Departamento de Saúde (em andamento)
Nº

1.

2.

3.

COORDENADOR(A) / EQUIPE
Adenilda Lima Lopes Martins
(DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
(VC)
Andreia Beatriz Silva dos Santos
(DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Davi Félix Martins Júnior (DSAU)
João Luis Barberino Mendes (DSAU)
Kaio Vinícius Freitas de Andrade
(DSAU)
Adriana Castro Vieira Andrade
(DSAU)
Alex Correia Vieira (DSAU)
Christiano de Almeida Dutra (DSAU)
Mário Cezar Silva de Oliveira (DSAU)
Nélia de Medeiros Sampaio(DSAU)
Aisiane Cedraz Morais (DSAU)
(Coord. Local)
Climene Laura de Camargo (Coord.
UFBA)
Eloina Santana Alves (UFBA)
Jovânia Marques de Oliveira e Silva
(UFAL)
Lucimeire Santos Carvalho (UNEB)
Nadirlene Pereira Gomes (UFBA)
Aisiane Cedraz Morais (DSAU)
(Coord. Local)

4.

5.

6.

7.

8.

Climene Laura de Camargo (Coord.
UFBA)
Alex Correia Vieira (DSAU)
Adriana Castro Vieira Andrade (DSAU)
Mário Cezar Silva de Oliveira (DSAU)
José Boaventura Zumaêta Costa
(DSAU)
Alex Correia Vieira (DSAU)
Adriana Castro Vieira Andrade (DSAU)
José Boaventura Zumaêta Costa
(DSAU)
Mario Cezar Silva de Oliveira (DSAU)
Alex Correia Vieira (DSAU)
Adriana Castro Vieira Andrade (DSAU)
José Boaventura Zumaêta Costa
(DSAU)
Mario Cezar Silva de Oliveira (DSAU)
Alexsando Branco (DSAU)
Flávia Oliveira de Lima (DSAU)
Sandra Aparecida Assis (DSAU)
Sônia Carine Cova Costa (DSAU)
Carla Rodrigues Cardoso Branco
(DSAU)

TÍTULO DO PROJETO

ÁREA DA
PESQUISA

FINANCIAMENTO

OBJETIVOS

CONSEPE

29/03/2012
032/2012

Prevalência do HPV em adolescentes e adultos jovens atendidos em uma
unidade de referência da rede pública de serviços de saúde, Feira de
Santana, BA.

Epidemiologia

UEFS

Estimar a prevalência de infecção pelo Papilomavírus Humano –
HPV e a freqüência de co-morbidades associadas em
adolescentes e adultos jovens atendidos em uma unidade de
referência na rede pública de serviços de saúde Feira de Santana
– BA.

Indicadores Epidemiológicos da síndrome da Apnéia e Hipopnéia do
Sono (SAHOS): avaliação de exames polissonográficos.

Epidemiologia

UEFS

Analisar as frequências das variações presentes nos laudos de
exames polissonográficos.

16/08/2016
064/2016

Fatores de vulnerabilidade na saúde das crianças e adolescentes de São
Francisco do Conde.

Enfermagem

FAPESB
Edital 026/2009

Analisar as condições de vulnerabilidade de crianças e
adolescentes de São Francisco do Conde, frente as questões de
Violência, Gravidez na Adolescencia, Anemia Falciforme e
identificar estratégias de promoção à Saúde através das práticas
populares de cuidado às crianças de 0 a 5 anos do Município de
São Francisco do Conde.

14/02/2012
006/2012

Raça e Saúde: promovendo a educação de adolescentes.

Enfermagem

FAPESB
Edital 029/2010

Promover a prática da produção científica, associada à temática
Raça e Saúde, entre alunos de Educação Básica; através do
desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão,
integrados à grade curricular.

30/03/2012
035/2012

UEFS

Avaliar qualitativamente e quantitativamente a rugosidade
superficial de duas diferentes cerâmicas odontológicas, uma do
tipo fldspática, a Super Porcelain EX3 (Noritake®), e outra
refoçada por dissilicato de lítio, a IPS e.Max (Ivoclar Vivadent)
submetidas a diferentes técnicas de acabamento e polimento.

