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SOLICITANTE INSTITUIÇÃO TITULO 

Adalberto Ramon Vieyra UFRJ 
Estudos pré-clínicos para a compreensão dos mecanismos de lesão 
renal crônica associados ao envelhecimento: uma possível estratégia 
diagnóstica e terapêutica 

Adenilson de Souza da Fonseca UERJ 
Efeitos de lasers e leds terapêuticos em modelo experimental de 
lesão muscular, úlcera de pressão e sepse 

Almy Junior Cordeiro de Carvalho UENF 
Desenvolvimento de Bioprodutos Como Alimentos  Funcionais Por 
Seus Efeitos Imunofarmacológicos, Anti-Inflamatórios, 
Antibacterianos e Antioxidantes 

Anderson Junger Teodoro UNIRIO 
Estudos in vitro e in vivo do potencial bioativo da produção 
fluminense de alimentos  na prevenção e tratamento de doenças do 
envelhecimento 

André de Souza Mecawi UFRRJ 
Fisiopatologia das alterações hidrominerais, cardiovasculares, 
metabólicas e comportamentais no envelhecimento: diferenças 
sexuais e papel do estrógeno 

Andréa Monte Alto Costa UERJ 
Componente da dieta na redução de alterações cutâneas causadas 
pelo envelhecimento induzido pelo estresse psicológico 

Anke Bergmann INCA 
Eficácia do exercício físico na evolução clínica de mulheres com 
câncer de mama submetidas a quimioterapia: ensaio clinico 
randomizado 

Antonio Carlos Campos de Carvalho UFRJ 
Investigação Do Papel De Mediadores Sistêmicos e Mecanismos 
Moleculares No Processo de Envelhecimento Cardiovascular 

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega UFF 
Impacto clínico do exercício físico sobre a integração das funções 
cardiovasculares e neuromotoras em idosos: uma abordagem 
translacional 

Arthur Eugen Kummerle UFRRJ 
Obtenção de Produtos Naturais e Sintéticos Visando Abordagens 
Multifatoriais no Tratamento e Diagnóstico da Doença de Alzheimer 

Bruno Kaufmann Robbs UFF 
Estudo do Carcinoma de Células Escamosas de Boca (CCEB): 
Mecanismos Moleculares da Carcinogênese e Aplicação de Extratos 
de Plantas Medicinais como Método de Tratamento. 

Carlos Alberto Manssour Fraga UFRJ 
Doenças nas Mulheres em Idade Avançada: Novas Alternativas de 
Prevenção e Tratamento na Pós-Menopausa 

Carmen Cabanelas Pazos de Moura UFRJ 
Impacto da ingestão de canela nos processos de envelhecimento 
celular e metabólico associados à menopausa e obesidade: estudos 
clínicos e pré-clínicos 

Caroline Fernandes Dos Santos 
Bottino 

UFF 
Lipemia pós-prandial como fator de risco cardiovascular no 
envelhecimento: um estudo translacional 

Cláudia Maria Pereira UNIGRANRIO 
“O efeito da senescência sobre a cavidade oral - uma abordagem 
clínica, morfológica e molecular” 

Dalia Elena Romero Montilla FIOCRUZ 
Estudo epidemiológico das principais causas de morbi-mortalidade: 
seu impacto na qualidade de vida e possibilidade de evitabilidade da 
população idosa no Rio de Janeiro 

Débora Christina Muchaluat Saade UFF 
SIADE2 – Sistemas de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento de 
Doenças do Envelhecimento 

Debora Foguel UFRJ 
Estudo translacional em doenças do envelhecimento: da resolução 
atômica à investigações in vivo 

Diogo Benchimol de Souza UERJ Estudo do sistema urogenital em diferentes idades 

Édira Castello Branco de Andrade 
Gonçalves 

UNIRIO 
Suplemento de fibras e bioativos antioxidantes no tratamento e 
prevenção de doenças do envelhecimento 

