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Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Adriana Lúcia Meireles 
(coordenadora), Júlia Carraro, 
Mariana Menezes, Raquel 
Mendonça

Efeito da pandemia do COVID-19 na saúde mental e nutricional e no 
ambiente alimentar domiciliar da comunidade acadêmica: avaliação 
longitudinal – PADu-COVID

Avaliar a influência da pandemia de Covid-19 na ocorrência de 
sintomas de transtorno de ansiedade e depressão (STAD) e de 
excesso de peso na comunidade acadêmica, bem como sua relação 
com o perfil nutricional

@gpenscufop 2020-2022

Profa. Adriana Lúcia Meireles Vitamina D e distúrbios do sono

Profa. Adriana Lúcia Meireles e 
Mariana Menezes

Impactos financeiros e à saúde devidos à alimentação inadequada e ao 
excesso de peso no Brasil e Unidades Federativas

Estimar a carga DCNT e os custos financeiros para o Sistema Único 
de Saúde (SUS) relacionados à alimentação inadequada e ao excesso 
de peso na população adulta para o Brasil e Unidades Federativas

@gpenscufop 2019-2023

Profa. Adriana Lúcia Meireles
Sintomas de transtorno de ansiedade e depressão em universitários: 
estudo multicêntrico PADu FAPEMIG – Edital Demanda Universal 
001/2018 - 

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Adriana Lúcia Meireles 
(coordenadora), Raquel 
Mendonça, Mariana Menezes, 
Júlia Carraro, George Coelho

Vigilância Epidemiológica da infecção por COVID-19 na região dos 
Inconfidentes

Conhecer, monitorar e acompanhar a situação do novo coronavírus 
em municípios da região dos Inconfidentes e seus efeitos 
socioeconômicos e na saúde, por meio de inquérito 
soroepidemiológico de base populacional, telemonitoramento e 
análise de dados secundários

@gpenscufop 2020-2024

Profa. Adriana Lúcia Meireles
Estudo epidemiológico ocupacional da COVID-19 e da infecção por 
SARS-CoV-2 em trabalhadores da Anglo American

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Anabele Pires Santos 
(coordenadora), Silvia Eloiza 
Priori, Carolina Martins Chagas, 
Regina Oliveira, Milton Ribeiro, 
Vanessa Ferreira, Aihalê Thiago 
Cruz Teixeira (discente) 

Comida de verdade na escola: a Importância da Nutrição e da 
Agricultura Familiar no PNAE

Promover alimentação saudável e a boa nutrição dos estudantes a 
partir da ampliação do acesso a alimentos de qualidade 
provenientes da agricultura familiar no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar de Minas Gerais.

projeto.comidadeverdade.
mg@gmail.com

2021-2022

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Anabele Pires Santos, Élido 
Bonomo (coordenador); Marisa 
Singulano; Maurício Leonardi, 
Maria Cristina

Um panorama da agricultura familiar: um recorte da produção familiar 
de alimentos orgânicos e de base agroecológica como potencial 
produtivo nos municípios de Ouro Preto e Mariana/MG

Realizar um levantamento do potencial produtivo e das condições 
socioeconômicas da agricultura familiar orgânica e de base 
agroecológica nos municípios de Mariana e Ouro Preto.

2020-2022

Nutrição e Doenças 
Crônicas Não 
Transmissíveis

Joana Ferreira do Amaral
Perfil de pacientes com prescrição de restrição hídrica internados na 
unidade coronariana de um hospital universitário

Revisar, de forma sistemática, a literatura acerca da eficácia da 
restrição hídrica e de sódio para pacientes com IC

joana@ufop.edu.br/ 
@bionut_ufop

2020-2021

Metabolismo e Genômica 
Nutricional dos Efeitos de 
Compostos Bioativos

Profa. Joana Ferreira do Amaral 
Avaliação do efeito anti-inflamatório do consumo de açaí em modelos 
murinos de inflamação induzido por carragenina