25/09/2015
071/2015

07/05/2015
044/2015

Análise quantitativa e qualitativa da superfície de diferentes tipos de
cerâmicas odontológicas submetidas aos processamentos clínicos de
acabamento e polimento.

Materiais
Odontológicos

Avaliação dos efeitos de clareamento dental sobre a rugosidade
superficial de diferentes materiais restauradores.

Materiais
Odontológicos

UEFS

Avaliar a rugosidade superficial de diferentes materiais
restauradores após a aplicação de dois agentes clareadores um
contendo peróxido de hidrogênio a 38% (Opalescence Bost PF,
Ultradent) e outro a 15% (Opalescence 15%, Ultradent),
simulando as técnicas de clareamento dental de consultório e
caseiro, respectivamente.

Influência do polimento e do uso de diferentes agentes de proteção na
rugosidade superficial de cimentos de ionômero de vidro.

Materiais
Odontológicos

UEFS

Avaliar in vitro a rugosidade superficial de CIVs utilizados como
material restaurador, analisando a influência do polimento e da
proteção superficial.

07/05/2015
045/2015

Determinação da composição flavonoídica da cera epicuticular
da casca do fruto de espécies do gênero Citrus. Investigação de
reações seletivas de demetilação de flavonóides polimetoxilados
usando a ação de microorganismos isolados de espécies do
gênero Citrus.
Investigação da atividade biológica dos flavonóides obtidos
contra fungos e bactérias patogênicas.

27/04/2005
59/2005

Demetilação seletiva de flavonóides polimetoxilados (FPMs) utilizando
microorganismos isolados de Citrus sp (Rutales).

CNPq
Biotecnologia

9.

10.

11.

Ana Paula Trovati Uetanabaro (UESC)
Ângelo da Cunha Pinto (UFRJ)
Silvia da Silva Santos Passos (DSAU)
Aline Silva Gomes Xavier (DSAU)
Edna Maria de Araújo (DSAU)
Evanilda Souza de Santana Carvalho
(DSAU)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
Maria Josemeire Silva de Carvalho
(DSAU)
Silvone Santa Barbara da Silva Santos
(DSAU)
Carlos Alberto Lima Silva (DSAU)
Mardini Rafaela Silva Pereira (DSAU)
Tamillys Damasceno Silva (DSAU)
Jayanne Moreira Carneiro (DSAU)
Nathalie Santos Moreira (DSAU)
Joseane Gomes Trindade Silva (DSAU)
Terezinha da Silva Peixinho Neta
(DSAU)
Rosa Candido Cordeiro (UFRB)
Ana Izabel Fonseca Scavuzzi (DSAU)
Alessandra Castro Alves (DSAU)
Ronald de Freitas Paixão (DSAU)
Ana Rita Duarte Guimarães (DSAU)
Paulo Tobias Duarte (DSAU)
Ana Isabel Fonseca Scavuzzi (DSAU)
Ana Rita Duarte Guimarães (DSAU)
Suzana Paim dos Santos (DSAU)

Projeto IKINI – práticas de cuidado às pessoas com doença falciforme e
suas famílias.

Enfermagem e Saúde
Coletiva

URFS

Impactar sobre a qualidade de vida de pessoas com DF e suas
famílias, reduzir complicações, hospitalização e mortalidade
desse grupo populacional em Feira de Santana, através da criação
de espaços de prestação do cuidado e qualificação permanente
dos trabalhadores de saúde para o atendimento de pessoas com
DF e suas famílias, com enfoque no autocuidado e qualidade de
vida.

Levantamento epidemiológico de cárie dentária e doença periodontal em
crianças de 0 a 5 anos de idade e gestantes da cidade de Feira de
Santana.

Odontologia social e
preventiva

UEFS

Estudar a prevalência de cárie dentária e doença periodontal, bem
como a necessidade de tratamento odontológico nas crianças com
0 a 5 anos de idade e gestantes, residentes na cidade de Feira de
Santana, BA, no ano de 1998.

