
 

PROJETOS DE PESQUISAS 2018 – CURSO DE BIOMEDICINA 

PESQBIO2018639 

Adriana Balbina Paoliello 
Paschoalato 
 

Alergia alimentar infantil 

PESQBIO2018575 Ana Paula Girol 
Perfil dos Mastócitos na carcinogênese 
induzida por benzopireno 
 

PESQBIO2018576 Ana Paula Girol 

Avaliação da atividade anti-inflamatória 
do extrato de Garcinia brasiliensis na 
peritonite experimental 
 

PESQBIO2018590 Andreia de Haro Moreno 

Estudo do efeito inibitório e da atividade 
biológica do extrato fluido de Croton 
urucurana Baill sobre bactérias de 
interesse clínico 
 

PESQBIO2018591 Andreia de Haro Moreno 

Análise farmacognóstica e avaliação 
das atividades antioxidante, citotóxica e 
antibacteriana do extrato fluido de 
Garcinia brasiliensis Mart. 
 

PESQBIO2018592 Andreia de Haro Moreno 

Efeitos fisiológicos e metabólicos do 
uso da cafeína e derivados xantínicos 
sobre o desempenho físico e mental 
 

PESQBIO2018618 Daniel Henrique Gonçalves 
Estudo transversal de casos de sífilis na 
região de Catanduva 
 

PESQBIO2018622 Larissa Favaro Marchi 

Glomeruloesclerose Focal e Segmentar: 
avanços no diagnóstico e consenso no 
tratamento 
 

PESQBIO2018602 Manzélio Cavazzana Júnior 

Avaliação da incidência de ovos e cistos 
de parasitas intestinais em plantas de 
alface cultivadas e comercializadas na 
região de Catanduva - SP 

PESQBIO2018640 Manzélio Cavazzana Júnior 
Flora normal bacteriana de mamas em 
mães lactantes 
 

PESQBIO2018649 

Nathália Maciel Maniezzo 
Stuchi 

O vírus HTLV e o leite materno. 
 
 

PESQBIO2018558 Wanessa Garcia Medina 

Avaliação da ação do Laser vermelho, 
ILIB e infrevermelho proximo, nas 
analises bioquimicas e concentração de 
colágeno e elastina 
 

PESQBIO2018559 Wanessa Garcia Medina 
Imunologia do Melanoma: Evolução e 
Aplicação terapêutica 
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PESQBIO2018560 Wanessa Garcia Medina 

Avaliação da ação do Laser vermelho, 
Infravermelho próximo e LED azul, no 
rejuvenescimento cutâneo. 
 

PESQBIO2018562 Wanessa Garcia Medina 

Avaliação da viabilidade celular, na 
terapia fotodinâmica, em diferentes 
dosagens do laser vermelho, de baixa 
potencia. 
 

PESQBIO2018563 Wanessa Garcia Medina 

Avaliação da viabilidade celular, na 
terapia fotodinâmica, em diferentes 
dosagens do laser vermelho, Infra 
vermelho e LED azul, de baixa 
potencia. 
 

PESQBIO2018564 Wanessa Garcia Medina 

Avaliação dos prontuários médicos, dos 
pacientes atendidos nos hospitais 
Padre Albino e Emilio Carlos, entre os 
anos de 2012 a 2017, com 
atendimentos relacionados a 
intoxicação com agrotóxicos 
 

PESQBIO2018565 Wanessa Garcia Medina 

Pericia criminal: incidência de óbitos 
advindos da utilização de substancias 
ilícitas na região de Catanduva-SP 
entre 2011 a 2017 
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