Avaliar o impacto do efeito antinflamatório do consumo de açaí nos 
processos inflamatórios

joana@ufop.edu.br/ 
@bionut_ufop

2021-2024

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Júlia Cristina Cardoso 
Carraro, Ana Flávia Martins Silva 
(mestrado), Profa Karina Barbosa 
Queiroz (coorientadora), Profa 
Adriana Lúcia Meireles 
(colaboradora), Prof George Lins 
Machado (colaborador)

Projeto Coraçõezinhos de Ouro Preto - Associação de polimorfismos 
dos genes ECA e AGT, e sua interação com o aleitamento materno 
exclusivo sobre a hipertensão arterial sistêmica na vida adulta

Avaliar a interação entre polimorfismos do gene da ECA e o 
aleitamento materno em relação à hipertensão arterial em adultos 
jovens

2020-2022
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Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Júlia Cristina Cardoso 
Carraro; Hillary Nascimento 
Coletro (mestrado - 
coorientadora); Anna Luiza 
Polycarpo (graduação)

Efeito da ingestão de ácidos graxos sobre o Lupus Sistêmico 
Eritematoso: uma revisão sistemática

Realizar revisão sistemática de estudos randomizados sobre o efeito 
da ingestão/administração de ácidos graxos sobre as manifestações 
clínicas do Lúpus Eritematoso Sistêmico

2020-2021

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Júlia Cristina Cardoso 
Carraro; Profa Adriana Llúcia 
Meireles;  Ana Cláudia Morito 
(mestrado)

Padu-COVID: Associação do comer emocional e ansiedade com o ganho 
de peso durante a pandemia do covid-19

Avaliar a associação do comer emocional e da ansiedade com o 
ganho de peso em população acadêmica durante a pandemia de 
COVID

@gpenscufop 2020-2022

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Júlia Cristina Cardoso 
Carraro; Profa Adriana Llúcia 
Meireles;  Thaís Calcagno Vidon 
Bruno (mestrado)

Padu-COVID: Associação da percepção de solidão e de suporte social 
em tempos de pandemia de 
COVID-19 com hábitos, práticas alimentares e estado nutricional: 
PADU-COVID

Avaliar a associação da percepção de solidão e de suporte social 
com o ganho de peso em população acadêmica durante a pandemia 
de COVID

@gpenscufop 2021-2023

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Júlia Cristina Cardoso 
Carraro (coordenadora); Jordana 
Fedrigo Menezes (graduação); 
Profa Mariana Carvalho Menezes 
(colaboradora)

Fatores associados à ortorexia em universitários brasileiros
Avaliar a prevalência e os fatores associados à ocorrência de 
ortorexia nervosa em estudantes universitários

2021-2022

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Júlia Cristina Cardoso 
Carraro; Profa Adriana Lúcia 
Meireles (vice-coordenadora); 
Prof George Lins Machado 
(coordenador); Thaís da Silva 
Sabião (doutorado)

COVID-Inconfidentes: Marcadores bioquímicos e dietéticos e sua 
relação com sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia 
de Covid-19

Avaliar a soroprevalência de COVID nos municípios de Mariana e 
Ouro Preto, a coocorrência de outras condições de saúde e seus 
determinantes sociais e nutricionais

@gpenscufop 2020-2023

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Júlia Cristina Cardoso 
Carraro; Profa Adriana Lúcia 
Meireles (vice-coordenadora);  
Prof George Lins Machado 
(coordenador); Samara Moura 
(doutorado)

COVID-Inconfidentes: inatividade física no lazer e comportamento 
sedentário: associação com marcadores bioquímicos de alterações 
metabólicas durante a pandemia de covid-19 em residentes da região 
dos inconfidentes, Minas Gerais.