Odontopediatria

UEFS

Investigar a experiência de cárie precoce na infância e gengivite
em crianças com 8 a 24 meses de idade em Feira-BA.

Projeto: Levantamento epidemiplógico de cárie dentária e doença
periodontal, em crianças de 0 a 5 anos de idade e gestantes, da cidade de
Feira de Santana-BA.
Sub-Projeto 2: Estudo da prevalência de cárie dental
e doença
periodontal em gestantes residentes em Feira de Santana-BA.

12.

Ana Isabel Fonseca Scavuzzi (DSAU)
Alessandra Castro Alves (DSAU)

Avaliação dos conhecimentos e práticas em saúde bucal das gestantes
atendidas em centros de saúde que dispõem de atenção pré-natal, na
cidade de Feira de Santana-BA.

Odontopediatria

UEFS

13.

Ana Mayra Andrade de Oliveira
(DSAU)

Efeito da diacereína no controle metabólico de pacientes com diabetes
mellitus do tipo 2 e falência secundária à metformina.

Saúde Pública

UEFS

Saúde Pública

MCT/CNPq
Edital 042/2010

Ana Mayra Andrade de Oliveira
(DSAU) (Coord. Local)
Antonio Cesar de Oliveira (DSAU)
14.

15.

16.

17.

Maria Cândida Ribeiro Parisi
(Coord. UNICAMP)
Ana Mayra Andrade de Oliveira
(DSAU)
Antonio César de Oliveira (DSAU)
Nelson Oliveira (DSAU)

Estudo Nacional do pé diabético, amputação, úlcera e neuropatia –
regional Feira de Santana.

Estudos de riscos cardiovasculares em adolescentes - ÉRICA

Saúde Coletiva/
Epidemiologia

FINEP

Ana Rita Duarte Guimarães (DSAU)
Paulo Carvalho Tobias Duarte (DSAU)
Hervania Santana da Costa (DSAU)
Magali Teresopolis (DEXA)

Relação entre necessidade de tratamento odontológico e determinantes
biopsicossocial em adolescentes de Feira de Santana.

Odontologia

UEFS

Ana Rita Duarte Guimarães (DSAU)
Alessandra Castro Alves (DSAU)

Avaliação da eficácia da remineralização de lesões incipientes de cárie
de esmalte através da escovação supervisionada com géis fluoretados

Odontopedriatria

UEFS
Edital 001/2009

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar os conhecimentos e
práticas em saúde bucal de gestantes atendidas em centros de
saúde que dispõem de atenção pré-natal, na cidade de Feira de
Santana/Ba.
Investigar o efeito da diacereína, medicamento com propriedades
anti-osteoartrosicas e, moderadamente, atividades analgésicas,
anti-inflamatórias e antipirética que demonstra inibir inibir a
síntese de citocinas pró-inflamatórios, tais como a interleucina 1
(IL-1), administrada por 12 semanas; no controle glicêmico e
metabólico de pacientes com diabetes mellitus 2 e falência
secundária ao tratamento com Metformina.
Avaliar as características demográficas e clínicas de portadores
de pé diabético no Brasil, acompanhados em serviços de
referência em diabetes, quanto à classificação de risco, história
de úlcera e amputação, avaliando, concomitantemente dados
sobre a presença de neuropatia e/ou vasculopatia e abordagens
que estão sendo realizadas.
Estimar a prevalência de diabetes mellitus, obesidade, fatores de
risco cardiovascular e de marcadores de resistência à insulina e
inflamatórios em adolescentes de 12 a 17 anos que freqüentam
escolas em cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes.
Avaliar a necessidade de tratamento odontológico de
adolescentes, pacientes que concluíram seus tratamentos
odontológicos na disciplina de Odontopediatria da UEFS,
anteriormente ao ano de 2006 e relacionar a aspectos
biopsicossociais. Verificar a ocorrência das doenças bucais mais
prevalentes nos adolescentes e sua necessidade de tratamento.
Verificar conhecimentos e práticas dos adolescentes e
responsáveis relativos à manutenção da saúde bucal.
Avaliar, através de ensaio clínico randomizado terapêutico, a
capacidade da escovação supervisionada com gel fluoretado