Eduardo Mere Del Aguila UFRJ 

Efeito da ingestão crônica de beterraba na função cardiovascular de 
indivíduos hipertensos: avaliação sobre a produção de óxido nítrico,  
parâmetros hemodinâmicos, peroxidação lipídica e de seus 
princípios ativos (betaninas)  in vivo com hiperlipidemia induzida em 
modelo murinho 
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SOLICITANTE INSTITUIÇÃO TITULO 

Egas Caparelli Moniz de Aragão 
Dáquer 

UERJ 

Desenvolvimento de Protocolos Associando Atividade Física e 
Neuromodulação Terapêutica: Um Modelo de Interdisciplinaridade 
na Promoção da Saúde e nos Cuidados na Gestão das Doenças 
Neurodegenerativas Relacionadas ao Envelhecimento 

Egberto Gaspar de Moura UERJ 
Estudo de mecanismos associados à susceptibilidade a déficits 
cognitivos e à prevenção destes em modelo experimental de 
demência 

Elis Cristina Araujo Eleutherio UFRJ 
Envelhecimento e estresse oxidativo como moduladores da 
proteotoxicidade em doenças neurodegenerativas 

Emiliano Horacio Medei UFRJ 
Estudo da contribuição do sistema imune nos acometimentos 
cardíacos no envelhecimento 

Fernanda Freire Tovar Moll IDOR 
Neuroimagem por Ressonância Magnética na fisiopatologia e 
diagnóstico da Doença de Alzheimer 

Fernanda Guarino De Felice UFRJ 
Ações Neuroprotetoras dos hormonios irisina e GLP-1 em modelos 
da doença de Alzheimer 

Fernando Lucas Palhano Soares UFRJ 
Uso de nano-partículas do antioxidante epigalocatequina-3-galato 
na manutenção da proteostase em doenças relacionadas ao 
envelhecimento. 

Flávia Carvalho Alcantara Gomes UFRJ 
O papel da glia na plasticidade no envelhecimento e em doenças 
neurodegenerativas 

Flávia Maia Silveira UFF 

Efeitos do envelhecimento na saúde bucal e de seu enfrentamento, 
através de um programa de promoção de saúde bucal: um estudo 
microbiológico, clínico e de qualidade de vida em idosos 
institucionalizados e acamados ou com mobilidade limitada. 

Gustavo da Costa Ferreira UFRJ 
Potencial farmacológico de compostos imidazólicos, canabinóides 
ou xantínicos sobre o envelhecimento de células neurais 

Ilana Zalcberg Renault INCA Hematopoese no idoso: normal, neoplásica e condições pré-clínicas 

João Carlos Machado UFRJ 
Estudo dos processos inflamatório e tumoral do cólon ao longo do 
envelhecimento, utilizando novas tecnologias diagnósticas e 
modelos animais 

João Paulo de Biaso Viola INCA 
Modulação do microambiente tumoral como alvo terapêutico no 
câncer 

Jorge José de Carvalho UERJ 
Avaliação ultraestrutural e molecular da participação de proteínas 
endossomais neuronais na doença de alzheimer em modelo 
experimental em camundongos 3xTg-AD 

José Andrés Morgado Díaz INCA 
Bases celulares e moleculares de tumores sólidos que apresentam o 
envelhecimento como importante fator de risco: biomarcadores e 
estratégias para o desenvolvimento de terapias antitumorais 

Jose Garcia Ribeiro Abreu Junior UFRJ 
Aspectos moleculares e celulares para encontrar possíveis alvos 
terapêuticos em tumores relacionados ao envelhecimento 

Katia Calp Gondim UFRJ 
Tribolium castaneum como modelo alternativo de obesidade e 
diabetes do tipo 2 

Leandro Miranda Alves UFRJ 
O estado da arte:  impactos no envelhecimento da exposição a 
interferentes endócrinos obesogênicos 

Liliam Fernandes de Oliveira UFRJ 
Eficácia de exercícios físicos funcionais e do alongamento sobre as 
propriedades do tendão calcanear e impacto no equilíbrio e risco de 
quedas de idosos. 