Avaliar a associação da inatividade física e do comportamento 
sedentário com marcadores bioquímicos de alterações metabólicas 
durante a pandemia de COVID-19

@gpenscufop 2020-2023

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Júlia Cristina Cardoso 
Carraro (coordenadora 
institucional); Profa. Raquel De 
Deus Mendonça; Profa Adriana 
Lúcia Meireles

Projeto CUME
Avaliar as condições de saúde de egressos de universidades Mineiras 
e suas condições associadas

@projeto_cume 2016-

Profa Júlia Crstina Cardoso 
Carraro; Marcela Gomes Reis 
(graduação)

Associação da ingestão alimentar e qualidade de vida em pacientes em 
cuidado paliativo

Avaliar a associação da adequação da ingestão calórico-proteica de 
pacientes em cuidado paliativo com a qualidade de vida

2021-2021

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa Júlia Crstina Cardoso 
Carraro; Tatiane Maria dos Santos 
(graduação)

Efetividade do atendimento nutricional a pacientes com excesso de 
peso sobre o controle da Hipertensão Arterial

Avaliar o impacto do atendimento nutricional e associação da 
ingestão alimentar habitual com a mudança nos níveis pressóricos 
ao longo do atendimento

2021-2021

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa Júlia Crstina Cardoso 
Carraro; Lucilaine Tavares 
(graduação)

Associação do uso de mídias sociais, comer emocional e estado 
nutricional em estudantes universitários

Avaliar a associação do uso de mídias sociais com o comer 
emocional e deste com o estado nutricional de estudantes 
universitários

2021-2021
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Profa. Margarete Aparecida 
Santos

Suporte Nutricional na Síndrome do Intestino Curto em Criança: um 
estudo de caso

Profa. Maria Cristina Passos
Percepções das mulheres sobre a prática de yoga em período 
climatérico

Profa. Maria Cristina Passos
Estabilidade lipídica do leite humano após o processamento por 
termossonicação e o armazenamento congelado

Profa. Maria Cristina Passos
Prevalência de HIV-1 em células livres no leite materno de mães 
soropositivas e a vivência da não-amamentação

Profa. Maria Cristina Passos
Gestação, parto e amamentação: vivências das mulheres durante a 
pandemia de COVID-19

Profa. Maria Cristina Passos
Atividade antioxidante e estabilidade lipídica do leite humano 
termossonicado após o armazenamento congelado por 120 dias

Profa. Maria Cristina Passos

Análise dos usos e influências da pesquisa “Avaliação da 
implementação da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção 
Primária à Saúde em municípios de grande porte populacional de 
Minas Gerais” Coordenação: Marly Marques da Cruz (FIOCRUZ)

Profa. Maria Cristina Passos
Estudo multicêntrico de avaliação do cumprimento da Norma Brasileira 
de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 
Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (Multi-NBCAL)

Profa. Mariana Carvalho de 
Menezes. Profa. Adriana Lúcia 
Meireles e Profa Isis Eloah 
Machado (coordenadora)

Impactos financeiros e à saúde devidos à alimentação inadequada e ao 
excesso de peso no Brasil e Unidades Federativas

Estimar a carga DCNT e os custos financeiros para o Sistema Único 
de Saúde (SUS) relacionados à alimentação inadequada e ao excesso 
de peso na população adulta para o Brasil e Unidades Federativas

@gpenscufop 2019-2023

Profa. Mariana Carvalho de 
Menezes (pesquisadora), Profa 
Milene Cristine Pessoal 
(coordenadora), Irene Justiniano 
(aluna pós-graduação)

Acompanhamento longitudinal do ambiente alimentar de Belo 
Horizonte

Avaliar a mudança no perfil do ambiente alimentar comunitário, 
relacionado ao comércio formal de alimentos, da cidade de Belo 
Horizonte (MG) nos últimos 10 anos

2019-2021

Profa. Mariana Carvalho de 
Menezes (coordenadora), Nathalia 
Sernizon Guimarães 
(pesquisadora) e Luanna Motta 
Betônico (discente)

Estratégias educacionais utilizadas em intervenções nutricionais 
segundo os estágios de mudança do modelo transteórico

Revisar de forma sistematizada a literatura científica para 
compreender qual(is) a(s) estratégia(s) educacional(is) que pode(m) 
ser utilizadas em intervenções nutricionais, segundo os estágios de 
mudança do MT, em indivíduos adultos com ou sem DCNT. 