19/11/2015
082/2015

02/10/1998
63/1998

20/12/2001
71/2001

29/11/2002
70/2002

01/04/2015
036/2015

08/05/2013
049/2013

29/07/2011
117/2011

18/04/2007
41/2007

29/01/2010
033/2010

Hervania Santana da Costa (DSAU)
Paulo Carvalho Tobias Duarte (DSAU)
Magali Teresopolis (DEXA)

neutro e acidulado: um ensaio clínico randomizado
FAPESB/CNPq

neutro e acidulado de paralizar ou controlar lesões ativas de cárie
em superfícies de esmalte. Comparar a capacidade destes
veículos em facilitar a remineralização após sessenta dias,
verificar se o pH do gel fluoretado, interferiria na capacidade de
remineralizar incipientes lesões cariosas de esmalte, após
sessenta dias de escovação supervisionada, observar a presença
de placa visível e índice de sangramento gengival nas superfícies
dentais e sua relação com os géis testados.

André Luiz Cerqueira de Almeida
(DSAU)
Anna Paloma Martins Rocha Ribeiro
(DSAU)
André Durães (DSAU)
Cíntia Silva Andrade (DSAU)
José de Bessa Júnior (DSAU)

18.

19.

Augusto César de Andrade Mota
(HDPA/Unacon) (VC)
Luiz Pedro Café Cardoso pinto
(Unacon)
Samuel Oliveira de Afonseca (Unacon)
Alberto Teófilo de Sousa Júnior
(HDPA)
Edval Gomes dos Santos Júnior
(HDPA)
Nilson Lima Lopes (HDPA)\
Vinicius Guedes Rios (HDPA)
Viviane Almeida Silva (HDPA)

André Renê Barboni (DSAU)
Fernando Flores Santos Ribeiro
(DSAU)
Suani de Almeida Vasconcelos (DLA)

Avaliação cardiovascular nos pacientes oncológicos.

Democratização da Informação em Saúde.

UEFS

Examinar os efeitos da quimioterapia nas variáveis
ecocardiográficas que avaliam a função ventricular sistólica e
diastólica.

13/12/2012
196/2012

UEFS

Este é um projeto do tipo “guarda-chuva” que visa pesquisar e
produzir material didático/instrucional para a democratização do
acesso aos dados/informação com vias a tomada de decisão
epidemiologicamente sustentada na área da Saúde, a partir dos
dados disponíveis nas bases públicas, com vias ao
empoderamento da população e uma construção coletiva de um
Controle Social mais efetivo, atuante e consciente.

06/11/2017
113/2017

Periodontia

UEFS

Avaliar o impacto que o hábito de fumar pode causar sobre o
recobrimento radicular, com a utilização da técnica de enxerto de
tecido conjuntivo subepitelial, com supressão de incisões
relaxantes e a estabilidade dos tecidos periodontais em longo
prazo.

22/04/2013
045/2013

Saúde Coletiva

UEFS

Qualificar enfermeiros para assistir a criança e a família em
situação de risco, visando o cuidado sistematizado através do
desenvolvimento
de
conhecimentos
teórico-prático
e
investigação na área de enfermagem pediátrica.

19/12/2011
209/2011

UEFS

Avaliar radiograficamente e histologicamente o efeito do laser de
baixa intensidade no processo de cicatrização de defeitos ósseos
em calvárias murinas, associados ou não ao biomaterial Biooss®, relacionando comparativamente os resultados obtidos.

15/07/2016
047/2016

UEFS

Avaliar a associação entre DHGNA e RI. Determinar relação
entre DHGNA e diferentes componentes as SM (colesterol total,
HDL-c, triglicerídeos, ácido úrico, IMC, TGD, DM e HÁ).

09/06/2005
71/2005

Medicina

Epidemiologia

Ângela Guimarães Martins (DSAU)
Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)
20.

21.

22.

23.

24.