Lívia Azeredo Alves Antunes UFF Edentulismo: envelhecendo com qualidade de vida 

Lucia Martins Teixeira UFRJ 

Doenças pneumocócicas e envelhecimento: análise do cenário 
evolutivo de Streptococcus pneumoniae como instrumento para 
estimativa de impacto das vacinas pneumocócicas em populações 
de alto risco no Estado do Rio de Janeiro 
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SOLICITANTE INSTITUIÇÃO TITULO 

Luiz Antonio dos Anjos UFF 
Caracterização da intensidade da atividade física e a eficácia de 
programa de exercício físico em idosos com e sem doença renal 
crônica 

Maria Cecília de Souza Minayo FIOCRUZ 
Estudo situacional dos idosos dependentes que residem com suas 
famílias visando a subsidiar uma política de atenção e de apoio aos 
cuidadores 

Maria das Graças Muller de Oliveira 
Henriques 

FIOCRUZ 
Estudo do Impacto de Novas Estratégias Terapêuticas na Artrite 
Reumatóide do Adulto Idoso 

Maria Gabriela Bello Koblitz UNIRIO 
Hidrolisados proteicos como alternativa para a prevenção de 
doenças associadas ao envelhecimento: uma avaliação pré-clínica 

Maria Helena de Araujo Melo UNIRIO 
Influência dos Distúrbios do Sono no Envelhecimento: Prevalência 
das Comorbidades no idoso 

Mauricio Alves Chagas UFF 
Alimentos funcionais e sua ação sobre a hiperplasia prostática 
benigna – análise bioquímica, morfométrica e imunohistoquímica 

Mauro Sola Penna UFRJ 
Da senescência à senilidade: uma abordagem fisiopatológica 
molecular, diagnóstica e terapêutica para controle do diabetes tipo 
2, câncer e comorbidades 

Paulo Antonio de Souza Mourão UFRJ 
Aterosclerose e trombose: como os glicosaminoglicanos se inter-
relacionam com os dois eventos? 

Rafael Linden UFRJ 
Retinopatias degenerativas no envelhecimento: fisiopatologia e 
abordagens terapêuticas inovadoras 

Ricardo Brandão de Oliveira UERJ 

Efeitos agudos e crônicos do exercício físico realizado com 
diferentes níveis de restrição do fluxo sanguíneo sobre a reatividade 
vascular, a função muscular e biomarcadores sanguíneos 
musculares, vasculares e inflamatórios de jovens e idosos. 

Rodrigo Pereira Barretto da Costa 
Felix 

INMETRO 
Projeto Interdisciplinar para Estudo da Desmineralização Óssea – 
PIPEDO 

Rodrigo Soares Fortunato UFRJ 
Mecanismos Celulares e Moleculares Envolvidos nas Complicações 
Crônicas Decorrentes do Diabetes Mellitus Tipo 2 Relacionadas ao 
Envelhecimento 

Rosalia Mendez Otero UFRJ 
Investigação de novas terapias para doenças neurológicas de alta 
incidência na população idosa utilizando modelos animais e células-
tronco pluripotentes induzidas humanas 

Sara Lucia Silveira de Menezes UNISUAM Inovação em reabilitação no envelhecimento 

Sérgio Teixeira Ferreira UFRJ 
Mecanismos moleculares que conectam os sintomas clássicos e 
neuropsiquiátricos das doenças de Alzheimer e Parkinson 

Silvana Allodi UFRJ 
Interação da pesquisa básico-experimental e clínica na doença de 
Parkinson 

Thereza Christina Barja Fidalgo UERJ 
Estudos em fisiopatologia de doenças inflamatórias crônicas 
prevalentes no envelhecimento 

Yraima Moura Lopes Cordeiro UFRJ 
Compreensão da fisiopatologia e propostas terapêuticas para a 
Doença de Parkinson: modelos in vitro e in vivo 

 


