
 

 

FUNDO DE AMPARO À PESQUISA – FAP 2017/2019 
TRABALHOS CONTEMPLADOS 

 

Projetos Pesquisador(a) 

01/17-19 

Ariadiny de Lima Caetano Influência do déficit de dopamina, no modelo da Doença de Parkinson, na 
expressão dos receptores de dopamina e de proteínas relacionadas à memória. 

02/17-19 

Fabiana Henriques Machado de Melo Contribuição da interação entre a caveolina-1 e as enzimas GTP ciclohidrolase l e 
sintase de óxido nítrico ao longo da progressão do melanoma. 

03/17-19 

Flávio Richeti Padronização de amplificação por PCR em tempo real de genes das regiões 
teloméricas fora da região pseudoautossômica dos braços longo e curto do 
cromossoma X para detecção neonatal da Síndrome de Turner. 

04/17-19 

Hudson de Souza Buck Avalição do potencial terapêutico dos antagonistas dos receptores B1 e B2 para 
cinimas em modelo experimental de traumatismo cranioencefálico. 

05/17-19 

Katia de Almeida VEMP (Vestibular Evoked Miogenic Potential) ocular em pacients com VPPB 
(Vertigem Postural Paroxística Benigna). 

06/17-19 

Lívia Keismanas de Ávila Influência do ingresso à universidade no modo de viver e na qualidade de vida 
dos estudantes. 

07/17-19 

Mauro Tadeu Ajaj Saieg Uso da citologia como método de armazenamento de amostras em autópsia 
para estudos moleculares 

08/17-19 

Roberto Stirbulov Efeitos do treinamento respiratório na força muscular respiratória, capacidade 
funcional e qualidade de vida de pacientes com hipertensão pulmonar. 

09/17-19 

Sergio Vieira dos Santos Avaliação do comportamento aversivo de Rattus norvegicus experimentamente 
infectado por duas cepas distintas de toxoplasma gondii (ME 49 e VEG): Estudo 
epigenético e imunohistoquímico. 

 
 
 

 
 



 

 

10/17-19  
 

Wagner Ricardo Montor 
Análise do mecanismo de ação de ácidos graxos como inibidores de proliferação 
celular (pedido de aditivos para projeto aprovado em 2015, mas que continua 
em desenvolvimento por ser projeto de tese de doutorado com duração de 4 
anos). 

11/17-19 

Maria Thereza Gamberini 
Caracterização da atividade hipotensora do extrato aquoso da polpa do 
fruto de Euterpe oleracea Mart. (açai) e a implicação do endotélio em sua 
resposta cardiovascular. 

12/17-19 

Regina Maria Giffoni Marsiglia Percepções sobre a política de ações afirmativas no ensino superior na FCMSCSP 
- Estudo de Caso. 

13/17-19 

Tatiana Rosado Rosenstock Estudo funcional em linfócitos de pacientes com esclerose  lateral amiotrófica: 
relevância para a determinação de biomarcadores preditores de prognósticos. 

14/17-19 

Adriano Namo Cury Os efeitos da terapia de supressão tiroidiana no metabolismo ósseo em 
pacientes com carcinoma diferenciado de tiroide. 

15/17-19 

Alessandra Spada Durante 
Potencial evocado auditivo de tronco encefálico com estímulo de fala 

16/17-19 

Marcelo Jenné Mimica 
Diagnóstico rápido de bacterimia por Staphylococcus aureus e de 
resistência a antimicicrobianos em crianças hospitalizadas através de 
reação em cadeia pela polimerase. 

  

17/17-19 

Mylene Neves Rocha Avaliação de mutações em pacientes com perda auditiva, atendidos na 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

18/17-19 

Ricardo Riyoiti Uchida Avaliação de marcadores séricos cardiovasculares de pacientes 
pediátricos obesos: um estudo caso-controle 

19/17-19 

Sônia Maria Rolim Rosa Lima Estudo da atividade antimicrobiana de extratos de Allium sativum frente 
ao Streptococcus agalactiae 

20/17-19 

Vera Lúcia dos Santos Alves Avaliação do limiar de dor de mulheres com e sem diagnóstico de 
vaginismo 

 
 

 



 

 

21/17-19  
Wilma Neves Carvalho Forte Avaliação da atividade neutrofílica e da colonização por Staphylococcus 

aureus em dermatite atópica 

22/17-19 
Marcus Antônio Maia de Olivas 

Ferreira Avaliação de marcadores epigenáticos em nevos melanocíticos 
localizados na região acral e no melanoma acral lentiginoso 

23/17-19 

Carlos Alberto Longui Estudo comparativo de determinação da idade óssea por método 
computadorizado em relação ao método clássico de Greulich Pyle 

24/17-19 

Mauro José Costa Salles 
Análise microbiológica comparativa da cultura do fluido de sonicação com 
Matrix-assisted laser desorption ionization-time of light (MALD-TOF) para 
identificação da infecções associadas aos implantes médicos 

25/17-19 

Mirna Duarte Barros Estudo prospectivo da abordagem vídeoassistida e minimamente invasiva 
aos reparos anatômicos aplicadas à clínica 

26/17-19 

Rozane de Lima Bigelli Carvalho 
Estudo Genotípico de Klebsiella pneumoniae produtoras de KPC com 
perfis divergentes de susceptibilidade à polimixina B, em pacientes 
atendidos na Santa Casa de São Paulo 

 