Denise Andia (FOP-UNICAMP)
Francisco Humberto Nociti Júnior
(FOP-UNICAMP)
Anna Cristina Gonçalves da Silva
(DSAU)
Antonio Cesar Oliveira de Azevedo
(DSAU)
Dário Augusto Oliveira Miranda
(DSAU)
Viviane Almeida Sarmento (DSAU)
Antonio César de Oliveira (DSAU)
Ana Mayra Andrade de Oliveira
(DSAU)
João Batista de Cerqueira (DSAU)
Renato Pires Freitas (DSAU)

Antonio César de Oliveira (DSAU)
Ana Mayra Andrade de Oliveira
(DSAU)
João Batista de Cerqueira (DSAU)

Efeito do consumo de cigarros sobre o recobrimento radicular e os
tecidos mucogengivais – estudo clínico em humanos.

Projeto de residência em enfermagem pediátrica.

Avaliação do efeito do laser de baixa intensidade, associado ou não a
enxerto ósseo de origem bovina, na reparação óssea em calvária de ratos:
estudo radiográfico e histológico.

Correlação entre doença hepática gordurosa não alcoólica e síndrome
metabólica em crianças e adolescentes de Feira de Santana – BA.

Correlação entre proteína-C-reativa e síndrome metabólica em crianças e
adolescentes de Feira de Santana – BA.

Medicina

Saúde Coletiva

UEFS

Avaliar a associação entre proteína-C-reativa e resistência à
insulina.
Determinar relação entre proteína-C-reativas e diferentes
componentes da síndrome matabólica (colesterol total, HDL-c,
triglicerídeos, ácido úrico, índice de massa corpórea, tolerância à
glicose diminuída, diabetes mellitus e hipertensão arterial).

01/09/2005
107/2005

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Carina Pimentel de Souza Batista
(DSAU)
João Danilo Batista de Oliveira (DSAU)
Sinara de Lima Souza (DSAU)
Carla Rodrigues Cardoso Branco
(DSAU)
Alexsandro Branco (DSAU)
Sandra Aparecida Assis (DSAU)
Alex Gutterres Taranto (UFSJ)
Eliezer J. Barreiro (UFRJ)
Juceni Pereira David (UFBA)
Carlito Lopes N. Sobrinho (DSAU)
Mônica de Andrade Nascimento
(DSAU)
Ana Paula de Souza Frantz (Enfermeira
da Equipe de Saúde da Família)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Andréia Beatriz Silva dos Santos
(DSAU)
Davi Félix Martins Junior (DSAU)
João Luiz Barberino Mendes (DSAU)
Kaio Vinícius Freitas de Andrade
(DSAU)
Marília Pinto Frederico (DSAU)
Mônica de Andrade Nascimento
(DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Andréia Beatriz Silva dos Santos
(DSAU)
Davi Felix Martins Júnior (DSAU)
Flavio Amorim Machado (DSAU)
João Luiz Barberino Mendes (DSAU)
KaioVinícius Freitas de Andrade
(DSAU)
Mônica de Andrade Nascimento
(DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Andréia Beatriz Silva dos Santos
(DSAU)
Davi Felix Martins Júnior (DSAU)
João Luiz Barberino Mendes (DSAU)
Kaio Vinícius Freitas de Andrade
(DSAU)
Mônica de Andrade Nascimento
(DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Dalton de Souza Barros(HCFMUSP)
Débora Feijó Lima Boas (UFRGS)
Éder Pereira Rodrigues (UFRB)
Josemário Meira Teles (AMIB)
Luiz Nogueira Martins (UNIFESP)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Andréia Beatriz Silva dos Santos
(DSAU)
Davi Félix Martins Junior (DSAU)

Percepção do acolhimento pelos usuários de um CAPS AD do interior da
Bahia.

Saúde Mental

UEFS

FAPESB

Síntese de novos derivados ácidos alquil carboxílicos, candidatos a
agentes antiasmáticos, utilizando irradiação de microondas.

Farmácia

Distúrbios psíquicos menores (DPM) em enfermeiros do Programa de
Saúde da Família de Feira de Santana – BA.

Epidemologia

UEFS

Indicadores do uso de medicamentos na atenção pediátrica em Feira de
Santana – BA.

