Painel

11 de junho. Horário 11:15 – 12:30 h - Estacionamento C Rua Pedro de Toledo s/n

1

2588 Avaliação da presença de utrículo prostático hipospádias atendidas no setor de urologia
pediátrica da disciplina de cirurgia pediátrica da Escola Paulista de Medicina.

2

2989 Estudo histológico e resultado da portoenterostomia em 108 casos de atresia das vias
biliares.

3

2665 Avaliação dos pacientes adolescentes e adultos acompanhados no ambulatório de urologia
pediátrica da disciplina de cirurgia pediátrica da Escola Paulista de Medicina-Universidade Federal
de São Paulo

4

2728 Resultados pós-natais de fetos com diagnóstico de doenças cardíacas congênitas no Hospital
São Paulo - Escola Paulista de Medicina.

5

3888 Análise perceptivo-auditiva e acústica de crianças com implante coclear.

6

4063 Alterações fonoaudiológicas em crianças e adolescentes sobreviventes de tumor em fossa
posterior

7

4259 Análise dos resultados cirúrgicos no tratamento da feohifomicose subcutânea em
receptores de órgãos sólidos.

8

3581 Estudo retrospectivo sobre cuidados de enfermagem à crianças submetidas a transplante
hepático

9

3318 Causas de perda de potenciais doadores por manutenção hemodinâmica nos principais
hospitais notificadores do estado de São Paulo

10

3628 Estudo de fatores de risco para a função tardia do enxerto renal obtidos de doadores
falecidos

11

5083 Transição metodológica do HPLC para Espectrometria de Massas (LC-MS/MS) com a
finalidade de quantificar o imunossupressor Everolimo no sangue total de pacientes
transplantados.

12

2976 Necessidades de famílias de crianças após a doação de órgãos para transplante

13

3686 O processo de transição de gênero para mulheres transexuais e travestis em situação de rua
e seu reflexo sobre a própria saúde mental

14

3616 Depressão, ansiedade e estresse dos alunos de enfermagem

15

5187 Validação da Escala de Espiritualidade entre adolescentes com ideação suicida ou com
comportamentos autoagressivos.

16

4964 Saúde Mental de Jovens Vivendo com HIV/AIDS

17

4067 Consumo de álcool e drogas por vítimas de violência sexual

18

3976 Comportamento alimentar, satisfação da imagem corporal e qualidade de vida em
graduandos de enfermagem.

19

3796 Fatores que interferem na ansiedade de mulheres hipertensas

20

3652 Avaliação da qualidade de vida e aspectos psicológicos em pacientes com doença
trofoblástica gestacional

21

3486 Expectativas e satisfações de puérperas acerca do cuidado prestado no momento do parto

22

4981 Doença materna e sua associação com o tipo de aleitamento materno

23

3271 A compreensão de puérperas acerca dos conteúdos investigados na escala de autoeficácia
para a amamentação, versão brasileira reduzida

24

3082 A percepção dos estudantes de enfermagem das diferenças ao assistir a pessoa na fase
adulta e na velhice.

25

2601 Fatores de risco para tromboembolismo venoso entre pacientes clínicos e taxa de
implementação das medidas profiláticas

26

2828 Evolução tardia de pacientes com choque cardiogênico no infarto agudo do miocárdio com
supra-desnivelamento do segmento ST submetidos à estratégia fármaco-invasiva

27

2997 Fatores de risco cardiovascular em pacientes que se submetem a cateterismo cardíaco e/ou
angioplastia

28

3192 Associação entre o perfil inflamatório de pacientes com ou sem diabetes e massa
miocárdica infartada na fase aguda do infarto agudo do miocárdio

29

3660 Padronização de um modelo experimental para o estudo da hipertensão arterial pulmonar

30

3254 Lesões ortopédicas no futebol profissional masculino do brasil: comparação prospectiva de
duas temporadas consecutivas 2017/2016

31

3786 Intervenções para prevenir a ossificação heterotópica após tratamento cirúrgico de fraturas
do acetábulo: revisão sistemática

32

3324 Resultados preliminares sobre o estudo da avaliação e tratamento da Disfunção

Temporomandibular do tipo muscular em pessoas com Síndrome de Down
33

3680 Correlação entre a força de mordida e o biótipo de indivíduos saudáveis

34

4519 Avaliação da Mastigação nos Distúrbios do Sono: Efeitos da Terapia Miofuncional Orofacial

35

4844 Adesão ao tratamento em Diabetes mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica em Unidade
Integrada de Saúde no município de São Paulo

36

114 Estudo soroepidemiológico em população ribeirinha do Amazonas atendida pelo programa
humanitário assistencial ¿doutores das águas¿

