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MODALIDADE

Neurologia

Vânia Canterucci Gomide-Çakmak

Gerson Chadi

Análise de mutações específicas em pacientes incluídos no estudo
fase 1/2 de segurança e eficácia de duas doses intratecais de
células-tronco mesenquimais autólogas obtidas de células estromais
da medula óssea, em pacientes com a esclerose lateral amiotrófica.

01/04/2018

01/04/2021 CNPq

Pediatria

Jane Oba

Clovis Artur A. da Silva

Comportamento de risco e qualidade de vida em adolescentes e
adultos jovens com doença inflamatória intestinal

26/04/2017

25/04/2023 sem bolsa

Ortopedia

Paulo Roberto Santos-Silva

Julia Maria D'Andrea Greve

01/04/2018

03/03/2020 sem bolsa

Medicina Legal

Fábio Marcon Alfieri

Linamara Rizzo Battistella

20/04/2018

19/04/2023 sem bolsa

Psiquiatria

Luiz Eugenio Araujo de Moraes Mello

Euripedes Constantino Miguel

Projetos e pesquisas em neurociência, psiquiatria e neurocirurgia

19/03/2018

19/03/2020 sem bolsa

Patologia

Maria da Conceição Nascimento Pinheiro

Carlos Eduardo Pereira Corbett

Concentrações de mercúrio no cordão umbilical: o sangue materno,
sangue fetal e o tecido umbilical são diferentes biomarcadores de
exposição pré-natal? Qual o significado de cada um?

30/05/2018

28/04/2020 sem bolsa

01/06/2018

01/06/2022 sem bolsa

01/06/2018

01/06/2023 sem bolsa

Estudo retrospectivo sobre um protocolo de avaliação
ergoespirométrica em rampa ao invés de corrida desenvolvido no
LEM denominado Heck. Uma proposta com base na auto escolha da
velociade do teste.
Avaliação termográfica em pacientes com sequela de acidente
vascular cerebral e a relação com a sensibilidade e o uso de
medicamenos

Dermatologia

Jefferson Russo Victor

Maria Notomi Sato

Elucidação da hipótese "MatlgG primary modutation theory":
avaliação translacional do efeito modulador e/ou regulador dos
anticorpos IgG na maturação de linfócitos TCD4, TCD8, nTreg, Tᵧᵹ e
B intra-tímicos e/ou intra-medulares de neonatos

Clínica Médica

Silvia Maria de Oliveira Titan

Paulo Andrade Lotufo

Estudo epidemiológico sobre progressão de Doença Renal Crônica: a
coorte Progredir.

Patologia

Juarez Antônio Simões Quaresma

Mirian Nacagami Sotto

Cirurgia

Ana Maria Itezerote

Alfredo Luiz Jacomo

Neurologia

Salomon Soriano Ordinola Rojas

Eberval Gadelha Figueiredo

Estudo comparativo de inter-relação entre componentes da
matriz extracelular, fatores de crescimento, metaloproteinases,
endotélio e resposta imunológica tecidual em dematoses
tropicais infecciosas: uma abordagem morfológica,
imunoistoquímica e molecular através da investigação de
microRNAs e expressão gênica pelo sequenciamento de última
geração (NGS)
Morfologia e caracterização da distribuição da miosina na crista
terminal e dos músculos pectíneos do coração e sua relação com
a fibrilação atrial, no homem.
Profilaxia de tromboembolismo venoso no pós-operatório de
correção de aneurisma cerebral
Presença, localização e expressão de receptores para esteróides
sexuais nas articulações temporomandibulares de ratos e sua
relação com a função mastigatória
Desenvolvimento de programa computacional de realidade
virtual para o tratamento de Fobia Específica de Dirigir
Avaliação da aprendizagem de humanização na graduação em
medicina
Uma abordagem de biologia de sistemas para o estudo do timo
nos três primeiros anos de vida

01/10/2018 30/09/2023 sem bolsa

20/06/2018 20/06/2019 sem bolsa
02/01/2019 02/04/2021 sem bolsa

Obstetrícia e Gineco Alessandra Pucci Mantelli Galhardo

Edmund Chada Baracat

Medicina Legal

Paulo Cesar Costa dos Santos

Luis Fernandez Lopez

Medicina Legal

Izabel Cristina Rios

Linamara Rizzo Battistella

Pediatria

Asuka Fujita

Carlos Alberto Moreira Filho

Cirurgia

Cristina Pires Camargo

Rolf Gemperli

Utilização de vidro bioativo no tratamento de feridas crônicas

21/03/2019 20/03/2021 sem bolsa

Carlos Eduardo Pereira Corbett

Análise intredisciplinar sobre o trauma na população de
hanseníase em área de Antiga Colônia: um olhar sobre a doença
negligenciada

01/04/2019 30/03/2021 sem bolsa

Patologia

Maria de Lourdes Beldi de Alcantara

01/12/2018 19/07/2023 sem bolsa
02/01/2019 31/12/2020 sem bolsa
02/01/2019 31/12/2022 sem bolsa
01/03/2019 28/02/2022 sem bolsa

Preventiva

Andréa Tenório Correia da Silva

Paulo Rossi Menezes

Oftalmo e Otorrino

Ana Claudia Martinho de Carvalho

Ricardo Ferreira Bento

Medicina Legal

Gabriel Andreuccetti

Vilma Leyton

Obstetrícia e Gineco Luciana Lamarão Damous

Edmund Chada Baracat

Clínica Médica

Milton de Arruda Martins

Vitor Silva Mendonça

Obstetrícia e Gineco Ana Lúcia Cavalcanti

José Maria Soares Junior

Análise da efetividade do cuidado às gestantes com sífilis na
Atenção Primária nos municípios de São Paulo e Fortaleza: um
estudo de métodos mistos na perspectiva da Ciência da
Implementação
Esforço auditivo e memória de trabalho: elaboração e validação
de um instrumento de avaliação em adultos
Risco de lesões atribuídas ao uso do alcool e outras drogas entre
pacientes de sala de emergência em São Paulo, Brasil
Perfil de expressão gênica, vias canônicas e moléculas alvo de
enxertos ovarianos criopreservados de ratos tratados com células
tronco derivadas de tecido adiposo
Saúde mental e fatores de influência na formação médica
Avaliação e tratamento do casal com desordens do ciclo resposta
sexual das parceiras no climatério, após impante de prótese
peniana semirrígida

09/04/2019 08/04/2021 sem bolsa

01/06/2019 01/06/2021 sem bolsa
15/05/2019 15/05/2023 sem bolsa
01/06/2019 31/01/2022 sem bolsa
01/08/2019 30/07/2023 sem bolsa
01/07/2019 01/07/2022 sem bolsa

