
 
 
 
 

PESQMED2022980 Adriana Balbina 

Paoliello 

Miastenia gravis 

 
Adriana Balbina 
Paoliello 

Vitiligo 

PESQMED2022981  

PESQMED20221036 Alfeu Cornélio 
Accorsi Neto 

Relato de Experiência 

 
PESQMED2022996 

 
Ana Paula Girol 

Estudo da administração de soluções extrativas de 
folhas de Garcinia brasiliensis nos tumores de Ehrlich ascítico 
e sólido 

 
PESQMED2022999 

 
Ana Paula Girol 

Estudo da potencialidade antitumoral de soluções extrativas 
de Garcinia brasiliensis em linhagens celulares humanas de 
glioblastoma 

 
PESQMED20221016 

 
Ana Paula Girol 

Implantes experimentais com liga de titânio (TI) e 
nano-hidroxiapatita (HA) para estudo de 
osteointegração 

 
PESQMED20221005 Ana Paula 

Polacchini De 
Olveira 

Questões históricas, éticas e legais sobre os 
cuidados paliativos no Brasil: uma revisão 
sistemática. 

 
PESQMED2022970 Durval Ribas 

Filho 

Uso de substâncias para fins estéticos, sem 

acompanhamento adequado. 

 

PESQMED20221011 

 
Durval Ribas 
Filho 

Análise da relação cintura/quadril em enfermeiros de trabalho 
noturnos em comparação com os de diurnos em hospitais de 
uma cidade da região noroeste do estado de São Paulo. 

 
PESQMED20221013 Durval Ribas 

Filho 

Perfil Nutrológico de crianças portadoras de Síndrome de 
Down 

PROJETOS DE PESQUISAS 2022 

MEDICINA 



 
PESQMED20221004 Eliana Gabas 

Stuchi    Perez 

Manual prático para manejo de cetoacidose 
diabética: revisão bibliográfica. 

 
PESQMED2022975 Eliana Meire 

Melhado 

Covid -19: Fatores de Risco e Complicações 

Neurológicas. 

 
PESQMED2022977 Giovana Aparecida 

Gonçalves Vidotti 

Compreendendo as bases moleculares das 
propriedades anti-inflamatórias de Garcinia 
brasiliensis na endometriose. 

 
PESQMED20221033 Leandro de Moura 

Centurion 

Perfil dos pacientes com câncer colorretal em um hospital no 
noroeste paulista. 

 
PESQMED20221022 Leandro de Moura 

Centurion 

Perfil dos pacientes com adenocarcinoma gástrico no noroeste 
paulista. 

 
PESQMED20221025 

Luciana Sabatini 
Doto Tannous 
Elias 

Avaliação da nutricição infantil em escolas 
municipais do oeste paulista. 

 
PESQMED2022993 

Luciana Sabatini 

Doto Tannous 

Elias 

Impactos do covid-19 nos ambulatórios de pediatria 
de um hospital-escola. 

PESQMED2022998 Luís Lazaro 

Ayusso 
Apneia do sono e doença renal crônica. 

 
PESQMED20221037 

 
Manzélio Cavazzana 
Júnior 

Utilização de tripanosomatídeos isolados de insetos 
em testes de toxicidade dee xtraos vegetais. 

 
 
PESQMED20221019 

 

Mauricio Ferraz  de 

Arruda 

Efeito do treinamento resistido associado à 
oclusão vascular parcial de coxa: um perfil 
dinamométrico, perimétrico e bioquímico. 

 



 

PESQMED2022988 

 
Maurício Ferraz 

Bioefeitos da eletroterapia associada a um compósito de 
biomembrana de celulose com acido 
L-ascórbico no reparo de falhas condrais  

 de Arruda articulares em ratos 

 

PESQMED2022991 

 
Maurício Ferraz 

Resposta clínico-morfológica de pacientes com osteoartrose 
de joelho do ambulatório de ortopedia 
do Hospital-Escola Emilio Carlos frente à 

 de Arruda galvanização isolada e com ácido ascórbico. 

 
PESQMED2022992 

 
Maurício Ferraz de 
Arruda 

Resposta do limiar doloroso induzido pelo frio pós laserterapia 
e/ou tens estimulação elétrica transcutânea. 

  

PESQMED2022986 Nilce Barril Síndrome de Poland: Relato de Caso. 

  

 
PESQMED2022987 

 
Nilce Barril 

Ânus imperfurado em paciente com síndrome de Down: um 
relato de caso 

  

 

PESQMED2022995 

 

Nilce Barril 

Prevalência de cardiopatias congênitas e doenças 
pulmonares em pacientes com síndrome de Down assistidos 
no Hospital Emílio Carlos no período de 2015 a 2021. 

  

 
PESQMED20221040 

 
Paulo Henrique 
Alves Togni Filho 

Incidência de esteatose hepática em pacientes com COVID-
19 atendidos por um Hospital do Noroeste Paulista. 

 

 
PESQMED20221029 

Virtude Maria 
Soler 

Idosos: trajetórias de vida e narrativas históricas. 

 

 
PESQMED20221031 Virtude Maria 

Soler 

Escore de risco de Framingham - prevenção de 
doença cardiovascular em unidade de saúde. 

 


