Diandra Leite Moraes 
Pessoas em situação de rua na cidade de Manaus: Um estudo 

sobre Saúde e condições de vida. 

10 Fabiane da Silva Trindade 
Políticas arquevística para melhoria do sistema de arquivos e 

gestão documental na fundação Hospital Adriano Jorge. 

11 Flávia Callou Tavares 
Perfil epidemiológico das cirurgias de laringerealizados em uma 

instituição pública de Manaus. 

12 Flávia Guerreiro de Lima 
"Avaliação epidemio-clínica de pacientes com diagnóstico de 

síndrome metabólica atendidos nos ambulatórios de cardiologia da 
FHAJ". 

13 Jessica de Oliveira  Correia 
Análise de resultados das decolostomias realizadas por um hospital 

de ensino na cidade de Manaus-AM. 

14 Jessica Rosori Ribeiro 
Perfil audiológico pré e pós-operatório dosa pacientes submetidos a 

cirurgia otológica. 

15 João Celestino Cavalcante Filho 
Doença pulmonar fúngica Associada a outras patologias em 
pacientes atendidos em hospital terciário em Manaus-AM. 

16 Josias Torres de Siqueira Filho 
Estudo Epidemiológico dos achados sobre a semana da campanha 

de voz do estado do Amazonas. 

17 Juliana Marialva Santiago 
Análise das pressões de balonetes traqueais durante procedimentos 

anestésicos na Fundação Hospital Adriano Jorge. 

18 Karina Sayuli Leite Enta Palheta 
A cooperação Internacional para desenvolvimento da Amazônia: 

Estudo sobre investimentos da Alemanha no Brasil. 

19 Klinger Gomes de Souza 
Perfil Epidemiológico das cirurgias nasais realizadas em uma 

instituição pública de Manaus. 

20 Laryssa Coêlho Pinheiro 
Avaliação do tratamento empírico da tuberculose em pacientes 

atendidos no ambulatório Cardoso Fontes. 

21 Louisie Marie ferreira Lima 
O efeito da cirurgia bariátrica nas comorbidades osteoarticulares de 

pacientes idosos. 

22 Lucas de Souza Monteiro 
Incidência de acidentes vascular cerebral em pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica atendidos na FHAJ. 



23 
Matheus Cavalcante Tomaz 

Bezerra 

Análise epidemiológica retrospectiva dos procedimentos cirúrgicos 
realizados pela equipe de residência em cirurgia e traumatologia 

bucomaxilofacial da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) na 
Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ). 

24 Mayume Nichida rodrigues 
"Estabilidade de níveis de antiHBS em pacientes em tratamento 

dialítico crônico em dois centros de diálise do Amazonas, Fundação 
Hospital Adriano Jorge e PRONEFO". 

25 
Mileyde Caroline Magalhães dos 

Santos 
Cuidando do cuidador: um estudo sobre condições de saúde dos 

funcionários da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ). 

26 Miriam Aparecida da Fonseca 
Benefícios da identificação correta do paciente na núcleo de 

segurança do paciente em uma fundação hospitalar de grande 
porte. 

27 Patrícia da Costa Franco O cuidar do enfermeiro frente ao idoso hospitalizado. 

28 Rafaela Costa Viana 
Avaliação neuropsicológica em crianças e adolescentes portadores 

de mucopolissacaridose (MPS). 

29 Railton Moreira dos Santos 
Avaliação e efetividade das internações educativas realizadas para 
prevenção da pré eclâmpsia entre grupos de gestantes atendidas 

pelo sistema único de saúde de Manaus, Amazonas. 

30 Rogério Fraxe Tavares 
Epidemiologia dos óbitos em Manaus- Am nos anos de 1940 à 

1970: Estudo de caso. 

31 Romário Cordeiro de Araújo 
Avaliação do estado nutrológico de pacientes com câncer de 

pulmão na fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do 
Amazonas- FECON. 

32 Sandira da Siva Paiva 
Perfil de pacientes atendidos na disciplina de reumatologia no 

ambulatório da FHAJ 

33 Sara Nogueira Sampaio 
A percepção do idoso em relação ás praticas de cuidado do 

profissional enfermeiro no processo de hospitalização. 

34 Vanessa Menezes da Mata 

Transplante de microbiota ecal em pacientes com hiperproliferação 
bacteriana pós cirurgia bariátrica, small intestino bacterial 

overgrowth (SIBO) e colite pseudomembranosa residentes ao 
tratamento antibioticoterápico da FHSJ- estudo piloto. 

35 Yasmin Bastos Silva Gomes 
Estudo sobre o conhecimento de diábeticos a respeito da 

Cetoacidose Diabética e interações decorrentes dessa complicação 
em hospital de Manaus – Am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