@gpenscufop 2020-2021

Profa. Mariana Carvalho de 
Menezes (pesquisadora), Profa 
Aline Cristine Souza Lopes (UFMG 
- coordenadora)

Qualificação das Ações de Promoção da Alimentação Adequada e 
Saudável e de Prevenção e Controle da Obesidade no Sistema Único de 
Saúde

Esta pesquisa objetiva analisar o manejo da obesidade realizado na 
Atenção Básica à Saúde (ABS) e qualificar as ações de promoção da 
alimentação adequada e saudável, e de prevenção e controle da 
obesidade desenvolvidas no Sistema Único de Saúde, especialmente 
na ABS e na Média Complexidade.

@gin.ufmg 2018-2021

Profa. Mariana Carvalho de 
Menezes (pesquisadora), Profa 
Ana Diez Roux (coordenadora)

SALURBAL - Saúde Urbana para América Latina

Alavancar a heterogeneidade e inovação observada em cidades 
latino-americanas a partir do estudo dos determinantes da saúde 
urbana, equidade em saúde e sustentabilidade ambiental em 
cidades de 11 países da América Latina, a
a fim de informar as políticas urbanas em todo o mundo

@lacurbanhealth 2018-2023
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Profa. Mariana Carvalho de 
Menezes (pesquisadora), Profa 
Aline Cristine Souza Lopes (UFMG 
- coordenadora), Bianca Bastos 
Lima (pós graduanda)

Avaliação da Implantação e da Efetividade de Programa de Promoção 
da Alimentação Adequada e Saudável na Atenção Básica à Saúde

Avaliar a implantação e a efetividade do Programa de Promoção da 
Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) conduzido por 
profissionais da ABS de Belo Horizonte e de Nova Lima, Minas 
Gerais. 

@gin.ufmg 2017-2021

Profa. Mariana Carvalho de 
Menezes (coordenadora), Irene 
Justiniano (pesquisadora), Melissa 
Araújo (pesquisadora), Tayná 
Karina Teixeira (discente) e Rayssa 
Fernandes Martins (discente)

Feiras livres nos municípios de Ouro Preto e Mariana – MG: ambiente 
alimentar, feirantes e frequentadores

Analisar as características das feiras livres dos municípios de Ouro 
Preto e Mariana, bem como dos seus feirantes e frequentadores. 

@gpenscufop 2019-2021

Profa. Mariana Carvalho de 
Menezes (pesquisadora), Profa 
Aline Cristine Souza Lopes (UFMG 
- coordenadora)

Avaliação da efetividade de intervenção coletiva para o manejo da 
obesidade em usuários da Atenção Primária com indicação de cirurgia 
bariátrica

Desenvolver e avaliar a efetividade de intervenção coletiva voltada 
para o manejo da obesidade em amostra representativa de usuários 
com indicação de tratamento cirúrgico participantes do Programa 
Academia da Cidade (PAC) de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

@gin.ufmg 2021-2023

Políticas públicas de Saúde 
e Proteção Social

Profa. Marília Alfenas de Oliveira 
Sírio (Coordenadora), Raquel de 
Deus Mendonça (Colaboradora), 
Amanda Miranda (Aluna 
voluntária)

Perfil epidemiológico de mortalidade materna em Ouro Preto – MG, no 
período de 2010 a 2020

Traçar o perfil epidemiológico de mortalidade materna, a partir de 
dados secundários provenientes de sistemas de informação 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, MG, no 
período de 2010 a 2020.

2021-2022

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Marília Alfenas de Oliveira 
Sírio (coordenadora), Renata 
Adrielle L .Vieira (Colaboradora), 
Daniela Lorga (Aluna voluntária)

(In)segurança alimentar entre gestantes residentes em um município 
mineiro

Avaliar a frequência de Insegurança Alimentar entre gestantes de 
Ouro Preto que fazem o pré-natal no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, e seus determinantes.

