
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão – CEPIDs 

• Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID) 

• Objetivos:   

• Realizar investigação integrativa e translacional para identificar e 

validar novas rotas biológicas envolvidas na indução e na resolução da 

inflamação 

• As pesquisas envolvem triagem genética de alto desempenho e o 

resultado esperado é o desenvolvimento de estratégias terapêuticas 

inovadoras 

 

• Docente responsável: Fernando de Queiróz Cunha (fdqcunha@fmrp.usp.br) 
 

 

 

 

 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão – CEPIDs 

• Centro de Terapia Celular (CTC) 

• Objetivos:   

• Entender a biologia das células-tronco, bem como em desenvolver 

novas tecnologias para seu uso no tratamento de doenças 

• Produção de componentes alternativos de transfusão sanguínea 

• Tratamentos com uso de células-tronco no tratamento de diabetes 

mellitus, esclerose sistêmica, aplasia de medula 

 

• Docente responsável: Dimas Tadeu Covas (dimas@fmrp.usp.br) 
 

 

 

 

 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia Translacional em Medicina 

(INCT-TM) 
• Objetivo:   

• Estabelecer uma rede nacional de centros de pesquisa de destaque na 

investigação de biomarcadores e de novos alvos terapêuticos e moléculas 

capazes de atuar em transtornos neuropsiquiátricos, inserindo-se na área 

estratégica de Saúde e Fármacos definida pelo Governo Federal 

- Estudos e aplicações clínicas do canabidiol e outras drogas 

 

• Docente responsável: Jayme Eduardo Cecílio Hallak (jhallak@fmrp.usp.br) 
 

 

 

 

 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Células-Tronco e Terapia Celular no 

Câncer (INCTC) 

• Objetivos:   

• Estudos na área de pesquisa básica envolvendo o isolamento e 

caracterização de células tumorais e células-tronco tumorais por 

ferramentas agrupadas como “OMICs”: transcriptoma, genômica, 

epigenômica, citômica e proteômica que permitirão a integração da 

biologia de larga escala e abordagem sobre sistemas biológicos  

• Estudos de novas abordagens terapêuticas com foco em imunoterapia, 

hipertermia e nanomedicina  

• Aplicação das células e das ferramentas terapêuticas em modelos animais e 

humanos 

 

• Docente responsável: Dimas Tadeu Covas (dimas@fmrp.usp.br) 
 

 

 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 Título da pesquisa  

• Estudo fase III – vacina Coronavac 

 

•  Docente responsável: Eduardo Barbosa Coelho (ebcoelho@fmrp.usp.br) 
 

 

 Título da pesquisa  

• Estudo fase III – vacina Sars-Cov-2 Janssen 

 

• Docente responsável: Marisa Marcia Mussi (mmmpinha@fmrp.usp.br) 
 

 

 

 Título da pesquisa  

• Desenvolvimento de vacina contra Sars-Cov-2 – Versaimune (MCTI) 

 

•  Docente responsável: Célio Lopes Silva (clsilva@fmrp.usp.br) 
 

 

Pesquisas Covid-19 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

Destaques de pesquisas 

 Título da pesquisa  

• Avaliação de incidência de infecção por Sars-CoV-2 e Covid-19 no Brasil 

• Inquérito epidemiológico de prevalência do Sars-CoV-2 na população de Serrana 

• Vacinação em larga escala na população de Serrana - SP 

 

• Docente responsável: Marcos de Carvalho Borges (marcosborges@fmrp.usp.br) 
 

 Título da pesquisa  

• Prevalência de infecção por SARS-CoV-2 em mulheres grávidas e transmissão 

intrauterina, perinatal e pós-natal em recém-nascidos e lactentes jovens 

 

• Docente responsável: Marisa Marcia Mussi (mmmpinha@fmrp.usp.br) 
 

 Título da pesquisa  

• Impacto do isolamento social durante a pandemia do covid-19 

 

•  Docente responsável: Maria Beatriz M. Linhares (linhares@fmrp.usp.br) 