37

3282 Análise do perfil sociodemográfico e de saúde de pessoas com coinfecção tuberculose/HIV
de um centro de referência DST/AIDS

38

4520 Análise das campanhas de detecção de risco de complicações nos pés por diabetes mellitus

39

2971 Avaliação dos Mecanismos de Resistência à Azitromicina e Caracterização Genotípica de
Isolados de Neisseria gonorrhoeae da Cidade de São Paulo? Brasil

40

4329 Percepção de riscos de moradoras em áreas sujeitas a escorregamentos de encostas

41

1581 - Lá Fora

42

3151 - Brincando com Ciências: Experimentos para Alunos do Ensino Fundamental I

43

3828 -Curso de Extensão: Introdução à Saúde Mental Comunitária

44

4244 – Atividades da Residência de Enfermagem Neonatológica em uma Instituição Filantrópica
de Promoção de Saúde: Um relato de experiência

45

4580 - PromoFam: avanços na proposição de tecnologias da informação para uso com a criança e
a família no contexto da oncologia pediátrica

46

4244 Bem-Te-Vi: práticas integrativas e complementares em saúde

47

5045 O olhar diferenciado na Educação em Saúde: O corpo e sua sexualidade.

48

5159 - Compostagem, horta e jardinagem: cuidando da saúde, mente e planeta

49

718 - Projeto Bem-te-vi: práticas integrativas e complementares no cuidado à pessoa idosa.

50

959 - Prevenção da violência nos meios de comunicação eletrônica entre adolescentes da rede
pública de São Paulo
3106 - Geração de adubo a partir de resíduos alimentares e sua aplicação em horta da
comunidade UNIFESP
4061 - Avaliação de resto e ingestão de alimentos no Restaurante Universitário da Unifesp,
Campus São Paulo
4098 - Reutilização de garrafas PET na confecção de mudas de tempero e hortaliças
2874 - Cuidados do sofrimento cotidiano universitário
3701 - Avaliação dos níveis de Qualidade de Vida e traços de Mindfulness dos Estudantes de
Medicina da Universidade Federal de São Paulo
1559 - Avaliação dos Níveis de Burnout e Bem-Estar dos Estudantes de Medicina do Campus São
Paulo junto à Rede de Bem-Estar do Estudante do Campus São Paulo
3052 Terapia gênica com CX3CL1 para isquemia de membro de camundongo
219 Desenvolvimento de hidrogéis de alta capacidade para confinamento, proteção e veiculação

51
52
53
54
55
56
57
58

59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

de agentes bioativos
3658 - Análise de polimorfismos e expressão de RNAm dos genes colágeno tipo 1 (COLIA1) e
Elastina (ELN) em adultos do sexo masculino portadores de hérnia inguinal do tipo IIIa da
Classificação de NYHUS
3027 - Estudo do papel de genes de susceptibilidade para a esquizofrenia em Caenorhabditis
elegans
2551 - Estudo de proteoma na hipertermia maligna
3009 - Serious games na educação em saúde para prevenção de infecções sexualmente
transmissíveis em adolescentes: revisão sistemática.
3268 - Avaliação de desempenho de técnicos administrativos em educação de uma instituição
federal de ensino superior
1771 - Guidelines para publicação de estudos científicos. Como publicar relatos e séries de casos
3137 Aprendizado de estudantes de medicina dos guidelines da rede EQUATOR
4532 Utilização da impressora 3D para manutenção de equipamentos de laboratórios de pesquisa
3905 - Análise da conscientização sobre ética no uso de animais nos alunos da Graduação que
realizam pesquisa pré-clínica
4698 - Estudo da sinalização do NAADP na autofagia em modelo celular da Doença de Huntington
4975 Teste de Citotoxicidade de Materiais (PLA e ABS) Utilizados em Manufatura Aditiva por
Termofusão (Impressão 3D) para Utilização no Desenvolvimento de Tecnologias Para Saúde
4689 - Estado redox no rim de ratos diabéticos tratados com Theobroma grandiflorum
3138 Denervação renal seletiva melhora parâmetros renais e cardiovasculares no modelo de
nefrectomia 5/6

72
73
74
75
76

Painel

4008 - Investigação da propensão à arritmia de células ventriculares: influencia do íon cálcio
citoplasmático
2757 Anexina A1: papel em modelo agudo de status epilepticus
2875 - Introdução às práticas de Mindfulness entre estudantes de medicina: um estudo
qualitativo sobre as atitudes e percepções dos estudantes
2968 - Validação de linhagens neuronais knock-down para o gene NRXN1 como modelo para
estudos dos transtornos do espectro autista
3054 - Correlação entre tempo de psicose não tratada e apresentação das dimensões de sintomas
na esquizofrenia

Data 11 de junho. Horário 17:30 – 18:30 horas Estacionamento C Rua Pedro de Toledo s/n

1

3457 Fluência e compreensão de leitura

2

3165 Efeitos da terapia de entonação melódica na comunicação oral e no processamento auditivo
central de pacientes afásicos

3

4023 Aprimoramento da WBW: uma nova ferramenta aberta para análise de textos

4

3216 Bilinguismo: classificação de erros em tarefa de nomeação rápida

5

3798 Processamento auditivo de músicos com prática musical formal e prática musical informal

6

3080 Nature or nurture? Em busca de algumas evidências sobre o impacto da exposição ao fazer
musical na infância em habilidades de percepção musical.

