
 

PROJETOS DE PESQUISAS - CURSO DE MEDICINA 

 

PESQMED2019713  

Ana Girol 

Avaliação das propriedades cicatrizantes do extrato de Garcinia brasiliensis em 

modelo de lesão cutânea usando diferentes marcadores de morte celular 

necrótica 

PESQMED2019727  

Ana Paula Polacchini de 

Oliveira 

Saúde mental no Brasil e seus paradigmas atuais: análise do contexto 

psiquiátrico de Catanduva-SP 

PESQMED2019723  

Ana Paula Polacchini de 

Oliveira, Silvia Ibiraci So 

Bioética e transgeneridade: diretrizes para o acolhimento médico das demandas 

da população trans 

PESQMED2019705  Andreia de Haro Moreno 
Avaliação da atividade biológica e inibitória de extratos vegetais sobre 

bactérias e fungos de interesse clínico 

PESQMED2019706  Andreia de Haro Moreno 
Avaliação da atividade antibacteriana e antifúngica do extrato hidroalcoólico 

de malpighia glabra 

PESQMED2019707  Andreia de Haro Moreno 
Avaliação do perfil cromatográfico e determinação da atividade antioxidante e 

compostos fenólicos em extrato hidroalcoólico de malpighia glabra 

PESQMED2019708  Andreia de Haro Moreno 
Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade do extrato 

hidroalcoólico de garcinia brasiliensis 

PESQMED2019730  Cristiane Paschoa Amaral 
O uso de substâncias psicoativas por alunos de medicina: um estudo 

exploratório 

PESQMED2019687  

Denise Gonzales Stellutti de 

Faria 

Adesão ao aleitamento materno em mães adolescentes no ambulatório de 

aleitamento materno do HEC 

PESQMED2019743  

Denise Gonzales Stellutti de 

Faria 
Incidência de Episiotomia de um Hospital Escolado do Interior Paulista. 

PESQMED2019734  Dircelene Jussara Sperandio 
Avaliação da acuidade visual em estudantes de uma escola municipal de 

Catanduva-SP. 

PESQMED2019735  Dircelene Jussara Sperandio 
Prescrições no serviço de centro de atenção psicossocial – CAPS II, 

Catanduva-SP : uso racional de medicamentos 

PESQMED2019747  

Eduardo Rogério Malaquias 

Chagas 

Expressão de HIF1A e avaliação de neoangiogênese em retalho cutâneo em 

modelo animal após terapia hiperbearica com protocolo extendido. 

PESQMED2019709 Eliana Gabas Stuchi Perez Obesidade infantil: orientação aos pais na primeira consulta 

PESQMED2019749  Eliana Meire Melhado Avaliação de gastos com AVC entre 2016 e 2018 

PESQMED2019752  Eliana Meire Melhado Avaliação de TPM e Cefaleia em estudantes de Medicina 

PESQMED2019691  

Giovana Aparecida Gonçalves 

Vidotti 

Efeito da terapia hiperbárica em modelo experimental de retalho cutâneo em 

ratos com congestão venosa ou isquemia arterial. 

PESQMED2019692  

Giovana Aparecida Gonçalves 

Vidotti 
A relação da amamentação com a saúde infantil 

PESQMED2019693  

Giovana Aparecida Gonçalves 

Vidotti 

Entendendo aspectos morfológicos e funcionais do microambiente endotelial 

em pacientes com Câncer de Mama 

 

PESQMED2019664 

 

João Cesar Jacon 

 

Cirurgia segura: conhecimento dos cirurgiões e adesão ao protocolo 

PESQMED2019662  João Marcelo C J F Porcionato 
Nível de conhecimento da população em geral sobre o funcionamento do 

sistema público de saúde 

   