Pesquisas Covid-19 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

Destaques de pesquisas 

 Títulos das pesquisas  

• Ferramentas computacionais para diagnóstico, detecção e prognóstico de COVID-

19: análise e desenvolvimento de métodos utilizando redes convolucionais 

profundas com dados de tomografia computadorizada e raios X 

 

• Analisando Dados Complexos Vinculados a COVID-19 para Apoio à Tomada de 

Decisão e Prognóstico 

 

• RECOVIDA: Avaliação de repercussões clínicas persistentes em sobreviventes da 

COVID-19 

 

• Docentes responsáveis: Marcel Koenigkam Santos (marcelk46@fmrp.usp.br)/ 

             Paulo Manzzoncini de Azevedo Marques (pmarques@fmrp.usp.br) 
 

 

Pesquisas Covid-19 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Títulos das pesquisas  

• Anosmia súbita: estudo comparativo da intensidade e evolução em pacientes 

com infecção aguda pelo SARS-Cov2 e outros vírus respiratórios 

 

• Avaliação da persistência do SARS-CoV2 e de outros vírus respiratórios em vias 

aéreas superiores após a fase crítica da pandemia do COVID-19 

 

• COVIDSurg – To explore the impact of COVID-19 in surgical patients and service 

 

• Docente responsável: Fabiana C. Pereira Valera (facpvalera@fmrp.usp.br) 

Pesquisas Covid-19 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

Destaques de pesquisas 

 Título da pesquisa  

• Ativação do inflamassoma pelo SARS-CoV-2 e o papel dessa plataforma na 

patogênese do COVID-19 

 

•  Docente responsável: Dario Simões Zamboni (dszamboni@fmrp.usp.br) 
 

 

 Título da pesquisa  

• Estratégias experimentais na investigação da anosmia induzida pelo COVID-19: 

há um componente neurodegenerativo envolvido? 

 

• Docente responsável: Aline Cristina Campos (allinecampos@usp.br) 
 

 

 Título da pesquisa  

• O papel da eferocitose no dano tecidual e hiperinflação na infecção por SARS-

CoV-2 

 

•  Docente responsável: Larissa Dias Cunha (larissacunha@usp.br) 

Pesquisas Covid-19 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

Destaques de pesquisas 

 Título da pesquisa  

• Neutrophil Extracelular Traps (NETs): importância na patogênese e potencial 

alvo terapêutico na Covid-19 

 

•  Docente responsável: Fernando Queiroz Cunha(fdqcunha@fmrp.usp.br) 
 

 

 Título da pesquisa  

• Avaliação da anfiregulina como biomarcador prognóstico de gravidade e sua 

participação na fisiopatologia do COVID-19 

 

• Docente responsável: José Carlos Alves Filho (jcafilhos@usp.br) 
 

 

 Título da pesquisa  

• Rastreio do genoma global com bibliotecas de CRISPRko para identificação de 

fatores essenciais na infecção e replicação SARS-COV2  

 

•  Docente responsável: Thiago M. Cunha (thicunha@usp.br) 

Pesquisas Covid-19 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

Destaques de pesquisas 

 Título da pesquisa  

• Papel da morte de células epiteliais alveolares humanas na inflamação causada 

pelo 2019-nCoV e comprovação por análise do transcriptoma de pacientes 

infectados 

 

• Docente responsável: Vânia Luiza Deperon Bonato (vlbonato@fmrp.usp.br) 
 

 

 Título da pesquisa  

• Estudo translacional sobre o papel dos lipídios pró-resolução como mediadores 

da tolerância à infecção por SARS-CoV-2 

 

• Docente responsável:  Luiz Osório Silveira Leiria (luizleiria@usp.br) 
 

Pesquisas Covid-19 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 

 Título da pesquisa 

• Coortes de nascimentos de Ribeirão Preto (SP), Pelotas (RS) e São Luís (MA): 

determinantes precoces do processo saúde doença no ciclo vital - Uma 

contribuição das coortes de nascimento brasileiras para o SUS 

• Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DECIT/SCTIE/MS) 