7

3723 Indicadores de risco para perda auditiva em neonatos nascidos em um hospital universitário

8

3253 Promoção da adesão à higiene das mãos de educadores em um centro de educação infantil:
efeitos de uma intervenção educativa

9

4323 Rotinas de sono de crianças em um centro de educação infantil

10

2888 Promoção da higiene nasal de pré-escolares: efeitos de uma intervenção educativa lúdica

11

4167 Proposta de classificação do teste de linguagem expressiva para crianças pré-escolares

12

4492 Análise da sinalização da via wnt em amostras de mola hidatiforme e doença trofoblástica
gestacional

13

29 Efetividade de antibióticos na prevenção de infecções pós cesárea. Overview de revisões
sistemáticas

14

3721 Efetividade de antibióticos na prevenção de infecções pós cirurgia ginecológica. Overview de
revisões sistemáticas

15

4533 Análise da matriz extracelular na vagina de ratas diabéticas tipo 1 tratadas com isoflavonas
ou 17?-estradiol

16

4662 Análise da expressão das proteínas p53 e apoptose no desenvolvimento das molas
hidatiformes.

17

2970 Estudo observacional retrospectivo sobre uso da isotretinoína oral no tratamento da acne
em hospital público

18

3001 Avaliação da concentração de 25-hidroxivitamina D3 (25(OH)D) em pacientes com vitiligo

tratados com fototerapia UVB
19

411 Análise de diferentes dosagens de vitamina c em queratinócitos cultivados de pacientes com
queimadura

20

2885 Estudo transversal sobre acne grave e síndrome metabólica: há correlação?

21

4322 Inadequação do consumo alimentar em psoriáticos atendidos em ambulatórios na grande
São Paulo

22

5100 Impacto do queloide auricular na qualidade de vida de seus portadores

23

4952 Avaliação da qualidade de publicação de ensaios clínicos randomizados sobre estatinas e
fibratos para retinopatia diabética

24

2960 Estudo de questionários de avaliação de estados depressivos para elaboraçao de algoritmo
de inteligência artificial para acompanhamento de pacientes em tratamento oftalmolóficos por
meio de um chatbot

25

5122 Avaliação da precisão da manufatura aditiva com tecnologia de termofusão na elaboração
de tecnologia assistiva? Protótipo lupa de apoio para reabilitação visual.

26

4620 Definição de conceito de ergonomia para protótipo de bengala eletrônica nacional para
pessoas com deficiência visual

27

5010 Estudo de caso de manufatura aditiva de termofusão para reprodução de device em
oftalmologia

28

1992 Mobilidade e deficiência visual: perspectivas em cidades inteligentes

29

381 A vacinação de influenza em crianças com hiv/aids ou verticalmente expostas ao HIVe não
infectada

30

3197 Adesão ao tratamento antirretroviral entre adolescentes vivendo com HIV/Aids: revisão
integrativa da literatura

31

4200 Enfrentando a recusa vacinal

32

4366 Desafios do enfermeiro na consulta de puericultura para o estímulo do cuidado e
autocuidado

33

3028 Situação vacinal de crianças em um centro de educação infantil

34

264 Análise do padrão facial e da ocorrência de distúrbios respiratórios obstrutivos do sono em
pacientes referenciados à rinoplastia estética

35

4823 Pressão do segmento faringo-esofágico em pacientes laringectomizados totais

36

3690 Descritores qualitativos de dispneia em indivíduos saudáveis

37

3157 - Brincando com Ciências: Experimentos para Alunos do Ensino Fundamental I

38

3330 - Envelhecer com arte

39

3769 - Farma é Alegria

40

3828 - Curso de Extensão: Introdução à Saúde Mental Comunitária

41

4431 - Persigo São Paulo: pensamentos, afetos e sentimentos suscitados pela metrópole
paulistana

42

4135 - Monitoria nas Unidades Curriculares: Genética, Evolução I, Evolução II e Fundamentos de
Biologia Comparada

43

4154 - Acolhe-Onco: Interdisciplinaridade no Cuidado Integral ao Paciente com Câncer

44

4381 - Monitoria em Química Orgânica e Bioquímica para os Cursos de Tecnologias e Ciências
Biológicas (Modalidade Médica)

45

4479 - Projeto monitoria de radiologia 2017-2018

46

4957 - Monitoria de Observação da Prática Tecnológica: Equipe Multiprofissional e as Atividades
Práticas em Tecnologia da Saúde

47

2177 - Adaptação de um instrumento de rastreio rápido de sintomas da gestação e violência para
uso no Pré-Natal e Puerpério

48

2351 - Projeto a cor da rua: ensino, pesquisa e extensão na interface da saúde e direitos
humanos.

