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PESQBIO2017528 

Adriana Balbina Paoliello 

Paschoalato 

Estudo pacientes com vitiligo: modulação da resposta imune por 

tratamento fitoterápico 

PESQBIO2017523 Ana Paula Girol 
Análise de imagem na avaliação da atividade motora de modelo de 

Parkinson induzido com microinjeção de 6-hidroxidopamina 

PESQBIO2017527 Ana Paula Girol 
Avaliação dos mastócitos em modelo de uveíte induzida por 

lipopolissacarídeo 

PESQBIO2017444 Andreia de Haro Moreno Anemia no paciente com câncer 

PESQBIO2017445 Andreia de Haro Moreno Caracterização fitoquímica e avaliação de extratos vegetais 

PESQBIO2017446 Andreia de Haro Moreno 
Leite materno: propriedades inibitórias de crescimento e 

sensibilização de bactérias a antibióticos 

PESQBIO2017451 Andreia de Haro Moreno 
O uso de plantas medicinais como terapia complementar no 

tratamento do paciente com câncer 

PESQBIO2017435 

Daniel Henrique 

Gonçalves 
Padronização de Probiotico com o Enterococcus hirae 

PESQBIO2017507 Larissa Favaro Marchi 

Análise físico-química e microbiológica da qualidade da água 

utilizada para consumo em escolasno municipio de Catanduva e 

Novo Horizonte-SP. 

PESQBIO2017508 Larissa Favaro Marchi 
Perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita no município de 

Catanduva e microrregião de 2007 a 2017. 

PESQBIO2017483 

Manzélio Cavazzana 

Júnior 

Ação de extratos celulares de diversas espécies vegetais em formas 

epimastigotas de Trypanosoma cruzi 

PESQBIO2017478 

Nathália Maciel 

Maniezzo Stuchi 
Soroprevalência da hepatite delta em Catanduva-SP e microrregião 

PESQBIO2017484 

Nathália Maciel 

Maniezzo Stuchi 
Avaliação do fator de transcrição NFR2 em câncer de tireoide. 

PESQBIO2017536 

Nathália Maciel 

Maniezzo Stuchi 

Investigação das manifestações neurológicas em pacientes 

acometidos pelas febres Zika e Chikungunya. 

PESQBIO2017489 Nilce Barril 

Valores de referência Bioquímicos de Ratos (Rattus novergicus 

linhagem Wistar) provenientes do biotério central das Faculdades 

Integradas Padre Albino (FIPA) de Catanduva- SP 

PESQBIO2017422 Wanessa Garcia Medina 

Avaliação dos prontuários médicos, dos pacientes atendidos nos 

hospitais Padre Albino e Emilio Carlos, entre os anos de 2011 a 

2016, com atendimentos relacionados a intoxicação alcoólica. 

PESQBIO2017423 Wanessa Garcia Medina 
Inativação fotodinâmica de espécies t. Mentagrophytes com 

utilização de nanoemulsões contendo ZnPcSO4. 

PESQBIO2017424 Wanessa Garcia Medina Utilização de fio para dermossustentação retardando a ritidoplastia. 

PESQBIO2017425 Wanessa Garcia Medina 

Avaliação histológica, após a utilização de microemulsão, contendo 

Vitamina E: contribuição para o aumento de concentração de 

colágeno e elastina. 

PESQBIO2017447 Wanessa Garcia Medina 
Avaliação da toxicidade do pó de toner após inalação em ratos 

wistar 
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