• Objetivos:   
• Avaliar o efeito tardio de exposições precoces nas coortes de nascimentos de Pelotas, RS (1982, 

2004 e 2015), de Ribeirão Preto, SP (2010) e São Luís, SL (2010) 

• Avaliar o desenvolvimento infantil, capacidade cognitiva, habilidades não cognitivas e problemas 

e transtornos mentais, com foco principal no capital social e na capacidade produtiva e para a 

vida em sociedade  

• Em diferentes etapas da vida, avaliar situações como o envolvimento e investimento dos pais na 

educação e estimulação dos filhos, o efeito da escola na redução das desigualdades nas 

habilidades cognitivas e não cognitivas, e da violência social no comportamento e transtornos 

mentais. - Precursores genéticos, biológicos e comportamentais das doenças crônicas:  

• Avaliar uma ampla gama de fatores genéticos, biológicos e comportamentais que tenham 

impacto na ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis 

 

• Docente responsável: Heloísa Bettiol(hbettiol@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 

 Título da pesquisa 

• MRC International Centre for Genomic Medicine in Neuromuscular Diseases 

• ICGNMD (Reino Unido) 

• Objetivos:   
• Estabelecer um programa internacional de treinamento em medicina genômica 

personalizada 

• Identificar genes de doenças novos e conhecidos e avaliar a arquitetura genética 

comparativa de doenças neuromusculares em 4 continentes 

• Melhorar o diagnóstico genético em pacientes com DNM indianos, brasileiros, turcos 

e africanos 

 

• Docente responsável: Wilson Marques Júnior (wmjunior@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 

 Título da pesquisa 

• Estudo Internacional de Coorte Prospectivo Observacional do Zika em Crianças e 

Gestantes (estudo ZIP) 

• National Heath Institute (NIH-USA) 

• Objetivos:   
• Avaliar a dimensão da ligação entre a infecção pelo vírus da zika (ZIKV) durante a 

gravidez e seus efeitos adversos nas mães/fetos e o risco de transmissão vertical em 

diversos países 

• Avaliar, prospectivamente, um grupo de mulheres grávidas no primeiro e inicio do 

segundo trimestre de gravidez e monitorá-las durante a gestação para identificar 

evidências do ZIKV na fase aguda, e também controlar os possíveis fatores que 

possam confundir os resultados 

• Acompanhar os RN por um estudo de coorte longitudinal prospectivo  

 

• Docente responsável: Marisa Márcia Mussi(mmmpinha@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Investigações sobre etiopatogenia, fisiopatologia e terapêutica em humanos e em 

modelo experimental com a cardiomiopatia da Doença de Chagas  

• Temático FAPESP (2016/25403-9) 

• Objetivo:   

• Pesquisas de cunho etiopatogênico, fisiopatológico e terapêutico no 

âmbito da doença de Chagas (DC) acometendo humanos e animais 

infectados experimentalmente pelo T. cruzi conduzidas por grupo de 

26 investigadores clínicos, cientistas de áreas básicas e pós-graduandos 

sob orientação dos mesmos, em 8 instituições  

 

• Docente responsável: José Antonio Marin-Neto (jamneto@fmrp.usp.br) 
 

 

 

 

 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Estratégias para estudar inflamação pulmonar no contexto de comorbidades 

• Temático FAPESP (2017/21629-5) 

• Objetivo:   

• Determinar mecanismos que exacerbam a inflamação pulmonar, 

visando à identificação de moléculas ou células que possam 

representar a busca de alvos imunológicos para o desenvolvimento de 

terapias inovadoras para as formas mais graves de asma e tuberculose, 

usando modelos experimentais de asma e pneumonia causada por 

pneumococo, obesidade e tuberculose, diabetes e tuberculose, que 

são comorbidades associadas com a imunopatologia de ambas as 

doenças  

 