49

2889 - Prevenção da Violência nos Meios de Comunicação Eletrônica entre Adolescentes da Rede
Pública de São Paulo

50

3758 - Monitoria do módulo de psicologia e humanismo

51

2707 - Conhecendo os Grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) da Unifesp

52

4393 - Estudo do mecanismo de interação de nanopartículas do copolímero PMMA-b-PDMAEMA
com membranas biomiméticas

53

3132 - Estudo das proteínas-catenina, E-caderina e HER-2 em tecido tumoral de pacientes com

câncer gástrico com suspeita de Síndrome de Lynch pelos critérios de Bethesda
54

4701 - Estudos das potenciais influências alostéricas da tioridazina nos efeitos da crotamina sobre
a musculatura esquelética

55

136 - Investigação das isoformas do receptor CD44 nas linhagens estabelecidas de câncer de
mama

56

328 - Efeito da obesidade sobre o papel da glicose central no controle da produção hepática de
glicose

57

4058 - Medicina Baseada em Evidência: Como Ensinamos na Graduação de Medicina

58

4282 - Análise da participação dos orientadores na conscientização sobre ética no uso de animais
nos alunos da Graduação que realizam pesquisa pré clínica

59

4420 - Medicina Baseada em Evidências na faculdade de medicina: como aprender sobre
evidências em uma Unidade de Terapia Intensiva?

60

132 - Atitudes, experiências durante o treinamento e expectativas profissionais nos residentes da
geração Y.

61

2450 - Desafios e inovações do Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional da
Universidade Federal de São Paulo a distância: panorama da vivência estudantil da primeira
turma

62

4387 - Propriedade efetora da resposta humoral específica para HIV-1 em camundongos
imunizados com gp140 na presença ou ausência da suspensão adjuvante de Propionibacterium
acnes

63

2595 - Caracterização de anticorpos monoclonais (mAb) anti- idiotípicos (Id) capazes de mimetizar
hFGF2.

64

2633 - Estudo sobre o papel de linfócitos iNKT na atividade adjuvante do DODAB

65

3300 - Obtenção de anticorpos monoclonais (mAb) anti-idiotípicos (Id) capazes de mimetizar
hFGF2

66

4775 - Efeitos da Vibração Mecânica após o tratamento com iPTH no tecido ósseo de ratas sob
privação estrogênica.

67

3029 Análise morfométrica da linhagem eosinofílica no fígado fetal de ratos Wistar após
tratamento materno com dexametasona

68

3293 - Utilização da vibração mecânica na prevenção da perda óssea e sua possível
potencialização quando associada à reposição hormonal

69

3140 - Avaliação da integridade das barreiras hematoespinal e hematoencefálica em um modelo
experimental de hipertensão arterial

70

3339 - Papel do proteoglicano de heparam sulfato na transformação celular

71

3399 - Protocolo para avaliação do estigma e da emoção social a partir das narrativas de pessoas
com epilepsia

72

3107 - Diagnóstico diferencial e causas secundárias de Doença do Neurônio Motor - Esclerose
Lateral Amiotrófica: principais etiologias de falso-diagnóstico na prática clínica

73

3810 - Reinstalação da autoadministração de etanol induzida pelo contexto em ratas fêmeas

74

3637 - Avaliação do comportamento social em um modelo de transtorno de estresse póstraumático induzido por condicionamento de medo ao contexto em ratos Wistar machos

75

3831 - Possível efeito neuroprotetor do consumo crônico de cafeína em modelo animal
progressivo de Doença de Parkinson

76

1354 Efeito do tratamento com o complexo paladaciclo DPPE 1.2 associado à cisteína proteinase
recombinante rLdccys1 sobre a infecção por Leishmania (Leishmania) amazonensis em modelo
murinho.

