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tumores e à disseminação da dengue e tuberculose
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Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo como parte das exigências para a
obtenção do tı́tulo de Doutor em Ciências.
Aprovado em:

/

/

.

Banca Examinadora
Prof. Dr. :

Instituição:

Julgamento:

Assinatura:

Prof. Dr. :

Instituição:

Julgamento:

Assinatura:

Prof. Dr. :

Instituição:

Julgamento:

Assinatura:

Prof. Dr. :

Instituição:

Julgamento:

Assinatura:

Prof. Dr. :

Instituição:

Julgamento:

Assinatura:

iv

v
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Aplicada à Medicina e Biologia. Aos Profs. Fabiano Lemes Ribeiro, Aquino Lauri
de Espı́ndola e César Augusto Sangaletti Terçariol pela amizade e colaborações nos
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