• Docente responsável: Vania L. Deperon Bonato (vlbonato@fmrp.usp.br) 
 

 

 

 

 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Controle neural, hormonal e nutricional da autofagia 

• Temático FAPESP (2018/10089-2)  

• Objetivo:   

• Investigar os mecanismos (vias de sinalização, fatores de transcrição, 

vias de degradação e síntese de proteínas, etc.) pelos quais o SNC, via 

ativação simpática, hormônios (glicocorticoides, glucagon, adrenalina 

e angiotensina II), peptídeos (CGRP) e fatores dietéticos (vitamina D e 

dieta hiperproteica) controlam a autofagia em situações basais e de 

demanda energética como o jejum, exercício físico e o frio em 

modelos de roedores e de Drosophila melanogaster transgênicas ou 

mutantes de proteínas de interesse e portadoras de marcadores 

fluorescentes para avaliar os processos autofágicos  

 

• Docente responsável: Isis Do Carmo Kettelhut (idckette@fmrp.usp.br) 
 

 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Novas perspectivas no emprego de fármacos que modificam neurotransmissores 

atípicos no tratamento de transtornos neuropsiquiátricos  

• Temático FAPESP (2017/24304-0) 

• Objetivos:   
• Qual contribuição relativa dos mecanismos da ação anti-inflamatória envolvida nos 

possíveis efeitos terapêuticas das abordagens farmacológicas descritas (CBD, 

inibidores da via do NO, modificadores do sistema eCB)?  

• Quais outros transtornos neuropsiquiátricos que poderiam se beneficiar destas 

abordagens? 

• Em casos de comorbidades, como por exemplo, a síndrome metabólica e transtornos 

ansiedade em que o componente inflamatório está presente, seriam essas novas 

abordagens terapêuticas relevantes?  

• Quais outras vias intracelulares seriam responsáveis pelos efeitos destes compostos?;  

• Qual seria a participação específica dos endocanabinoides nas modulações de 

respostas recompensadoras e aversivas?  

• Quais mecanismos epigenéticos estariam envolvidos nos efeitos induzidos por esses 

compostos? 
 

• Docente responsável: Francisco S. Guimarães (fsguimar@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Mecanismos imunológicos de resistência e patogênese da malária  

• Temático FAPESP (2016/23618-8) 

• Objetivos:   
• Avaliar a emergência de MO-DCs e seu papel patogênico na malária experimental 

• Apresentar evidências que reticulócitos infectados pelo P. vivax expressam HLA-I 

(MHC class I) e são destruídos por linfócitos T CD8+ de pacientes com malária  

• Identificar biomarcadores da resposta imune inata e adquirida que sejam 

preditivos do prognóstico da doença e transmissão do Plasmodium para o 

mosquito 

 

• Docente responsável: Ricardo Tostes Gazzinelli (ritoga@cpqrr.fiocruz.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Centro Reino-Unido:Brazil para o estudo da leishmaniose (JCPiL)  

• Temático FAPESP (2018/14398-0) 

• Objetivo:   
• Financiar projetos inter-relacionados e workshops para promover a pesquisa na 

interface da ciência básica e clínica, para ampliar as colaborações existentes entre o 

Reino Unido e o Brasil e desenvolver novas parcerias e formas interdisciplinares de 

trabalho  

• Compreensão a diversidade genética do parasito no contexto das variações da 

infectividade de Leishmania e expressão do fator de virulência, mecanismos de 

evasão imune, diversidade de resposta do hospedeiro, imunopatologia resultante e 

ativação sustentada que direciona à doença crônica  

• Investigar novos alvos moleculares de vias vulneráveis que são essenciais para a 

viabilidade do parasito, otimizar técnicas e marcadores de diagnóstico que 

permitam prever e categorizar de forma mais definitiva os perfis de patologia dos 

pacientes para definir desenhos terapêuticos mais eficazes e sob medida 

 

• Docente responsável: Ângela Kaysel Cruz (akcruz@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Modulação astrocítica dos neurônios bulbares envolvidos com a geração e 

controle das atividades simpática e respiratória de roedores submetidos à 

hipóxia  

• Temático FAPESP (2018/15957-2) 

• Objetivo:   
• Estudar da modulação astrocítica sobre a transmissão sináptica em neurônios de 

áreas do tronco encefálico envolvidas com a geração e controle das funções 

autonômicas e respiratórias em situações fisiológicas e frente aos desafios 

hipóxicos. 