2021-2021

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Marília Alfenas de Oliveira 
Sírio (coordenadora), Adriana 
Lúcia Meireles (Colaboradora), 
Natália Gonzaga (Aluna 
voluntária)

Depressão pós-parto e consumo de alimentos ultraprocessados em 
mulheres residentes em um município de Minas Gerais

Avaliar a prevalência de depressão pós-parto e sua associação com o 
consumo de alimentos ultraprocessados em mulheres do município 
de Ouro Preto/MG.

2021-2021

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Profa. Marília Alfenas de Oliveira 
Sírio (Colaboradora)

Promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional em 
populações
atingidas pela mineração em Mariana e Ouro Preto em tempos de 
Covid-19

Realizar ações de promoção da saúde e da Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN), com Agricultores Familiares (AF) residentes em 
território impactado pela mineração, especificamente pelo 
rompimento da barragem de Fundão nos municípios de 
Mariana/MG e Ouro Preto/MG,

2021-2021

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Raquel de Deus Mendonça 
(coordenação); Adriana Meireles, 
Mariana Menezes, Natália 
Caldeira

Avaliação da segurança alimentar e nutricional e do ambiente 
alimentar nos domicílios dos alunos das escolas municipais de Mariana 
e Ouro Preto - Minas Gerais na pandemia de Covid-19

Analisar a situação segurança alimentar e nutricional, a 
disponibilidade de alimentos e o ambiente alimentar nos domicílios 
dos alunos da rede municipal de ensino de Mariana e Ouro Preto 
durante a pandemia da COVID-19.

@gpenscufop 2020-2024

Ética e Bioética
Raquel de Deus Mendonça 
(coordenação), Natália Caldeira

Conduta ética na graduação e no exercício da profissão do nutricionista
Analisar a conduta ética dos graduandos em Nutrição e de 
Nutricionista.

2019-2021

Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Raquel de Deus Mendonça 
(coordenação), Otamares Castro 
Simões Coelho e Anelisa Terrola 
Martins Ferreira

Influência da Pandemia COVID-19 nas Ações do Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família e Atenção Básica na Rede SUS-BH

Descrever o efeito da pandemia de SARS-CoV-2 nas atividades e 
serviços realizados pelos profissionais NASF-AB na rede SUS-BH.

2020-2021
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Saúde e Nutrição em 
indivíduos e coletividades

Raquel de Deus Mendonça 
(coordenação), Adriana Meireles, 
Anabele Pires, Júlia Carraro,  Joana 
Amaral, Renata Vieira, Silvana 
Ribeiro,  Marisa Alice Singulano 
Alves

Efetividade de intervenção nutricional para controle da Hipertensão 
Arterial Sistêmica na Atenção Primária à Saúde: inovadora pautada na 
entrevista motivacional e no Guia Alimentar vs convencional 
dietoterápica

Avaliar a efetividade de uma intervenção nutricional pautada na 
intrevista motivacional e no Guia Alimentar da População Brasileira 
em comparação à intervenção dietoterápica tradicional no controle 
da Hipertensão Arterial de indivíduos atendidos pela Atenção Básica 
de Saúde do município de Ouro Preto

@gpenscufop 2021-2023

Profa. Renata Adrielle Lima Vieira
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

renata.lima@ufop.edu.br 2020-2022

Nutrição Clínica 
Profa. Renata Adrielle Lima Vieira; 
Amanda Kelly Ferreira Souza 
(discente)

Relação entre conteúdo mineral ósseo e composição corporal em 
obesos candidatos à cirurgia bariátria

Avaliar o conteudo mineral ósseo e sua relacao com a composição 
corporal de obesos candidatos à cirugia bariátrica de um hospital 
universitário de Recife-PE

renata.lima@ufop.edu.br 2021-2021

Profa. Renata Adrielle Lima Vieira; 
Vivian Cristhyna Alves Almeida 
(discente)

