PROJETOS DE PESQUISAS APROVADOS – 2017
MEDICINA
Adriana Balbina
Análise do sistema imunológico de pacientes com câncer tratados com
Paoliello Paschoalato medicamentos alopáticos associados à homeopatia
Adriana Balbina
Estudo do sistema imunológico de pacientes com câncer tratados com
PESQMED2017522
Paoliello Paschoalato medicamentos alopáticos associados à fitoterapia
Adriana Balbina
Avaliação da resposta imunológica em animais tratados com
PESQMED2017524
Paoliello Paschoalato fitoterápicos na uveíte infecciosa
Modelo de certatite infecciosa induzida por Pseudomonas aerugnosa e
PESQMED2017420 Ana Paula Girol
tratamento com Ciprofilaxina
PESQMED2017464 Ana Paula Girol
Estabelecimento de modelo de ferida de pele em murinos
PESQMED2017462 Ana Paula Girol
Proteína Anexina A1 na Uveíte autoimune experimental
Caracterização fitoquímica e avaliação das ações antimicrobianas,
PESQMED2017465 Ana Paula Girol
citotóxicas e antioxidantes de espécies nativas da Mata Atlântica com
possibilidades de aplicação terapêutica
PESQMED2017467 Ana Paula Girol
Modelo de carcinogênese pulmonar por benzopireno em murinos
Saúde mental das mulheres portadoras de HIV/AIDS atendidas em um
Arlindo Schiesari
centro de referência do noroeste paulista: desenvolvimento de
PESQMED2017466
Junior
distúrbios psicológicos após o diagnóstico e a importância do
tratamento integral.
Desfecho clínico de tratamento das osteomelite crônicas de tíbia de
Arlindo Schiesari
PESQMED2017468
acordo com perfil microbiológico e perfil dos pacientes em um centro
Junior
de referência do noroeste paulista
Desfecho clínico de pacientes com artroplastias infectadas por bactérias
Arlindo Schiesari
PESQMED2017540
produtoras de carbapenemases em um centro de referência do noroeste
Junior
paulista
PESQMED2017474 Durval Ribas Filho Perfil nutricional de alunos recém-ingressos na faculdade de medicina
Avaliação da ingestão de água na prática de exercício físico em
PESQMED2017477 Durval Ribas Filho
acadêmicos da faculdade de medicina de Catanduva
Avaliação do perfil antropométrico e da frequência alimentar de
PESQMED2017502 Durval Ribas Filho
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica
Perfil antropométrico e distribuição de gordura corporal de fumantes e
PESQMED2017517 Durval Ribas Filho
não fumantes da região noroeste no estado de São Paulo
Eduardo Rogério
Violência contra mulher: análise do conhecimento e das habilidades
PESQMED2017498
Malaquias Chagas
dos alunos do sexto ano de medicina
Eduardo Rogério
Vacinação contra o HPV: conhecimento dos motivos para não adesão à
PESQMED2017500
Malaquias Chagas
segunda dose pelos adolescentes da cidade de Catanduva
Eliana Gabas Stuchi Investigação de neuropatia periférica em pacientes diabéticos atendidos
PESQMED2017533
Perez
nos ambulatórios e durante campanhas públicas.
Eliana Meire
PESQMED2017404
Projeto AVC - avaliação de incapacidade pós AVC
Melhado
Eliana Meire
Epilepsia e estado de mal epiléptico: estudo piloto de aplicação de
PESQMED2017403
Melhado
protocolo de tratamento
Luciana Sabatini
Valor preditivo do escore CRIB na mortalidade neonatal de uma
PESQMED2017473
Doto Tannous Elias Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal no interior paulista.
Luciana Sabatini
Artrogripose Congênita na Infância: Relato de caso de um hospitalPESQMED2017481
Doto Tannous Elias escola do Noroeste Paulista.
Benefícios da Caméllia Sinensis (Chá Verde) na Injúria Renal Aguda
PESQMED2017455 Luís Lazaro Ayusso
Induzida pelo Uso de Contraste Iodado em Ratos Wistar.
Manzélio Cavazzana Incidência de Histoplasma spp e Criptococcus spp em guanum de aves
PESQMED2017417
Júnior
em praças públicas de Catanduva – SP
PESQMED2017518

Maristela Aparecida
Riscos biológicos na prática dos graduandos da área da saúde
Magri
Murillo Antônio
PESQMED2017407
Avaliação clínica das úlceras de pressão
Couto
Avaliação dos efeitos de dieta normocalórica sobre o ganho ponderal e
PESQMED2017485 Nilce Barril
perfil bioquímico de ratos wistar submetidos previamente a dieta
hiperproteíca.
Rafaela Frigerio
Análise dos novos casos de câncer de pele em um hospital no interior
PESQMED2017416
Lopes
de São Paulo nos últimos cinco anos
Rafaela Frigerio
Análise dos novos casos de ceratose actínica em um hospital do interior
PESQMED2017469
Lopes
de São Paulo nos últimos cinco anos
PESQMED2017438

