PROJETOS DE PESQUISAS 2018 – CURSO DE MEDICINA

Adriana Balbina Paoliello
PESQMED2018586
Paschoalato

PESQMED2018587

Adriana Balbina Paoliello
Paschoalato

de acadêmicos de Medicina: Sistema
Moodle como instrumento de apreciação do
desempenho discente.
Saúde mental nos estudantes de Medicina.

PESQMED2018577 Ana Paula Girol

Caracterização do extrato de atemoia em modelos in
vitro e in vivo.

PESQMED2018578 Ana Paula Girol

Ação de extratos bioativos naturais em modelo de
carcinôgenese pulmonar.

PESQMED2018634 Andreia de Haro Moreno

Desenvolvimento farmacotécnico e avaliação in vitro do
perfil de permeação cutânea de formulação
dermatológica cicatrizante contendo ativos vegetais.

Cuidando de quem cuida: um estudo sobre a
autopercepção do estudante de medicina acerca da
PESQMED2018645 Cristiane Paschoa Amaral importância do autocuidado ao longo da formação e
exercício profissional.

PESQMED2018650

Dircelene Jussara
Sperandio

PESQMED2018651

Dircelene Jussara
Sperandio

PESQMED2018548 Durval Ribas Filho

PESQMED2018583

Eduardo Rogério
Malaquias Chagas

PESQMED2018613

Eduardo Rogério
Malaquias Chagas

PESQMED2018614

Eduardo Rogério
Malaquias Chagas

Uso preventivo de compressas redutoras de pressão
Kerra pro em idosos hospitalizados.
Levantamento epidemiológico atual sobre sífilis no
município de Catanduva-SP.
Perfil nutricional de funcionárias dos estabelecimentos
comerciais de shopping center do noroeste paulista.
Ditadura da beleza: efeitos na saúde e bem-estar das
mulheres universitárias de Catanduva-SP.
Testamento vital: análise do conhecimento e das
habilidades dos médicos e dos residentes.
Efeito da terapia hiperbárica em ratos que realizaram
TRAM.

Investigação de neuropatia periférica em pacientes
diabéticos atendidos nos ambulatórios, UBS e durante
PESQMED2018630 Eliana Gabas Stuchi Perez
campanhas públicas.
PESQMED2018551 Eliana Meire Melhado
PESQMED2018553 Eliana Meire Melhado

Esclerose Múltipla: protocolo de atendimento.
Cefaleia e tensão pré-menstrual.

Luciana Sabatini Doto
PESQMED2018641
Tannous Elias

Perfil dos recém-nascidos acompanhados no
Ambulatório de Alto Risco do Hospital-Escola Emílio
Carlos – UNIFIPA.

Estudo do coagulograma em pacientes de 30 à 40 anos
Luís Fernando Rodrigues do Ambulatório de Avaliação Pré-Anestésica do
PESQMED2018588
Maria
Hospital-Escola Emílio Carlos.

PESQMED2018593

Manzélio Cavazzana
Júnior

PESQMED2018620 Nilce Barril
Ricardo Alessandro
PESQMED2018599
Teixeira Gonsaga

Avaliação resistência de fungos nosocomiais a
sanitizantes utilizados na rotina hospitalar.
Avaliação da toxicidade materna e fetal em ratas wistar
tratadas esteroide anabolizante durante a prenhez.
Avaliação da necessidade da segunda tomografia de
crânio após 48/72h no trauma de crânio fechado.

Ricardo Alessandro
PESQMED2018598
Teixeira Gonsaga

Código de Ética dos Estudantes de Medicina: Análise
do conhecimento e da aplicação dos discentes do
primeiro ao sexto ano de medicina.

PESQMED2018572 Ricardo Santaella Rosa

Causa de morta em pessoas vivendo com HIV/AIDS no
município de Catanduva entre 2015 e 2017.

PESQMED2018573 Ricardo Santaella Rosa
PESQMED2018582

Silvia Ibiraci De Souza
Leite

Causas de morte infantil no município de Catanduva
entre 2012 a 2016
Diagnóstico de câncer de mama: perfil
sociodemográfico, exames de rotina e histórico familiar.

Programa mais médicos: nível de conhecimento dos
PESQMED2018545 Terezinha Soares Biscegli discentes e docentes de um curso de medicina.
Teste do progresso: evolução histórica do desempenho
PESQMED2018546 Terezinha Soares Biscegli dos alunos de um curso de medicina privado.

PESQMED2018611 Virtude Maria Soler

Aplicação da burn specific health scale – revised
(BSHS-R) em pessoas que sofreram queimaduras.

PESQMED2018612 Virtude Maria Soler

Alterações físicas e psicoemocionais no tratamento
quimioterápico.

PESQMED2018566 Wanessa Garcia Medina

PESQMED2018567 Wanessa Garcia Medina

PESQMED2018568 Wanessa Garcia Medina

Avaliação da viabilidade celular, na terapia fotodinâmica
com a utilização de ZnPcSO4 em células de tumores do
tipo melanoma da linhagem A375.
Avaliações dos parâmetros bioquímicas, após ensaios
pré-clínicos com a técnica ILIB.
Avaliação da viabilidade celular, na terapia
fotodinâmica, com diferentes dosagens do LED azul, de
baixa potencia, em diferentes linhagens celulares.