77

2149 Efeito da acetilacao na atividade da fructose-bifosfato aldolase de Trypanosoma brucei

78

3322 Caracterização da proteína quinase do fator 2 de início da tradução de Trypanosoma cruzi

79

2713 Caracterização funcional do inibidor de serinoproteases da família Kazal encontrado no
genoma do mosquito Aedes aegypti utilizando RNA de interferência e células embrionárias Aag2

80

2992 Avaliação da atividade do derivado nitroimidazólico nitazoxanida (NTZ) sobre a Leishmania
(Leishmania) amazonensis e Leishmania (Leishmania) infantum chagasi in vitro

81
82

Painel

Data 12 de junho. Horário 11:30 – 12:30 h Estacionamento C – Rua Pedro de Toledo s/n

1

3841 A percepção das pessoas idosas sobre o sarau literário que participam no projeto de
extensão envelhecer com arte

2

2532 Cognição e benefício obtido com o uso de aparelho de amplificação sonora individual:
um estudo em idosos

3

2703 Influência da universidade aberta a terceira idade da Unifesp - Campus São Paulo na
qualidade de vida e na aptidão física de seus participantes

4

3415 Características das arritmias cardíacas em pacientes muito idosos encaminhados para
um serviço terciário

5

4263 Qualidade de vida de idosos participantes da prática corporal lian gong.

6

4553 Descarte de medicamentos: construção de cartilha educativa para idosos

7

4018 Adolescent suicide rates and their relationship with macroeconomic indicators in six
Brazilian large cities

8

5188 Caracterização dos usuários de crack que sofrem recaída e os motivos que a
desencadeou

9

3865 Análise da expressão gênica no transtorno de compulsão alimentar

10

3530 Sinais de alteração da capacidade psicomotora e padrões de uso de álcool e outras

drogas entre “baladeiros” que dirigem na cidade de São Paulo
11

35

Análise da expressão de miRNAs no transtorno de compulsão alimentar

12

3312 Perfil epidemiológico da pancreatite aguda no Hospital São Paulo da Unifesp/epm

13

2908 Identificação dos sinais de alerta para a prevenção da parada cardiorrespiratória intrahospitalar

14

3198 Conhecimento dos usuários do serviço de emergência sobre síndrome coronariana
aguda e acidente vascular cerebral

15

2605 Rendimento da angiotomografia de tórax no diagnóstico de tromboembolia pulmonar
aguda em pronto socorro de um hospital acadêmico.

16

2632 Morbidade e mortalidade de motociclistas com lesões traumáticas resultantes de
acidente de trânsito

17

3626 Internações por condições sensíveis à atenção primária em um pronto-socorro
pediátrico de São Paulo

18

3317 Qualidade de vida de pacientes com doenças hepáticas crônicas

19

3116 Qualidade de vida dos estudantes do primeiro e sexto ano do curso de medicina

20

3788 Qualidade de sono e sua relação com qualidade de vida, níveis de ansiedade e
depressão nos estudantes de medicina da Unifesp

21

3879 Qualidade de vida de mães de crianças autistas: a interferência do perfil comunicativo e
do uso do picture exchange communication system ? Pecs

22

4467 Famílias refugiadas africadas: qualidade de vida, expectativas e necessidades em
relação a saúde

23

2528 Correlação entre os resultados do sf-36 e do burn specif health scale-brief-br utilizados
para avaliar qualidade de vida em vítimas de queimaduras

24

4503 Qualidade de vida de enfermeiros do serviço hospitalar de emergência de um hospital
público do município de são Paulo

25

3237 A liderança coaching na percepção de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem

26

3939 Estudo de dois sistemas de classificação de pacientes cirúrgicos pediátricos

27

3522 Influência do tamanho da seringa e da velocidade de infusão na acurácia de bombas
infusão por seringa

28

4825 Soluções intravenosas contendo água, glicose e eletrólitos administradas em crianças:
verificação do potencial hidrogeniônico e da osmolalidade

29

4899 Avaliação da aderência e dos eventos adversos aos antirretrovirais na profilaxia pósexposição em acidentes ocupacionais com risco de infecção pelo hiv em profissionais da área
da saúde

30

2641 Estudo da correlação entre o receptor p2x7 e marcadores inflamatórios na progressão
da nefropatia diabética em ratos

31

4525 Receptor P2X7 no tecido renal e sua correlação com a progressão da nefropatia no
diabetes mellitus experimental

32

3654 Melhora da proteinúria pela denervação renal na insuficiência renal crônica
experimental

33

2768 Interferência da janela de exposição na desregulação endócrino-metabólica pelo
bisfenol a em ratos wistar machos

34

5124 Avaliação da ritmicidade de expressão da enzima dicer e genes relógio em adipócitos

35

4535 O que as revisões sistemáticas cochrane dizem sobre o uso de probióticos como
intervenções preventivas?

36

2795 Hipovitaminose D em adolescentes com excesso de peso: fatores associados

37

2894 O impacto do sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado sobre o peso e
estatura de crianças e adolescentes