Epidemiologia

UEFS
Edital 001/2009

Proposta de vigilância à saúde para a detecção de distúrbios psíquicos
menores e hipertensão arterial em São Francisco do Conde – BA.

Trabalho, saúde e qualidade de vida dos intensivistas, brasileiros.

Indicadores do uso de medicamentos na atenção pediátrica em Feira de
Santana – BA.

Epidemiologia

Saúde ocupacional

Epidemiologia

FAPESB

FAPESB
Edital 011/2011

CNPq
Edital 014/2011 Universal

Avaliar e aperfeiçoar as práticas de atenção à saúde, a partir da
compreensão dos usuários em relação ao acolhimento prestado
pelos trabalhadores e ampliar o conhecimento científico na área
da saúde mental.

10/12/2015
090/2015

Planejamento e síntese de novos derivados ácidos (2-metóxiquinolina) piridínicos alquil carboxílicos (4a-e), estruturalmente
desenhados para apresentarem ação dupla de antagonistas de
receptor leucotrieno D4 (antagonistas CysLT1) e inibidores da
enzima tromboxana sintase (TXSi), representando uma nova
alternativa terapêutica para o tratamento da asma.

15/02/2008
005/2008

Descrever a prevalência de distúrbio psíquico menor (DPM)
medido pelo SRQ – 20, em enfermeiros do Programa de Saúde
da Família do município de Feira de Santana, Bahia.

13/01/2009
001/2009

Descrever o perfil das prescrições de medicamentos para
pacientes pediátricos, na atenção básica, em Feira de Santana,
Bahia, Brasil, em 2008, e construir indicadores sobre o serviço na
Assistência Farmacêutica Municipal.

12/01/2010
006/2010

Descrever a prevalência de distúrbios psíquicos menores e
“suspeitos” de hipertensão Arterial em uma amostra aleatória de
450 sujeitos com idade igual ou superior a 18 anos, cadastrados
ao PSF de São Francisco do Conde – Bahia. Descrever o perfil
sócio-demográfico em uma amostra aleatória dos sujeitos da
pesquisa.

03/05/2010
102/2010

Descrever a prevalência de distúrbios psíquicos menores e
síndrome de estafa profissional (Síndrome de Burnout), em
trabalhadores de UTI cadastrados a Associação de Medicina
Intensiva Brasileira (AMIB).
Descrever o perfil sócio-demográfico dos trabalhadores de UTI
cadastrados a AMIB;
Descrever a possível associação entre as variáveis sóciodemográficas (idade, sexo, escolaridade, ocupação, renda
familiar), hábitos de vida (fumar, beber, prática de atividade
física) e aspectos psicossociais do trabalho e a prevalência de
DPM entre os trabalhadores de UTI cadastrados a AMIB.

02/03/2012
019/2012

Descrever o perfil das prescrições de medicamentos para
pacientes pediátricos, na atenção básica, em Feira de Santana,
Bahia, Brasil, em 2010, e construir indicadores sobre o serviço na
Assistência Farmacêutica Municipal.

02/03/2012
020/2012

João Luiz Barberino Mendes (DSAU)
Kaio Vinícius Freitas de Andrade
(DSAU)
Mônica de Andrade Nascimento
(DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
32.

33.

34.

Carlos Alberto Lima da Silva (DSAU)
Celso Emanoel de Souza Queiroz
(DSAU)
Almiro da Silva Vasconcelos (DSAU)
Gardênia Mascarenhas (DSAU)
Janira de A. M. Queiroz (DSAU)
Waldécio dos Santos Vita (DSAU)

Cloud Kennedy Couto de Sá (DSAU)
Rafael Cardoso França (DSAU)

Análise dos fatores de risco para óbito em um coorte de pessoas
infectadas pelo HIV-AIDS em uso de antirretrovirais.

Saúde

Avaliação da resposta de tecido subcutâneo de ratos com diferentes
cimentos obturadores e reparadores de canais radiculares.

Endodontia

CNPq
Edital Universal
001/2016

UEFS

Efeito do exercício resistido sobre os níveis de fadiga e da capacidade
funcional de pacientes com câncer submetidos a tratamento
quimioterápico.

