Destaques de pesquisas
FMUSP
 Transmissão intrafamiliar do SARS-COV-2 e risco de transmissão após o período
preconizado da quarentena
•

Dra. Camila Malta Romano - cmromano@usp.br

 Imunogenicidade e segurança da vacina coronavac em pacientes com
doenças reumatológicas autoimunes e pessoas que vivem com HIV/AIDS
•
•

Prof. Dra. Eloisa S. D. O. Bonfa - eloisa.bonfa@hc.fm.usp.br
Prof. Dr. Esper Kallas - esper.kallas@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP
 Avaliação de fatores preditivos e biomarcadores na infecção por COVID-19
•

Prof. Dr. Alberto Jose da Silva Duarte - adjsduar@usp.br

 Estratégia de ventilação mecânica para COVID-19
•
•

Dr. Eduardo Leite Vieira Costa - eduardoleitecosta@gmail.com
Prof. Dr. Marcelo Britto Passos Amato - marcelo.amato@fm.usp.br

 Manifestações neurológicas agudas associadas ao vírus Sars-cov-2
•

Dra. Camila Malta Romano - cmromano@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP
 Covid em gestantes e puérperas: aspectos clínicos, laboratoriais, transmissão
vertical e impacto a longo prazo
•

Profa. Rossana Pulcineli Vieira Francisco- rossana.francisco@hc.fm.usp.br

 Observatório Obstétrico COVID-19:
https://observatorioobstetrico.shinyapps.io/covid_gesta_puerp_br
•
•

Profa. Rossana Pulcineli Vieira Francisco- rossana.francisco@hc.fm.usp.br
Agatha Rodrigues (UFES) – observatorioobstetricobr@gmail.com

 Evolução clínica de recém-nascidos de mães com COVID-19 em hospital
terciário no Brasil
•
•

Prof. Dr. Werther Brunow de Carvalho - werther.brunow@hc.fm.usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Avaliação da Saúde Geral de Atletas em Recuperação da Covid-19: o Estudo
SPORTCOVID-19
•

Prof. Dr. Bruno Gualano - gualano@usp.br

 Pacientes Pós-covid-19: Reabilitação Física E Avaliação Multidisciplinar: Aspectos
Físicos, Neurofisiológicos, Imunológicos, Microbiológicos, Psicológicos e
Nutricionais
•

Profa. Dra. Júlia Maria D'Andréa Greve - jgreve@usp.br

 Prognóstico Funcional em Adultos e Idosos Acometidos pela COVID-19: Estudo de
Coorte
•

Prof. Dr. José Eduardo Pompeu - j.e.pompeu@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Estudos prospectivos nas crianças escolares e nos adolescentes com a COVID-19
tratados no HCFMUSP
•

Prof. Dr. Clovis Artur Almeida da Silva – clovis.silva@hc.fm.usp.br

 Impacto do isolamento na saúde física/psíquica de adolescentes com doenças
crônicas durante pandemia da COVID-19 e ensaio randomizado de treinamento
•

Prof. Dr. Clovis Artur Almeida da Silva – clovis.silva@hc.fm.usp.br

 COVID-19: impacto do período de distanciamento social na voz do professor

•

Profa. Dra. Katia Nemr -knemr@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Patogenia e história natural da COVID-19 grave: uma abordagem baseada em
autópsias minimamente invasivas.
•
•

Profa. Dra. Marisa Dolhnikoff - maridol@usp.br
Prof. Dr. Paulo Saldiva – pepino@usp.br

 RECOVIDA - Reavaliação da Mortalidade por Causas Naturais no Município de São
Paulo durante a Pandemia da COVID-19
•

Prof. Dr. Paulo Andrade Lotufo - palotufo@usp.br

 Morbidade, Mortalidade Perinatal e Neonatal de filhos de mães com COVID-19, no
Estado de São Paulo durante a Pandemia
•

Profa. Dra. Edna Maria de Albuquerque Diniz - ednamad@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP
 Avaliação crítica do uso de inotrópicos na unidade de terapia intensiva neonatal
terciária
•

Prof. Dr. Werther Brunow de Carvalho - werther.brunow@hc.fm.usp.br

 Lactato como preditor de mortalidade em recém-nascidos pré-termo
de extremo baixo peso
•

Prof. Dr. Werther Brunow de Carvalho - werther.brunow@hc.fm.usp.br

 Concepção de uma Escala Global de Desenvolvimento Precoce: Global Scale
For Early Development
•

Profa. Dra. Alexandra Valeria Maria Brentani - alexandra@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Promovendo a parentalidade positiva no Brasil: projeto para aprimorar a qualidade
do Programa Criança Feliz
•

Profa. Dra. Alexandra Valeria Maria Brentani - alexandra@usp.br

 O timo humano: desenvolvimento e doenças
•

Profa. Dra. Magda Maria Sales Carneiro-Sampaio - magda.carneiro@fm.usp.br

 Uso do sequenciamento completo do exoma e genoma para compreender
os distúrbios de crescimento humano.
•

Prof. Dr. Alexander A L Jorge - alexj@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP
 Efeito do agonista de PPAR-gama no tratamento da fibrose hepática induzida
em ratos pela ligadura seletiva do ducto biliar
•

Prof. Dr. Uenis Tannuri - uenist@usp.br

 Distribuição das células ganglionares em fragmentos de mucosa e submucosa
retal para o diagnóstico da Moléstia de Hirschsprung
•

Prof. Dr. Uenis Tannuri - uenist@usp.br

 Modelo experimental de transplante hepático “large-for-size” com
arterialização da veia porta: estudos hemodinâmicos, histológicos e
biomoleculares

