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Paula Renata Olegini 

Vasconcellos
Maria Lucia Frizon Rizzotto A doença de Parkinson e sua relação com a exposição a agrotóxicos 

em usuários de um serviço público de saúde do Paraná, Brasil.

Ana Claudia Amaral Sandra Lucinei Balbo Efeito da vagotomia associada ou não a esplenectomia sobre a 

histologia do fígado em ratos obesos-MSG

Meiriane Bürger Machado Maria Lucia Frizon Rizzotto Associação entre a exposição a agrotóxicos, depressão e ideação 

suicida no município de Anahy/PR

Natani Ribeiro Demarco
Ana Tereza Bittencourt 

Guimarães
Efeitos do cloridrato de metformina sobre atividade da colinesterase, 

sistema antioxidante e ação mutagênica em Danio rerio (Cypriniformes: 

Cyprinidae)

Mariana Laís Boaretto Gladson Ricardo Flor Bertolini Efeitos da plataforma vibratória na histomorfometria e estresse oxidativo 

no músculo sóleo em ratos Wistar obesos.

Maycon Hoffmann Cheffer Rosa Maria Rodrigues Utilização de Metilfenidato por sistema público de saúde em município 

da Região Oeste do Paraná.

Giancarlo Tozo
Beatriz Rosana Gonçalves de 

Oliveira Toso
Intersetorialidade no atendimento de crianças e adolescentes usuários 

de substâncias psicoativas no município de Cascavel – PR.

Laís Fernanda Pasqualotto Patrícia Oehlmeyer Nassar Avaliação do efeito do resveratrol sobre os tecidos periodontais de ratos 

com obesidade induzida pelo glutamato monossódico e submetidos à 

periodontite experimental.

Carine Marmentini
ANTONIO CARLOS 

BOSCHIERO
Prolactina aumenta a expressão de enzimas antioxidantes e ativa o 

receptor ativado por proliferadores de peroxissoma PPAR em células 

INS-1E

Daiane Ribeiro dos Santos Claudia Silveira Viera Rede Mãe Paranaense na perspectiva da usuária: o cuidado no 

seguimento da criança.

Nome Orientador Título Projeto

Bárbara Zanardini de 

Andrade

Lucinéia de Fátima Chasko 

Ribeiro
Efeito da plataforma vibratória no perfil bioquímico, estresse oxidativo e 

morfologia dos tecidos hepático e adiposo de ratos Wistar obesos.
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06/03/2019Rafael Ratti Fenato Allan Cezar Faria Araújo Comparação da força da musculatura do glúteo médio entre obesos e 

controle eutrófico: um estudo transversal

Dinei Prado Filho Marcia Miranda Torrejais Estudo morfológico do músculo extensor longo dos dedos de ratas 

ooforectomizadas submetidas ao tratamento com plataforma vibratória 

durante quatro e oito semanas.

Jhyslayne Ignácia Hoff 

Nunes Maciel
Gladson Ricardo Flor Bertolini Efeitos do treino em plataforma vibratória nos parâmetros 

histomorfométricos do músculo extensor longo dos dedos de ratos 

wistar obesos - MSG

Bruna Schumaker Siqueira Sabrina Grassiolli Impacto da esplenectomia associada a vagotomia sobre o conteúdo de 

tecido adiposo e o controle secretor de insulina em ratos Wistar.

Maria de Fatima de 

Oliveira Munhak
Sabrina Grassiolli Frequência de obesidade e risco cardiometabólico em escolares entre 5-

10 anos de idade no Município de Cascavel-PR.

Vanessa Marieli Ceglarek Sabrina Grassiolli Repercussões da derivação gástrica em Y de Roux materna sobre o 

tecido adiposo marrom de ratos descendentes adultos

Gécica Gracieli Wust de 

Moraes
Claudia Silveira Viera Amamentação na percepção das mães nos primeiros seis meses de 

vida.

Jonathan Renan Zanchin Rose Meire Costa Abortos e malformações congênitas em mulheres residentes em áreas 

de exposição a agrotóxicos na região oeste do Paraná Brasil.

Ana Paula Adame Luis Alberto Batista Peres Comparação epidemiológica e clínica entre pacientes lúpicos com e 

sem nefrite no Oeste do Paraná

Fernanda Pereira Gamba Sabrina Grassiolli Análise comparativa dos efeitos da Gastrectomia Vertical e Bypass 

Gástrico em Y de Roux, sobre a redução do peso corporal e condições 

metabólicas em mulheres e homens ao longo de 5 anos.