38

4007 Fatores de risco para comportamento alimentar anormal em uma amostra comunitária
de crianças escolares

39

3323 Eventos estressores, ansiedade e disforia como fatores de vulnerabilidade para o
desenvolvimento de anorexia nervosa e/ou de bulimia nervosa em estudantes universitárias

40

4436 - Escape room educacional baseado em experiências

41

5084 - A extensão universitária e a saúde indígena: compartilhando saberes e práticas

42

1056 - Programa de monitoria em histologia e biologia estrutural 2016-2017

43

1058 - Programa de Monitoria 2016-2017: Funcionamento da Vida I e II, Biologia Molecular
Básica

44

1295 - Monitoria em anatomia descritiva 2017-2018.

45

1369 - Monitoria Integrada em Unidades Curriculares de Ciências Exatas dos Cursos de
Tecnologia

46

2248 - Desenvolvimento de habilidades para o ensino em Emergência e Cuidados Intensivos
em Enfermagem

47

1377 - Monitoria de Bioquímica

48

2123 - Monitoria em Radiologia 2016-2017/Trauma

49

3552 - Projeto de Monitoria em Radiologia 2017-2018

50

3535 - Projeto de Monitoria em Radiologia 2017-2018

51

3605 - Programa de monitoria em anatomia 2018-2019

51

5007 - Desenvolvimento de competência para o ensino por meio da simulação em saúde

53

2652 Alteração da hemostasia por peptídeos derivados do inibidor vegetal obtido de
Enterolobium contortisilliqum

54

2913 Caracterização da sinalização celular mediada pelo NAADP em adipócitos marrons
murinos

55

3040 Study of a Fibronectin-Inspired Bolaamphiphile Peptide: a Possible Drug-Release
System?

56

3617

Investigação do possível mecanismo de modulação da atividade catalítica da

heparanase-1 por heparanase-2
57

3765 Avaliação do estresse oxidativo no intestino de ratos recém-nascidos submetidos à
hipóxia e reoxigenação com uso de tadalafila

58

2496

59

2517 Área de escolha para residência médica, motivação e expectativas profissionais em
alunos de medicina

60

2600 Validação de conteúdo de um manual educativo sobre leucemia na perspectiva da
família

61

2994 Avaliação do jogo Guerra dos Patógenos como instrumento de aprendizagem de
Parasitologia

62

4835 Os desafios acadêmicos na Enfermagem: uma abordagem pelas narrativas de
estudantes da EPE

63

1406

64

3011 Avaliação da qualidade farmacêutica de doses de medicamentos psicoativos:
implicações na terapêutica medicamentosa

65

4057 Influência da inervação do tecido adiposo retroperitoneal sobre o controle reflexo
barorreceptor cardíaco e parâmetros renais em ratos obesos induzidos pela dieta
hiperlipídica

66

4721

Terapia Intravenosa: Construção e Validação de Cenário de Simulação Realística

Uma experiência freireana na disciplina "Formação Didático-pedagógica em Saúde"

Efeito de drogas GABA-ergicas sobre o sono não-REM em ratos

67

4345 Dosagem de 6-sulfatoximelatonina pós-tratamento oncológico em pacientes com
tumor de pineal

68

3666

69

4710 Efeito adjuvante da Propionibacterium acnes sobre a imunogenicidade da
glicoproteína do envelope do HIV-1, após imunização inicial com a vacina de DNA HIVBr18

70

4732 Efeito da vacinação genética associada à interleucina-15 na proteção de
camundongos desafiados com Trypanosoma cruzi

71

3859 Prospecção de moléculas com potencial vacinal em transcriptomas de carrapato
Rhipicephalus microplus

72

2891 Investigação inicial do papel da melatonina na reprogramação epigenética das
células germinativas primordiais em embriões de ratas pinealectomizadas

73

3949 Efeito do cloridrato de metilfenidato (Ritalina®) sobre a fertilidade e a qualidade dos
embriões concebidos após o tratamento crônico de ratos durante a adolescência?"