PESQMED2019684  

Luciana Sabatini Doto Tannous 

Elias 

Impacto do método mãe canguru na adesão ao aleitamento materno exclusivo 

em um hospital escola do noroeste paulista 

PESQMED2019686  

Luciana Sabatini Doto Tannous 

Elias 

Impacto da associação de métodos alternativos para o desenvolvimento das 

crianças autistas 

PESQMED2019689 

Luciana Sabatini Doto Tannous 

Elias 

Reanimação neonatal em sala de parto: identificação dos fatores de risco 

anteparto e sua incidência em hospital de referência de alto risco do Noroeste 

Paulista 

PESQMED2019696  Luciana Sabatini Doto Tannous A visão dos famíliares no convívio com o recém-nascido prematuro e sua 
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Elias complexidade 

PESQMED2019719  Manzélio Cavazzana Júnior Utilização de Artemias (Dendrocephalus brasiliensis) em testes de toxicicidade 

PESQMED2019685  

Maria Elizabete Jimenes de 

Campos 

Relação entre retinopatia da prematuridade e oxigenoterapia em uma unidade 

de tratamento intensivo neonatal de um hospital universitário 

PESQMED2019714  

Maria Elizabete Jimenes de 

Campos 

Incidência de deficiências visuais e sua relação regional e escolar no município 

de Catanduva 

PESQMED2019661  Murillo Antônio Couto Os médicos que os alunos de medicina procuram 

PESQMED2019712  Nilce Barril 
Avaliação de parâmetros bioquímicos e hematológicos de ratos wistar após 

administração de decanoato de nandrolona 

PESQMED2019666  Renato Rissi 
Perspectiva da doação voluntária do corpo cadavérico: importância para 

estudos e pesquisas em anatomia. 

PESQMED2019674  Renato Rissi Variações anatômicas: avaliação das peças cadavéricas do acervo da UNIFIPA. 

PESQMED2019667  

Ricardo Alessandro Teixeira 

Gonsaga 

Qualidade de vida análise comparada entre os estudantes de medicina dos 1° e 

4° anos do curso de medicina da UNIFIPA 

PESQMED2019659  Ricardo Santaella Rosa 
Causas de morte em pessoas vivendo com HIV/Aids no município de 

Catanduva nos anos de 2015 a 2018. 

PESQMED2019700  Silvia Ibiraci De Souza Leite As ações do projeto Sensibilizarte eficientes ou não? 

PESQMED2019652  Terezinha Soares Biscegli 
OSCE: evolução histórica do desempenho dos alunos de uma escola de 

medicina 

PESQMED2019655  Terezinha Soares Biscegli 
Curso de desenvolvimento de competência pedagógica para prática da 

preceptoria e docência: aplicabilidade no cotidiano de uma escola de medicina 

PESQMED2019716  Virtude Maria Soler Depressão e ansiedade em discentes do curso de Medicina 

PESQMED2019718  Virtude Maria Soler 
Projeto terapêutico singular e vulnerabildade social - uma proposta de cuidado 

humanizado 

PESQMED2019748  Virtude Maria Soler Envelhecimento e consequências - indicadores de depressão em idosos 

PESQMED2019677   

Avaliação da incidência das doenças sexualmente transmissíveis (DSTS) nos 

idosos atendidos entre 2012 a 2017, nos hospitais Padre Albino e Emilio 

Carlos, no interior do estado de São Paulo 

PESQMED2019678   
Avaliação da redução de feridas com a utilização do Laser de baixa potencia a 

660nm. 

PESQMED2019680   
Avaliação da glicemia em ratos Wistar, tratados com Laser Vermelho, com a 

tecnica ILIB 

PESQMED2019681   
Liberação e permeação in vitro de produtos transdermicos para Terapia 

Fotodinamica: um estudo metodológico de aparatos e condições experimentais 

PESQMED2019683   

Avaliação das interações medicamentosas ocorridas com pacientes internados 

nas unidades de terapia intensiva nos hospitais Padre Albino e Emilio Carlos, 

em Catanduva-SP 
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