•

Prof. Dr. Uenis Tannuri - uenist@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 O efeito do Programa de Visitação para Jovens Gestantes sobre
o desenvolvimento infantil
•

Prof. Dr. Guilherme V. Polanczyk – gvp@usp.br

 Terapias de Neuromodulação não-implantáveis: uma perspectiva para o cérebro
deprimido
•

Prof. Dr. Andre Russowsky Brunoni - brunoni@usp.br

 Pesquisa de Marcadores Cerebrais Associados a Perfis Clínicos e Neurocognitivos
do Transtorno Obsessivo-Compulsivo
•

Dra. Roseli G. Shavitt - roseli.gshavitt@hc.fm.usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Efeitos neuroprotetores do lítio sobre o risco de demência na doença de
Alzheimer e desordens relacionadas

•

Prof. Dr. Orestes Vicente Forlenza – forlenza@usp.br

 Indicadores clínicos e biológicos do envelhecimento precoce e da demência em
adultos e idosos com síndrome de Down: caracterização das demandas clínicas e
perspectivas de intervenção
•

Prof. Dr. Orestes Vicente Forlenza – forlenza@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Medicamentos e os efeitos na voz
•

Profa. Dra. Katia Nemr -knemr@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Características clínicas, sorológicas e virológicas da infecção pelo sorotipo 2 do
vírus da dengue (DENV-2) em uma coorte previamente exposta ao sorotipo 1
•

Dra. Camila Malta Romano - cmromano@usp.br

 Avaliação das características etiológicas, clínicas e epidemiológicas de casos de
meningites, encefalites e meningoencefalites atendidos no Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
•

Profa. Dra. Maria Cássia Mendes-Correa - cassiamc@uol.com.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Padrões comparativos do transcriptoma no queloide, cicatriz hipertróficas e
doenças queloideformes.
•

Prof. Dr. Juarez Antonio Simões Quaresma - juarez.quaresma@usp.br

 Pênfigo herpetiforme: avaliação da resposta imune adaptativa cutânea, com ênfase
na expressão da interleucina-31 (IL-31)
•

Profa. Dra. Valeria Aoki - valeria.aoki@usp.br

 Avaliação do perfil dos inflamassomas nas lesões cutâneas de dermatite atópica no
adulto
•

Profa. Dra. Raquel Leão Orfali - raquelleao@usp.br

 Convivendo com a Hanseníase: percepção de pacientes sobre o estigma da doença
•

Letícia George Camalionte - leticia.g.c94@gmail.com

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Fertilização in vitro e neoplasias malignas na progênie – estudo retrospectivo
•

Prof. Dr. Vicente Odone Filho - vicente.filho@hc.fm.usp.br

 Tratamento combinado dos neuroblastomas – protocolo neuro-XII-2020
•

Prof. Dr. Vicente Odone Filho - vicente.filho@hc.fm.usp.br

 Incidência e mortalidade de câncer em pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA/Aids)
comparada com outras causas em 31 anos no Brasil em um estudo de coorte
•
•

Beatriz Rodrigues Pellegrina Soares – beatrizpellegrina@usp.br
Prof. Dr. Jorge Casseb - jcasseb@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Impacto do sono no equilíbrio postural de pacientes com doenças respiratórias
•

Prof. Dr. Celso R F Carvalho - cscarval@usp.br

 Caminhar mais reduz problemas de sono em pessoas com asma
•

Prof. Dr. Celso R F Carvalho - cscarval@usp.br

 Pessoas com asma tem muitas comorbidade que precisam de tratamento
•

Prof. Dr. Celso R F Carvalho - cscarval@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP
 Transplante anorretal
•

Prof. Dr. Flávio Henrique Ferreira Galvão - fgalvao@usp.br

 Xenotransplante (transplante inter-espécie) multivisceral
•

Prof. Dr. Flávio Henrique Ferreira Galvão - fgalvao@usp.br

 Laboratório para pesquisa translacional com ratos isogênicos SPF.
•

Prof. Dr. Flávio Henrique Ferreira Galvão - fgalvao@usp.br

 Anastomose sem sutura com Cuff e adesivo
•

Prof. Dr. Flávio Henrique Ferreira Galvão - fgalvao@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Comparação de dois programas de treinamento para aquisição de marcha com o
Exoesqueleto FREE Walk em pacientes paraplégicos no desempenho
cardiorrespiratório e marcha: ensaio clínico, randomizado e cego
•

Profa. Dra. Júlia Maria D'Andréa Greve - jgreve@usp.br

 Iniciativas da Bloomberg para a Segurança Viária Global: Estudos Observacionais
de velocidade, uso de capacete, cinto de segurança, equipamentos de retenção
para crianças e direção sob o efeito de álcool em São Paulo.
•

Prof. Dr. Heráclito Barbosa - heracc@usp.br
Profa. Dra. Vilma Leyton - vileyton@usp.br

 Investigação do uso de álcool e drogas ilícitas entre vítimas de mortes violentas:
estudo de base populacional sobre a relação entre o consumo de substâncias e
mortes por causas externas nas cinco regiões do Brasil – Projeto Thanatus
•
•

Profa. Dra. Vilma Leyton - vileyton@usp.br
Prof. Dr. Heráclito Barbosa - heracc@usp.br

Destaques de pesquisas
FMUSP

 Biobanco para Estudos no Envelhecimento: uma plataforma para estudo do
envelhecimento cerebral e condições relacionadas.
•
•

Profa. Dra. Claudia K. Suemoto - cksuemoto@usp.br
Profa. Dra. Renata Leite - renata.leite@hc.fm.usp.br

