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Coordenador

Instituição

Título do projeto

Adair Roberto Soares dos Santos

UFSC

Avaliação da efetividade do uso da estimulação do
ramo auricular do nervo vago por acupuntura para
o cuidado do paciente com fibromialgia: ensaio
clínico randomizado, controlado e duplo-cego

Alessandro Conrado de Oliveira Silveira

FURB

Detecção da diminuição da susceptibilidade de
staphylococcus aureus resistentes à meticilina
(MRSA) em Hospitais Catarinenses

Alexandra Susana Latini

UFSC

Pterinas como alvo de estratégia analgésica nas
doenças inflamatórias intestinais crônicas

Alexandro Andrade

UDESC

Efeitos do exercício resistido e do yoga em
pacientes com doenças reumáticas e depressão

Anderson Funai

UFFS

Fatores associados a internação psiquiátrica de
idosos das macro regiões de saúde Joaçaba e
Grande Oeste de Santa Catarina

Anita Maria da Rocha Fernandes

UNIVALI

Plataforma para rastreamento de crianças com
suspeita de deficiência auditiva, a partir do “teste da
orelhinha” em municípios atendidos por um serviço
de saúde auditiva em Santa Catarina

Ariane Zamoner Pacheco de Souza

UFSC

Exposição ocupacional de trabalhadores rurais a
agrotóxicos como fator de risco para depressão:
avaliação de parâmetros inflamatórios e oxidativos

Ariete Inês Minetto

UNESC

Observatório das condições de saúde da mulher, da
criança e materno-infantil

Betina Horner Schlindwein Meirelles

UFSC

Avaliação da rede de atenção à saúde no estado de
Santa Catarina na perspectiva das linhas de cuidado
do diabetes mellitus e da hipertensão arterial
sistêmica.

Betine Pinto Moehlecke Iser

UNISUL

Vigilância e atenção em anomalias congênitas em
Santa Catarina
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UFSC

Clarissa Medeiros da Luz

UDESC

Aspectos físico-funcionais, qualidade de vida,
regulações motivacionais e autoeficácia na
endometriose

Claudia Regina dos Santos

UFSC

Monitoramento da saúde e diagnóstico da
percepção de risco dos agentes de combate a
endemias de Santa Catarina expostos a agrotóxicos

Daniel Fernandes

UFSC

Efeito de um inibidor seletivo da cox-2 sobre o
infarto miocárdico induzido durante um quadro de
periodontite

Daniela Delwing de Lima

UNIVILLE

Estado redox, imunometabolismo e metainflamação na obesidade: expressão gênica e
respostas ao treinamento intervalado de alta
intensidade.

Eduardo Augusto Werneck Ribeiro

IFC

Índice de positividade de armadilhas: integração de
dados meteorológicos para o mapeamento de Aedes
Aegypti em Santa Catarina

Fabiane Ferraz

FUCRI

Serviços de saúde mental: o fortalecimento das
estratégias de protagonismo de usuários e
familiares para efetivação do cuidado em liberdade

Fatima Ferretti Tombini

FUNDESTE

Efeitos de um protocolo multicomponente de
exercícios físicos, associado ou não a acupuntura,
em
diferentes
condições
crônicas
e
na
independência funcional de idosos.

Gisele Cristina Manfrini

UFSC

Práticas interdisciplinares de promoção da saúde
mental e prevenção da violência intrafamiliar em
contextos de vulnerabilidade

Gislaine Zilli Réus

UNESC

Investigação dos impactos da COVID-19 na saúde
mental: um estudo de coorte

UFSC

Vulnerabilidades em saúde de usuários do centro
de atenção psicossocial do município de AraranguáSC

FUCRI

Avaliação do prognóstico de idosos após infecção
por COVID-19 em criciúma no sul de Santa Catarina:
um acompanhamento da cognição, saúde mental e
biomarcadores a longo prazo

Ione Jayce Ceola Schneider

Josiane Budni
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Carlos Rodrigo Zarate Blades

Causas e efeitos de microbiotas da mãe no
nascimento e sobrevida de recém nascidos prétermos: estratégias de promoção de saúde
materno-infantil
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A saúde auditiva no contexto do envelhecimento
populacional: ambulatório de follow-up auditivo