Avaliação da Resistência insulínica em obesos candidatos à cirurgia 
bariátria

Avaliar da Resistência insulínica por meio da relação 
triglicerídeo/HDL e índice triglicerídio-Glicose em obesos candidatos 
à cirurgia bariátria de um hospital universitário de Recife-PE

renata.lima@ufop.edu.br 2021-2021

Avaliação de tecnologias 
em saúde

Profª. Erika Cardoso dos Reis, 
Elma Lúcia de Freitas Monteiro 
(UFTM)

Adaptação e validação de um sistema de classificação da gravidade da 
obesidade em adultos

Adaptar e validar uma escala de classificação da gravidade da 
obesidade em adultos

erika.reis@ufop.edu.br 2021-2023

Obesidade e promoção da 
saúde

Profª. Erika Cardoso dos Reis
Impacto da abordagem inclusiva no cuidado de adultos com obesidade 
na Atenção Primária

Avaliar o impacto da abordagem inclusiva no cuidado das pessoas 
com obesidade

erika.reis@ufop.edu.br 2021-2023

Obesidade e promoção da 
saúde

Profª. Erika Cardoso dos Reis, 
Elma Lúcia de Freitas Monteiro 
(UFTM)

Invisibilidade das pessoas com obesidade na Atenção Primária à Saúde
Avaliar os registros dos atendimentos de adultos obesidade no 
SISAB no período de 2014 a 2019 

erika.reis@ufop.edu.br 2021-2022

Obesidade e promoção da 
saúde

Profª Maria del Carmen Bisi 
Molina (coodenadora), Profª. Erika 
Cardoso dos Reis, Profª Miriam do 
Carmo Rodrigues (UFES), Profª 
Luciana Bicalho (UFES)

Prevenção da Obesidade Infantil na Atenção Primária em Saúde: Um 
ensaio comunitário na região Metropolitana de
Vitoria/ES

Avaliar o impacto da abordagem preventiva da obesidade infantil no 
contexto da atenção primária, em quatro municípios da região 
metropolitana de Vitória (ES).

Políticas públicas de Saúde 
e Proteção Social

Profa. Anelise Andrade de Souza
A influência dos fatores socioeconômicos na internação e óbito por 
Covid-19 no Brasil: um estudo ecológico em nível municipal

Avaliar a influência dos fatores socioeconômicos nos desfechos 
internação e óbito por Covid-19 no Brasil. 

2021-2022

Políticas públicas de Saúde 
e Proteção Social

Profa. Anelise Andrade de Souza
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

Analisar a efetividade das ações de proteção social e cuidado em 
saúde para a população em situação de rua no município de Belo 
Horizonte/MG durante a pandemia da Covid-19, bem como 
compreender as estratégias de rede desenvolvidas incorporando a 
sociedade civil e movimentos sociais, além das estratégias de 
sobrevivência desenvolvidas pela população.

2021-2022
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Saúde e Nutrição

Profa. Anelise Andrade de Souza 
(colaboradora), Profª Erika 
Cardoso dos Reis (colaboradora), 
Profa. Anabele Pires Santos 
(colaboradora). Profª Silvia Eloiza 
Priore/UFV (Coordenadora).

Promoção da Saúde  e da Segurança Alimentar e Nutricional em 
populações atingidas pela mineração em Mariana e Ouro Preto em 
tempos de Covid-19 

Realizar ações de promoção da saúde e Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN), com Agricultores Familiares (AF) residentes em 
território impactado pela mineração, especificamente pelo 
rompimento da barragem de Fundão nos municípios de 
Mariana/MG e Ouro Preto/MG, a partir das necessidades 
apresentadas pela população alvo, levando em consideração a atual 
pandemia por COVID-19, de forma a contribuir para o alcance dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), por meio de suas 
metas relacionadas à saúde.