74

4772 Efeitos da vibração mecânica na prevenção da osteopenia em ratas
ooforectomizadas

75

4776 Modificações na matriz cartilaginosa de ratas sob privação estrogênica submetidas à
vibração mecânica

76

4777 Efeitos da terapia preventiva com vibração mecânica isolada ou associada à
reposição hormonal nos condrócitos e no colágeno da cartilagem articular de ratas

Expressão de proteínas deubiquitinases recombinantes para a produção de anticorpo

ooforectomizadas
77

4134 Avaliação da percepção sobre movimentos de objetos externos a partir de estímulos
vibrotáteis

78

3985

79

4118 Avaliação Imuno-Histoquimica da Participação da Insula e do Cingulado na
Reinstalação da Autoadministração de Etanol Induzida pelo Ambiente

80

4120 Estudo retrospectivo das influências da exposição à luz na frequência de crises
epilépticas no centro de monitoramento de vídeo-EEG em pacientes com epilepsia refratária
do lobo temporal

81

4539

Painel

Primacy of pseudo-words: the role of episodic, semantic and working memory

Etanol Inibe Processos Autofágicos e Plasticidades Sinápticas em Neurônios Humanos

Data 12 de junho. Horário 17:00 – 18:00 h Estacionamento C – Rua Pedro de Toledo s/n

1

1164 Um novo corante a base das antocianinas do açai (euterpe oleracea) para
cromovitrectomia em olhos humanos

2

2983 Comparação entre a tomografia de coerência óptica de segmento anterior e a
gonioscopia realizadas por oftalmologistas generalistas e especialistas na condução do
fechamento angular no glaucoma

3

3048 Fatores associados a alergias oculares em crianças atendidas em serviço especializado

4

3711 Terapia celular derivada de células tronco embrionárias em doenças degenerativas da
retina

5

4736 Efetividade da biometria óptica em um serviço de catarata universitário

6

4641 Conceito do sistema embarcado da tecnologia Smart Mobb® para mobilidade urbana
para pessoas cegas

7

3212 O papel do antioxidante astaxantina na integridade de membrana e no perfil bioquímico
de espermatozoides submetidos ao choque térmico

8

1774 Intervenções clínicas para a arterite de Takayasu: revisão sistemática da literatura.

9

2969 Correlação de alterações de Ikaros e expansão de células b-1 em pacientes com lúpus
eritematoso sistêmico

10

4967 Terapia a laser de baixa potência em camundongos NOD síndrome de Sögren

11

4725 Novas tecnologias, meios, fontes e informações em reumatologia pediátrica: uma visão
para o futuro
3394 Perfil de atividade sexual e contraceptiva em universitários da área da saúde

12
13

1556 Expressão do TGF?3 em vesículas extracelulares presentes no plasma de pacientes com
carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço prediz resposta ao tratamento

14

3515 Casos de Natal associados a mutações PARP4 e PTEN

15

3309 Câncer de pâncreas: análise epidemiológica, fatores de risco e prognóstico

16

3912 Correlação entre macrófagos associados ao tumor e expressão do microrna MIR-155 em
linfoma difuso de grandes células b do idoso EBV : possível alvo terapêutico

17

4469 Análise das variáveis epidemiológicas, clínicas, histopatológicas e imuno-histoquímicas
do tumor estromal gastrointestinal (GIST)

18

2544 Investigação das isoformas do receptor CD44 nas linhagens estabelecidas de câncer de
mama

19

5197 Massagem com bebês oncológicos

20

2979 Percepção do estresse de pais de crianças com retinoblastoma

21

3166 A construção do conhecimento da enfermagem em oncologia nos cenários de prática de
1987 a 1995

22

3332 Infecção da corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central em pacientes
oncológicos pediátricos: impacto clínico quando não é possível remover o dispositivo

23

4340 Avaliação audiológica no retinoblastoma - revisão de literatura

24

3108 Estudo retrospectivo de tumor gástrico: análise epidemiológica, histopatológica e
clínica

25

3645 Inibição farmacológica da autofagia e possível aumento dos efeitos antileucêmicos da
citarabina/idarrubicina em células leucêmicas.

26

2654 Inibição da homeostase proteica como alternativa no tratamento do mieloma múltiplo

27

3084 Avaliação do potencial citotóxico de compostos obtidos pela síntese total da
apomorfina em células tumorais de cabeça e pescoço.

28

3203 Investigação dos genes BRAF e NFIB na tumorigênese do osteossarcoma

29

3397 Novas estratégias para tratar a neovascularização: heparinas quimicamente modificadas
como moléculas anti-angiogênicas.

30

3990 Estudo da heparanase no processo de evasão do sistema imune em tumores de mama
utilizando ferramentas de bioinformática

31

4891 Caracterização da sinalização celular regulada pelo naadp na quimiossensibilização do
hepatocarcinoma humano

32

5219 Malignização dos papilomas invertidos (schneiderianos): estudo transversal

33

324 Análise da expressão de mRNA e da metilação do DNA na região promotora de IGFBP-3
no câncer gástrico

34

3783 Apresentação clínica e imaginológica dos tipos moleculares de câncer de mama

35

2535 Análise da expressão e de mecanismos de regulação de alvos modulados
epigeneticamente no câncer gástrico

36

4308 Efeitos de drogas epigenéticas, combinadas ou não a outros fármacos, em linhagens
celulares murinas correspondendo a diferentes fases da progressão do melanoma.

