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Alterações neuropsicológicas e sintomatologia depressiva em pacientes portadores do 
HTLV. 2015 - Maria Rita Polo Gascón Giaccio 
 
Avaliação in vitro da atividade de óleos essenciais sobre Candida albicans e seus fatores de 
virulência. 2015 - André Luis Monteiro Araújo 
 
Caracterização fenotípica e genotípica de cepas invasivas de Neisseria meningitidis 
sorogrupo Y isoladas no Brasil durante o período de 2007 a 2011. 2015 - Marcelle Viçoso dos 
Santos 
 
Depressão, desesperança e percepção de suportefamiliar em pacientes com HTLV1. 2015 - 
Raquel Ferreira dos Santos 
 
Estudo e determinação de traços de Cromo hexavalente em águas para consumo nas regiões 
de Jales e Urânia (Estado de São Paulo) por espectrofotometria na região visível. 2007 - Rita 
de Cássia Aparecida Ramires Patuci 
 
Importância de Streptococcus pneumoniae do sorotipo 19A isolados de doenças invasivas e 
de portadores antes e após a introdução da vacina conjugada 10valente no Brasil. 2015 - 
Ana Paula Cassiolato 
 
Prevalência de alterações citológicas anais em pacientes com citologia cervical anormal. 
2015 - Claudia Maria Ricardo Serafim Giaccio 
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Estudo farmacoepidemiológico das associações medicamentosas com as novas drogas 
usadas em esquemas antirretrovirais de resgate. 2015 - Jorgenio Miranda Costa Costa 
 
  
Monografias (PAP) 

A contribuição do Estatuto do Idoso e a intervenção do Assistente Social. 
2015 - Débora Maria da Silva 
 
A implantação de alta qualificada em um hospital universitário como processo da 
integralidade no cuidado. 2015 - Jaqueline Faria dos Reis 
 
A relação do estresse com o enfraquecimento do sistema imunológico como vulnerabilidade 
para o desenvolvimento de formações tumorais: a atuação da psicologia como prevenção e 
controle. 2016 - Amanda Bragion 
 
A relação mãe e filha e os caminhos para a feminilidade: o olhar da psicanálise a partir do 
brincar de uma menina. 2015 - Thaís Aparecida Bueno da Silva 
 
Conhecendo a sobrecarga do cuidador familiar e a intervenção do Serviço Social na 
enfermaria da clínica médica. 2015 - Rosangela Aparecida de Morais 
 
Envelhecimento contemporâneo, na ótica do assistente social. 2015 - Josefa Lima da Silva 
 
Enigma do Serviço Social no pronto atendimento em saúde. 2016 - Viviane da Cunha Silva 
 
Estudo de um caso sobre a transferência erótica no setting psicanalítico.  2015 - Camila 
Gomes da Silva 
 
Hemolisina e aglutinina como teste para pesquisa de doadores “O” perigosos. 2016 - 
Alessandra Moraes de Oliveira 
 
Integralidade no acesso a política de saúde em transplantes em um Hospital escola. 2016 - 
Ana Letícia Alves Rocha 
 
Investimento arriscado: a busca pela cirurgia bariátrica como recurso para a resolução de 
conflitos emocionais. 2015 - Aparecida Tatiane de Almeida Carneiro 
 
Maternidade: representações psíquicas na relação mãe-filho.  2016 - Karoline Lopes Alonso 
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O estigma da morte na UTI e as repercussões psicológicas no paciente e família. 2016 - 
Marcos Aurélio Alves Filho 
 
Os instrumentais técnico-operativos na prática profissional do Serviço Social do HCM frente 
à situação de crianças com suspeita de negligência. 2016 - Kivia Karine Ribeiro de Melo 
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