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Linha de Pesquisa Equipe Nome do Projeto de Pesquisa Objetivo Geral Início-Término

Alimentação, Nutrição e Saúde
Profa. Erika Cardoso dos Reis, Ana Laura 
Brandão (FIOCRUZ/RJ), Juliana Casemiro 
(UERJ), Santuzza Vitorino (FIOCRUZ)

Recomendações para estruturação da atenção nutricional na Atenção 
Primária à Saúde brasileira

Elaborar recomendações para aprimorar a estruturação da atenção 
nutricional na Atenção Primária à Saúde brasileira.

2021-2021

Saúde mental e qualidade de vida
Profa. Erika Cardoso dos Reis, Phillipe 
Rodrigues (UFRJ), Alexandre Palma (UFRJ)

Presença de sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia 
da COVID-19 em residentes do Rio de Janeiro

Avaliar a presença de sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia 
da COVID-19 em residentes do Rio de Janeiro

2020-2021

Alimentação, Nutrição e Saúde
Profa. Erika Cardoso dos Reis, Ana Laura 
Brandão (FIOCRUZ/RJ), Juliana Casemiro (UERJ)

Práticas de cuidados relativos à alimentação e nutrição na atenção 
primária à saúde no Brasil

Avaliar as práticas de cuidados relativos à alimentação e nutrição na atenção 
primária à saúde no Brasil

2020-2021

Alimentação, Nutrição e Saúde
Profa. Erika Cardoso dos Reis, Maria Del 
Carmen Bisi Molina

Enfrentamento da obesidade no Espírito Santo: Do diagnóstico ao 
desenvolvimento de estratégias na Atenção Primária à Saúde

Identificar, analisar e potencializar as estratégias e ações de prevenção, 
diagnóstico e cuidado da obesidade desenvolvidas a partir das rotinas e 
procedimentos da Atenção Primária à Saúde e capacitar profissionais de 
saúde da Atenção Primária à Saúde e gestores responsáveis pelas ações de 
alimentação e nutrição nos 78 municípios do estado do ES.

2019-2022

Políticas de Saúde e Proteção Social
Coordenador do projeto: Prof. Rômulo Paes de 
Sousa - IRR/Fiocruz Minas. Profa. Anelise 
Andrade de Souza

Monitoramento da implementação da Agenda 2030 no SUS: 
construindo estratégias para alinhar, acelerar e dar transparência as 
ações desenvolvidas pelo SUS (Instituto René Rachou/Fiocruz Minas)

Apoio ao MS no monitoramento da implementação no país da Agenda 2030. 2020-2021

Políticas de Saúde e Proteção Social
Coordenador do Projeto: Prof. Rômulo Paes de 
Sousa e Helvécio Miranda. Profa. Anelise 
Andrade de Souza (colaboradora)

Alcance das políticas de proteção social e de saúde do município de 
Belo Horizonte para a população em situação de rua frente à 
pandemia da COVID-19 (Instituto René Rachou/Fiocruz Minas)

Avaliar se as políticas de saúde e de proteção social foram efetivas na 
proteção da população em situação de rua contra a COVID-19, no município 
de BH/MG.

Saúde e Nutrição em indivíduos e 
coletividades

 Miguel Ángel Martinez-González - 
Coordenador (UNAV-Espanha), Maira Bes-
Rastrollo (UNAV-Espanha), Raquel de Deus 
Mendonça (UFOP), Adriano Marçal Pimenta 
(UFMG)

Seguimiento Universidad de Navarra - SUN

O projeto SUN é uma coorte dinâmica conduzida na Espanha, incluindo 
exclusivamente indivíduos com graduação universitária. O recrutamento dos 
participantes iniciou em dezembro de 1999 e está permanentemente aberto. 
As informações são coletadas usando um questionário auto-aplicável enviado 
por e-mail a cada dois anos. As áreas principais de investigação se centram 
em torno das doenças cardiovasculares, depressão e fertilidade, hipertensão 
arterial.

2015

Saúde e Nutrição em indivíduos e 
coletividades

Renata Adrielle Lima Vieira (UFOP), Elane Viana 
Hortegal Furtado (UFMA)

Aspectos clínicos, nutricionais e sociodemográficos associados com 
mortalidade em pacientes com covid-19 no Maranhão

Avaliar Aspectos clínicos, nutricionais e sociodemográficos associados com 
mortalidade em pacientes com covid-19 no Maranhão

2020-2022

Nutrição Clínica 

Renata Adrielle Lima Vieira (UFOP),Cristiane M. 
Araújo Tavares de Sá (PROCAPE-UPE), Maria 
Goretti Pessoa de Araújo Burgos (UFPE), Lucio 
Vilar (HC-UFPE)

Associação entre consumo alimentar, composição corporal e estilo de 
vida no pré operatório de cirurgia bariátrica 

Avaliar a associação entre consumo alimentar, composição corporal e estilo 
de vida no pré operatório de cirurgia bariátrica de um hospital universitário 
de Recife-PE

2016-2021