 

• Docente responsável: Benedito H. Machado (bhmachad@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Mecanismos fisiopatológicos e moleculares de tumorigênese: abordagem baseada 

em plataformas de sequenciamento em escala genômica (NGS-Next-generation 

sequencing)  

• Temático FAPESP (2014/03989-6) 

• Objetivo:   
• Entender e esclarecer a gênese dos tumores hipofisários, adrenais, tireoideanos 

e de um subtipo de tumor do sistema nervoso central, os gliomas, avaliando 

alterações na totalidade de genes expressos, nos processos epigenéticos e no 

estudo de transcriptomas em amostras desses tumores 

 

•  Docente responsável: Margaret de Castro (castrom@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Mecanismos e consequências da ativação de receptores citoplasmáticos por 

patógenos intracelulares  

• Temático FAPESP (2019/113242-6) 

• Objetivos:   
• Determinar os mecanismos relacionados a ativação de NLRs e inflamassomas 

por patógenos intracelulares e compreender os mecanismos efetores que levam 

ao controle da replicação desses patógenos durante um processo infeccioso 

• Realizar varreduras gênicas utilizando a técnica de CRISPR-Cas9 para identificar 

e validar novos componentes envolvidos em vias de sinalização ativadas por 

NLRs e inflamassomas durante o processo de infecção por patógenos 

intracelulares 

 

• Docente responsável: Dario Simões Zamboni (dszamboni@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Interação entre alvos terapêuticos emergentes e vias de desenvolvimento 

associadas à tumorigênese: ênfase em neoplasias da criança e do adolescente 

• Temático FAPESP (2014/20341-0) 

• Objetivos:   
• Identificar de redes de coexpressão associadas com módulos transcricionais das 

vias de desenvolvimento em diferentes tumores pediátricos (meduloblastoma, 

ependimoma e carcinoma adrenal) por sequenciamento em escala genômica 

(NGS) 

• Validar genes considerados alvos terapêuticos em modelos in vitro e in vivo 

através de diferentes técnicas celulares e moleculares 

 

• Docente responsável: Luiz Gonzaga Tone (lgtone@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Estudo de Novas Abordagens Terapêuticas no Tratamento da Rinossinusite 

Crônica com Pólipo Nasal  

• Temático FAPESP (2019/05843-2) 

• Objetivos:   
• Avaliar a possível influência dos inibidores de caspase na fisiopatogenia da 

RSCcPN e sobre a eficácia terapêutica do corticoide tópico  

• Avaliar a segurança e eficácia de duas drogas com potencial de inibir o processo 

inflamatório nos pólipos nasais (inibidores de ROCK e agonistas de potássio) em 

camundongos 

• Avaliar o potencial do biovidro F18 em inibir a formação do biofilme de 

Staphylococcus aureus (SA) in vitro, e a segurança desse composto num modelo 

animal em coelho, assim como a eficácia no controle da inflamação 

nasossinusal  

• Avaliará a segurança e a eficácia de uma novo modo de administração de 

mometasona nasal, sob a forma mucoadesivo à base de PLGA (ácido lático co-

glicólico - polímero que permite a liberação lenta e programada de fármacos), 

em modelo animal, e num ensaio clínico em humanos, em estudos fase I/II 

 

•  Docente responsável: Fabiana C. P. Valera (facpvalera@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Mecanismos moleculares associados à patogenicidade e resistência em fungos: 

estratégias para o tratamento de dermatofitoses  

• Temático FAPESP (2019/22596-9) 