37

3010 – Saber Cuidar Construindo redes vivas.

38

3038 - Ações de extensão universitária para a promoção do desenvolvimento infantil junto a

educadores de creche
3113 - Tradução e Adaptação de Instrumento de Rastreio de Violência Durante a Gestação e
Puerpério: Maternal Health and Wellbeing Checklist
39

2749 - Monitoria Integrada em Unidades Curriculares do Departamento de Biofísica

40

3286 - Projeto de monitoria em radiologia 2017-2018: experiência em Radiologia
Intervencionista

41

3308 - Projeto de Extensão Grupo de Massagem e Estimulação com Bebês
3357 - Programa de Extensão Acolhe Onco

42

3365 - Programa de Extensão Acolhe-Onco: interdisciplinaridade no cuidado integral ao
paciente com câncer

43

3451 - Monitoria em Histologia

44

3454 - Programa de Monitoria 2017-2018: Funcionamento da Vida I e II, Biologia Molecular
Básica

45

3528 - Projeto de Monitoria em Radiologia 2018

46

3010 - Saber Cuidar: construindo redes vivas

47

3113 - Tradução e Adaptação de Instrumento de Rastreio de Violência Durante a Gestação e
Puerpério: Maternal Health and Wellbeing Checklist.

48

4252 - Cuidar-te: Promoção à saúde, garantindo a equidade no acesso à saúde de grupos
vulneráveis atendidos em serviços da Atenção Básica à Saúde.

49

4792 - Bem-Te-Vi: práticas integrativas e complementares em saúde

50

5054 - Periferia dos Sonhos: A extensão como complemento dialógico e dialético da
formação

51

3454 - Programa de Monitoria 2017-2018: Funcionamento da Vida I e II, Biologia Molecular
Básica

52

4391 - Caracterização do papel regulátorio das vias de ciclooxigenase (COX)-2 e 5- e 12Lipoxigenase (LOX) sobre a migração celular, durante a degeneração e regeneração da
musculatura esquelética

53

4673 - Efeito dos Proteoglicanos na Sinalização dos PARs (Receptores Ativados por Proteases)
em Células CHO-K1 e CHO-745

54

4802 - Estudo in vitro do papel da enzima degradadora de insulina (IDE) na regeneração de
neurônios sensoriais olfatórios (OSNs) do epitélio olfatório (OE)

55

4869 - Estudo comparativo da influência de proteoglicanos na interação do H-cininogênio
humano em diferentes linhagens celulares

56

4873 - Produção e estudos físico-químicos de nano materiais para veiculação de
componentes bioativos

57

4685 - Avaliação do efeito da enzima lacase na formação de ligações cruzadas em córneas.

58

2046 - Caracterização molecular de amostras de Escherichia coli enteropatogenica atipica
(aEPEC) que causam descolamento celular

59

2949 - A ocorrência de competição entre isolados de E. coli componentes da microbiota fecal

60

5245 - Avaliação de efetividade e segurança dos antivirais diretos para o tratamento da
hepatite C crônica em monoinfectados com o HCV e coinfectados HCV-HIV

61

3026 - Caracterização molecular do fenótipo descolamento celular apresentado por uma
amostra de Escherichia coli enteropatogênica atípica (aEPEC)

62

4185 Análise de conectividade funcional no processo de aprendizagem de redes neuronais
in vitro

63

5078 Desenvolvimento de um dispositivo de biofeedback para avaliação da resposta
proprioceptiva de membros inferiores em ambiente de realidade virtual

64

5161 Avaliação de fatores não-lineares em sinais de ECG de modelos animais da Doença de
Parkinson para caracterização da Disfunção Autonômica

65

4543 Aspectos morfológicos dos espinhos dendríticos de neurônios de células de
Neuroblastoma

66

4584 Avaliação da preferência condicionada por lugar induzida por etanol em
camundongos

67

5039

68

3321 Estudo do papel da acetilação na regulação da resposta ao estresse oxidativo no
Trypanosoma cruzi

69

3458

Análise de auto-semelhança de sinais neurais em modelos de epilepsia

Estudo do efeito da acetilação na regulação da atividade da aldolase de Trypanosoma

brucei
70

3463 Avaliação da ativação de macrófagos peritoneais frente a infecção com diferentes
isolados de Trypanosoma cruzi cepa Y

71

3885 Avaliação da Atividade do Alopurinol sobre a Leishmania (Leishmania) amazonensis
in vitro4

72

4860

CRISPR/Cas9 pode ser usado para gerar mutações pontuais em Trypanosoma cruzi6