Keli Regina dal Prá

UFSC

Família, cuidado e atenção domiciliar (ad) no
programa melhor em casa em Santa Catarina no
contexto da pandemia de covid -19

Luciane Peter Grillo

UNIVALI

Avaliação epidemiológica espacial do grupo
materno infantil no estado de Santa Catarina

UFSC

Desenvolvimento de aplicação para monitoramento
do uso de medicamentos e dos resultados de saúde
em pacientes com acesso judicial em Santa
Catarina

UDESC

Identificação de material genético do vírus da febre
amarela em mosquitos urbanos do estado de Santa
Catarina de importância na saúde pública. Programa
“Mosquito Na Caixinha”.

Manuella Pinto Kaster

UFSC

Impacto do suicídio em Santa Catarina: estratégias
de mineração de dados e análise de padrões
moleculares

Marcelo Pitombeira de Lacerda

UNIVILLE

Ensaio clínico randomizado de rastreamento de
fibrilação atrial não-valvar no sistema único de
saúde de Joinville - Projeto Fasus, fase 2

Márcia Luíza Pit dal Magro

FUNDESTE

Grupos de desenvolvimento humano (GDH) como
tecnologia social para atenção à saúde mental no
sus e os desafios frente à pandemia da COVID-19.

Mareni Rocha Farias

UFSC

Estudo da implementação e sustentabilidade de um
serviço clínico farmacêutico (SCF-MEJUD) e da
viabilidade de expansão para formação de uma rede
estadual

Maria Luiza Milani

FUNC

Segurança do paciente nos hospitais situados no
planalto norte catarinense com uti destinada a
receber infectados pelo sars-cov-2

Milton Luiz Horn Vieira

UFSC

Plataforma de controle eletrônico com RFID para o
gerenciamento de medicamentos da assistência
farmacêutica

UFSC

Avaliação da efetividade do uso da auriculoterapia
associada ao tratamento padrão para o cuidado do
paciente com Diabetes Mellitus Tipo II: ensaio
clínico pragmático e randomizado, duplo-cego,
multicêntrico.

Luciano Soares

Luiz Claudio Miletti

Morgana Duarte da Silva
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UFSC

Karina Mary de Paiva
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FUNDESTE

Projeto ressignifica maria: atenção psicossocial em
grupos a homens autores de feminicídio, no sistema
prisional.

Patricia de Souza Brocardo

UFSC

Identificação de indicadores de alterações no
desenvolvimento infantil provocados pelo consumo
de bebidas alcoólicas durante a gravidez

Renata Coelho Scharlach

UFSC

Teleatendimento fonoaudiológico a idosos usuários
de prótese auditiva

Rita de Cassia Teixeira Rangel

UNIVALI

Mortalidade materna - prevenção e controle da
hemorragia no terceiro período do parto

Roger Walz

UFSC

Biomarcadores eletrofisiológicos de comorbidades
neuropsiquiátricas em pacientes neurológicos

Silvana Nair Leite Contezini

UFSC

Apoio à estruturação da gestão da assistência
farmacêutica em municípios catarinenses com baixo
IDHM: proposta de intervenção e avaliação de
resultados

Soraia Cristina Tonon da Luz

UDESC

Telefisioterapia em pessoas amputadas em tempos
de COVID-19: se reinventando para reabilitar e
integrar

Stephan Paul

UFSC

Alôfono: uma ferramenta tecnológica para o acesso
da população aos serviços de atenção em saúde
auditiva do SUS

Vanessa Luiza Tuono Jardim

IFSC

Acesso, resolutividade e sustentabilidade das
ações públicas de saúde da população em situação
de rua no estado de Santa Catarina

Willians Cassiano Longen

UNESC

Projeto de estruturação da rede de atenção à saúde
do trabalhador do município de Içara/SC

UFSC

Associação entre a assistência hospitalar e
síndrome pós-cuidados intensivos - pediatria (PICSP) em crianças e adolescentes sobreviventes da
doença grave

Yara Maria Franco Moreno

Florianópolis, 18 de fevereiro de 2021.

(assinado digitalmente)
Fábio Zabot Holthausen
Presidente da FAPESC
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Murilo Cavagnoli
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