Ricardo Alessandro
Teixeira Gonsaga
Ricardo Alessandro
PESQMED2017454
Teixeira Gonsaga
Ricardo Alessandro
PESQMED2017456
Teixeira Gonsaga
Ricardo Alessandro
PESQMED2017457
Teixeira Gonsaga
Ricardo Santaella
PESQMED2017460
Rosa
Ricardo Santaella
PESQMED2017463
Rosa
Ricardo Santaella
PESQMED2017459
Rosa
Silvia Ibiraci De
PESQMED2017436
Souza Leite
Silvio Antonio
PESQMED2017461
Coelho
Simone Mayra
PESQMED2017532
Fernandes
Simone Mayra
PESQMED2017535
Fernandes
PESQMED2017406

PESQMED2017405

Terezinha Soares
Biscegli

Terezinha Soares
Biscegli
Wanessa Garcia
PESQMED2017410
Medina
Wanessa Garcia
PESQMED2017411
Medina
PESQMED2017408

PESQMED2017412

Wanessa Garcia
Medina

PESQMED2017413

Wanessa Garcia
Medina

PESQMED2017414

Wanessa Garcia
Medina

PESQMED2017415

Wanessa Garcia
Medina

Evolução do estado nutricional dos politraumatizados
Estudo sobre combinação de bebidas alcoólicas e direção por jovens
que possuem ou não CNH em uma cidade do noroeste paulista
Estudo das alterações orgânicas por imuno-histologia de porcos
submetidos a choque hipovolêmico.
Uso do aplicativo de comunicação instantânea - WhatsApp® - como
forma de consulta médica por pacientes: uma análise bioética.
Resposta ao Tratamento da Hepatite C em Portadores de Coinfecção
com HIV na Região de Catanduva.
Mortalidade Infantil no município de Catanduva
Mortalidade em pessoas vivendo com HIV/AIDS no município de
Catanduva
Hanseníase: o preconceito e o constrangimento como fatores limitantes
na busca pelo diagnóstico e pelo tratamento.
Estratégia cirúrgica para o tratamento da diarreia crônica: trabalho
experimental em porcos
Relato de caso de Distrofia Muscular de Duchene
Análise da terapêutica de Crise convulsiva febril: correlação entre a
prática e a literatura médica
Relação entre parâmetros antropométricos do RN e quantidade de
consultas de pré-natal: um estudo dos atendimentos de uma
maternidade do interior do estado de São Paulo
Estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação dos estudantes de
um curso de medicina
Caracterização das microemulsões contendo ZnPcSO4, para terapia
fotodinâmica de osteossarcoma.
Atividade antitumoral da ZnPcSO4 em linhagem celular estabelecida de
osteossarcoma humano
Avaliação in vivo da atividade anti-inflamatória de sistemas de
liberação de drogas contendo o fármaco cetoprofeno e promotores de
permeação cutânea
Avaliação dos casos de internações por reações de hipersensibilidade,
causadas pelo uso de contraste iodado, nos hospitais Emilio Carlos e
Padre Albino, em Catanduva-SP entre 2011 a 2016.
Avaliação dos casos de reações na pele, causadas por medicamentos,
em pacientes atendidos nos hospitais Emilio Carlos e Padre Albino, em
Catanduva-SP entre 2011 a 2016.
Avaliação histológica, após a utilização de microemulsão, contendo
Vitamina C: contribuição para o aumento de concentração de colágeno

PESQMED2017426

Wanessa Garcia
Medina

PESQMED2017427

Wanessa Garcia
Medina

PESQMED2017428

Wanessa Garcia
Medina

Wanessa Garcia
Medina
Wanessa Garcia
PESQMED2017430
Medina
Wanessa Garcia
PESQMED2017431
Medina
Wanessa Garcia
PESQMED2017432
Medina
Wanessa Garcia
PESQMED2017433
Medina
Wanessa Garcia
PESQMED2017434
Medina
PESQMED2017429

e elastina.
Avaliação histológica, após a utilização de microemulsão, contendo
vitamina a: contribuição para o aumento de concentração de colágeno e
elastina.
Avaliação da toxicidade do paracetamol, administrado durante a
gestação de ratas wistar.
Avaliação do percentual de doença de Alzheimer nos casos de
demências em pacientes, tratados nos Hospitais Padre Albino e Emilio
Carlos em Catanduva-SP entre 2011 a 2016.
Avaliação da citotoxicidade do sistema de liberação contendo
ZNPCSO4, sobre cultura de célula de glia
Avaliação in vivo da permeação cutânea do sistema de liberação de
drogas contendo o ZnPcSO4
Avaliação da toxicidade da formulação contendo o fotossensibilizador
ZNPCSO4, na terapia fotodinâmica, in vivo, em ratos wistar.
Desenvolvimento de microemulsões para aplicação tópica de ácido 5aminolevulínico na terapia fotodinâmica
Avaliação dos efeitos neurológicos de rastos wistar, após a
administração recorrente de morfina.
Avaliação e caracterização das microemulsões, contendo vitamina C,
para tratamento do retardo do envelhecimento cutâneo.