• Objetivos:   
• Elucidar as vias de sinalização celular reguladas pelos fatores de transcrição 

StuA, Ap1, PacC, e HacA durante a interação com o hospedeiro;  

• Identificar fatores associados à modulação da resposta imune inata durante a 

interação patógeno-hospedeiro 

• Análise sistemática comparativa de transcriptomas, visando identificar enzimas 

cruciais para o metabolismo e adaptação dos fungos frente a diferentes 

condições de cultivo 

• Identificação de possíveis alvos moleculares para o desenvolvimento de 

antifúngicos 

• Explorar  e validar estratégias para o tratamento de dermatofitoses  

 

• Docente responsável: Nilce M. Martinez-Rossi(facpvalera@fmrp.usp.br) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Desvendando a complexidade das redes de regulação gênica microbianas  

• Temático FAPESP (2019/15675-0) 

• Objetivos:   

• Investigar o mecanismo molecular de regulação gênica combinatória em 

redes regulatórias complexas em microrganismos.  

• Combinar um grande número de abordagens experimentais e ferramentas 

computacionais para investigar os princípios fundamentais das RRGs em 

bactérias e leveduras.  

• Construir novos sistemas de expressão visando seu uso em aplicações 

biotecnologicamente relevantes 
 

• Docente responsável: Rafael Silva Rocha (silvarocha@gmail.com) 



FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

Destaques de pesquisas 

 

 Título da pesquisa  

• Estudos funcionais de redes de regulação gênica em Trichoderma reesei durante 

a formação de celulases  

• Temático FAPESP (2019/11655-4) 

• Objetivos:   

• Estudo sistemático funcional das redes de regulação gênica deste fungo 

durante a produção de celulases  

• Identificação de novos fatores de transcrição envolvidos na regulação da 

expressão de celulases; genômica funcional por CRISPR-Cas9 dos genes 

candidatos diferencialmente expressos nas condições de produção e 

repressão de celulases  

• Avaliação de alvos de fosforilação por PKA, TMK1 e TMK2 por estudos de 

fosfoproteoma  

• Integração dessas informações para entender a biologia sistêmica do fungo 

durante a produção de celulases  
 

• Docente responsável: Roberto N. Silva (rsilva@fmrp.usp.br) 
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 Título da pesquisa  

• Modulação Autonômica (Simpática e Parassimpática) das Respostas Inflamatórias 

e Cardiocirculatórias em Situações Fisiopatológicas Clínicas e Experimentais 

• Temático FAPESP (2020/06043-7) 

• Objetivos:   

• Desenvolver protocolos experimentais (Infarto do Miocárdio, Hipertensão 

Arterial, Insuficiência Cardíaca, Periodontite e Estomatite) e clínicos 

(Pacientes com Periodontite e Estomatite), com a finalidade de melhor 

caracterizar a interação entre o SNA e os Sistemas Imunes (Inato e 

Adaptativo). Experimentalmente serão utilizados ratos (Wistar, Sprague-

Dawley e SHR) e camundongos com atenuação (VAChT KD) ou exacerbação 

(Super VAChT) do transportador vesicular da acetilcolina (VAChT). 

Clinicamente serão estudados pacientes com Periodontite e Estomatite  
 

• Docente responsável: Hélio César Salgado (hcsalgado@fmrp.usp.br) 
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 Título da pesquisa  

• Triagem Neonatal Ampliada para Acidemias Orgânicas, Aminoacidopatias e 

Defeitos de β-Oxidação de Ácidos Graxos na Região de Ribeirão Preto, São Paulo: 

Incidência, Biologia Molecular e Análise Custo-Efetividade 

• PRONAS/PCD (25000.058581/2015-94) 

 
 

• Docente responsável: José S. Camelo Júnior (jscamelo@fmrp.usp.br) 
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 Título da pesquisa  

• Genética das displasias corticais e da epilepsia tratadas cirurgicamente 

• PRONAS/PCD (25000.069257/2015-00) 
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