
PROJETOS DE PESQUISAS APROVADOS 2016 - CURSO DE MEDICINA 

nº Protocolo Título Projeto Docente Responsável 

1. PESQMED2016301 Depressão pós-parto e tipo de parto: um perfil de mulheres 

atendidas no ambulatório de um hospital escola do interior 

do estado de São Paulo. 

 

Terezinha Biscegli 

2. PESQMED2016302 Adesão dos alunos de um curso de medicina às ações 

recomendadas no Manual de Práticas Sustentáveis das 

FIPA/Colégio Catanduva. 

 

Terezinha Biscegli 

3. PESQMED2016304 Avaliação da protectividade do gênero crithidia 

(Trypanosomatidade) em camundongos chagásicos. 

 

Manzélio Cavazzana 

4. PESQMED2016307 Sífilis: revisão. Eliana Melhado 

5. PESQMED2016308 Avaliação da memória em ínsones e álgicos. Eliana Melhado 

6. PESQMED2016309 Epidemiologia do câncer na rede pública de Catanduva-SP, 

Brasil. 

 

Ana Paula Girol 

7. PESQMED2016313 Avaliação in vivo da atividade anti-inflamatória de sistemas 

de liberação de drogas contendo o fármaco celecoxibe e 

promotores de permeação cutânea. 

 

Wanessa Medina 

8. PESQMED2016314 Avaliação da porcentagem dos casos de câncer de mama 

entre 2010 a 2015 nos Hospitais Padre Albino e Emilio Carlos 

na cidade de Catanduva-SP. 

 

Wanessa Medina 

9. PESQMED2016315 Avaliação da ocorrência de intoxicações com metais pesados 

entre 2010 a 2015 nos Hospitais Padre Albino e Emilio Carlos 

na cidade de Catanduva-SP. 

 

Wanessa Medina 

10. PESQMED2016316 Avaliação da porcentagem de diabéticos assistidos pelos 

Hospitais Emilio Carlos e Padre Albino, no municipio de 

Catanduva-SP entre 2010 a 2015. 

 

Wanessa Medina 

11. PESQMED2016317 Avaliação da citotoxicidade da formulação contendo o 

fotossensibilizador ZnPcSO4, sobre cultura de célula de 

linhagem de carcinoma mamário. 

 

Wanessa Medina 

12. PESQMED2016318 Intoxicação por saneantes em profissionais de limpeza 

hospitalar. 

 

Wanessa Medina 

13. PESQMED2016320 Prevalência do uso de narguilé entre os estudantes de 

Medicina. 

 

Maristela Magagnini 

14. PESQMED2016330 Estabelecimento de modelo de uveíte autoimune 

experimental em ratos da linhagem Wistar. 

 

Ana Paula Girol 

15. PESQMED2016337 Utilização de aplicativos de comunicação instantânea na 

prática médica: Análise sobre o comportamento de médicos 

residentes perante esse dilema ético. 

 

Ricardo Gonsaga 

16. PESQMED2016338 Perfil das notificações das comissões intra-hospitalares de 

transplante de órgãos e tecidos em hospitais escola do 

interior de São Paulo. 

 

Ricardo Gonsaga 



17. PESQMED2016339 Modelo de Parkinson por lesão unilateral induzida pela 6-

hidroxidopamina: análises comportamentais e imuno-

histoquímicas. 

 

Ana Paula Girol 

18. PESQMED2016346 Avaliação do tratamento dos pacientes portadores de 

hipertiroidismo por Doença de Graves atendidos nos 

Ambulatórios do Hospital Emílio Carlos. 

 

Eliana Gabas 

19. PESQMED2016347 Correlação entre o aumento na incidência de sífilis na 

gestação e sífilis congênita na região de Catanduva entre 

2014 e 2015. 

 

Luciana Sabatini 

20. PESQMED2016358 Avaliação da citotoxicidade da formulação contendo o 

fotossensibilizador ZnPcSO4, sobre cultura de célula de glia e 

glioblastomas. 

 

Wanessa Medina 

21. PESQMED2016363 Benefícios da Caméllia Sinensis (Chá Verde) na Injúria Renal 

Aguda Induzida pelo Uso de Gentamicina em Ratos Wistar. 

 

Luis Ayusso 

22. PESQMED2016364 Estudo sobre pirâmide alimentar de idosos no Ambulatório 

de Geriatria de Hospital Escola e Casa de Repouso em cidade 

do noroeste paulista 

 

Durval Ribas 

23. PESQMED2016368 Avaliação da toxicidade materna e fetal em ratas wistar 

tratadas com chá verde (Caméllia Sinensis) durante a 

prenhez. 

 

Nilce Barril 

24. PESQMED2016374 Sorologia e avaliação clínica: correlação no diagnóstico da 

Dengue 

 

Adriana Pascholatto 

25. PESQMED2016375 Avaliação do conhecimento sobre fotoproteção nos 

profissionais de educação física da cidade de Catanduva. 

 

Rafaela Lopes 

26. PESQMED2016377 Fatores que influenciam a escolha pela especialidade 

medicina de família e comunidade em uma faculdade do 

interior paulista. 

 

João Marcelo Porc 

27. PESQMED2016381 Influência de uma dieta hipoglucídica e hiperproteíca de 

longa duração no ganho ponderal, consumo alimentar e 

perfil bioquímico de ratos wistar machos. 

 

Nilce Barril 

28. PESQMED2016385 Avaliação das orientações recebidas por gestantes durante o 

período de pré-natal em um hospital universitário do 

nororeste paulista. 

 

Durval Ribas 

29. PESQMED2016393 Avaliação do grau de estigmatização da prescrição de 

medicamentos antiobesidade em pacientes obesos por 

acadêmicos de Medicina. 

 

Durval Ribas 

30. PESQMED2016396 Pesquisa sobre o conhecimento das pessoas sobre o diabetes 

mellitus tipo II e as influências sobre como o perfil 

nutricional pode influenciar na saúde do portador da 

doença. 

Durval Ribas 

    

 

 

 