2021-2022

 Saúde e Proteção Social
Profa. Anelise Andrade de Souza, 
Profa. Erika Cardoso dos Reis, 
Profa. Anabele Pires Santos

Acolhimento e satisfação dos beneficiários do Programa Bolsa Família 
em acompanhamento na atenção primária em saúde 

Avaliar o acolhimento e satisfação dos beneficiários do PBF, em 
relação ao acompanhamento dos mesmos pelos serviços de APS dos 
estados brasileiros

2021-2022

Nutrição Clínica

Profa. Silvana Mara Luz Turbino 
Ribeiro ( coordenadora); Luiz 
Antônio Alves de Menezes Júnior ( 
colaborador); Wandeir Wagner de 
Oliveira ( colaborador); André 
Talvani ( colaborador)

Análise do perfil clínico nutricional e epidemiológico dos pacientes que 
desenvolveram Lesão por Pressão em uma Unidade de Terapia 
Intensiva

Analisar o perfil nutricional e epidemiológico do paciente internado 
na UTI, que desenvolveu lesão por pressão (LP).

silvanamara.turbino@gmail.com 2020-2022

Nutrição Clínica

Profa. Silvana Mara Luz Turbino 
Ribeiro ( coordenadora); Luiz 
Antônio Alves de Menezes Júnior ( 
colaborador); Wandeir Wagner de 
Oliveira ( colaborador); André 
Talvani ( colaborador)

Precisão diagnóstica da Escala de Braden na detecção do risco de Lesão 
por Pressão em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva

Avaliar a precisão diagnóstica da Escala de Braden na detecção do 
risco para desenvolver a lesão por pressão.

silvanamara.turbino@gmail.com 2020-2022

Nutrição Clínica

Profa. Silvana Mara Luz Turbino 
Ribeiro (coordenadora); Luiz 
Antônio Alves de Menezes Júnior ( 
colaborador); Wandeir Wagner de 
Oliveira ( colaborador); André 
Talvani ( colaborador); Felipe Reis 
Stavaux Baudson (discente).

Avaliação de um novo índice quantitativo para avaliar o risco de lesão 
por pressão em pacientes de terapia intensiva.

Avaliar um novo índice quantitativo para avaliar o risco de 
desenvolvimento da lesão por pressão, baseado nas escalas de 
avaliação já existentes.

silvanamara.turbino@gmail.com 2020-2022

Nutrição Clínica

Profa. Silvana Mara Luz Turbino 
Ribeiro ( coordenadora); Luiz 
Antônio Alves de Menezes Júnior ( 
colaborador); Wandeir Wagner de 
Oliveira ( colaborador); André 
Talvani ( colaborador); Giulia 
Valente Ciríaco (discente).

Análise dos Fatores relacionados ao surgimento da Lesão por Pressão 
de pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva.

Analisar os fatores relacionados ao surgimento da LPP em pacientes 
internados em uma Unidade de Terapia Intensiva.

silvanamara.turbino@gmail.com 2019-2021

Nutrição Clínica

Profa. Silvana Mara Luz Turbino 
Ribeiro ( coordenadora); Luiz 
Antônio Alves de Menezes Júnior ( 
colaborador); Wandeir Wagner de 
Oliveira ( colaborador); André 
Talvani ( colaborador); Aída 
Ceribeli( discente).

Relação do Índice de Massa Corporal com os Fatores da Escala de 
Braden em pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva

Analisar a relação do Índice de Massa Corporal com os fatores 
isolados da Escala de Braden em pacientes internados em uma 
unidade de Terapia Intensiva.

silvanamara.turbino@gmail.com 2019-2021
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Nutrição Clínica

Profa. Silvana Mara Luz Turbino 
Ribeiro ( coordenadora); Luiz 
Antônio Alves de Menezes Júnior ( 
colaborador); Wandeir Wagner de 
Oliveira ( colaborador); André 
Talvani ( colaborador); 

Efeito do uso da noradrenalina sobre o índice de Massa Corporal e o 
desenvolvimento da Lesão por Pressão, em pacientes internados em 
uma Unidade de Terapia Intensiva

Avaliar o efeito do uso da noradrenalina sobre o Índice de Massa 
Corporal e o desenvolvimento da Lesão por Pressão, em pacientes 
internados em uma Unidade de Terapia Intensiva

silvanamara.turbino@gmail.com 2020-2022