Saúde

UEFS
Edital 001/2009

Analisar os fatores de risco para óbito em uma coorte de
pacientes infectados pelo HIV em uso de antirretrovirais num
Serviço de Assistência Especializada (SAE) de Feira de Santana
– BA.

03/08/2017
081/2017

Avaliar a resposta do tecido conjuntivo de ratoa ao implante de
tubos de polietileno contendo os cimentos obturadores e
reparadores de canais radiculares: Acroseal, AH Plus e MTA
Repair HP em períodos de 07, 15 e 30 dias.

20/06/2018
073/2018

Avaliar os efeitos de um programa de exercícios resistidos
realizados de forma analítica sobre a fadiga relacionada ao câncer
e sobre a capacidade funcional de pacientes com câncer sob
tratamento quimioterápico.
Determinar o índice de fadiga relacionada ao câncer de pacientes
com câncer sob tratamento quimioterápico antes e após programa
de exercícios.
Prescrever e acompanhar o desenvolvimento de programa de
exercícios para pacientes com câncer sob tratamento
quimioterápico.

03/02/2010
045/2010

35.

Dario Augusto Oliveira Miranda
(DSAU)
Antônio Cezar Azevedo (DSAU)

Resistência da adesão de restaurações dentárias com fragmentos
cerâmicos, em dentes posteriores.

Odontologia

UEFS

Verificar resistência ao cisalhamento de fragmentos cerâmicos
utilizados para restaurar dentes posteriores.

04/04/2018
039/2018

36.

Dario Augusto Oliveira Miranda
(DSAU)
Antônio Cezar Azevedo (DSAU)

Avaliação da resposta do tecido ósseo de ratos à diferentes cimentos
endodônticos.

Odontologia

UEFS

Avaliar microscopicamente o reparo de defeitos ósseos
padronizados na calvária de ratos, tratados com diferentes
cimentos endodônticos.

08/03/2018
017/2018

37.

Deybson Borbade Almeida (DSAU)

Identidade profissional da enfermeira: versões e interpretações dos
diversos cenários de prática.

Enfermagem

UEFS

Analisar a identidade profissional da Enfermeira nos diversos
cenários de prática.

23/03/2018
031/2018

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Edna Maria de Araújo (DSAU)
Aline Silva Gomes Xavier (DSAU)
Aloísio Machado da Silva Filho
(DEXA)
Carlos Alberto Lima da Silva (DSAU)
Elisangela Mascarenhas da Silva
(DSAU)
Evanilda Souza de Santana Carvalho
(DSAU)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
Silvone Santa Bárbara da Silva Santos
(DSAU)
Silvia da Silva Santos Passos (DSAU)

Edna Maria de Araújo (DSAU)

Edna Maria de Araújo (DSAU)
Tânia Maria de Araújo (DSAU)

Edna Maria de Araújo (DSAU)
Evanilda Souza de Santana Carvalho
(DSAU)
Julio Cesar Diniz Hoenisch (DCHF)
Nelson Fernandes Oliveira ?
Jeane Freitas de Oliveira (UFBA)
Edna Maria de Araújo (DSAU)
Kil Hyang Park (DCIS) (VC)
Carlos Antonio de Souza Teles Santos
(DEXA)
Joselisa Maria Chaves (DEXA)
Washington de Jesus Sant’Anna da
Franca Rocha (DEXA)
Erenilde Marques de Cerqueira
(DSAU)
Elinalva Maciel Paulo (DBIO)
Maricélia Maia de Lima (DSAU)
Luiz
Carlos
Júnior
Alcântara
(CPqGM/Fiocruz)
Isadora
Cristina
Siqueira
(CPqGM/Fiocruz)
Márcio Roberto Teixeira Nunes
(Instituto Evandro Chagas)
Erenilde Marques de Cerqueira
(DSAU)
Rivaldo Venâncio da Cunha
(FIOCRUZ)
Maricélia Maia de Lima (DSAU)

Erenilde
(DSAU)

Marques

de

Cerqueira

Avaliação da atenção à saúde da população negra e a intersecção do
racismo sobre as práticas de cuidado em estados do nordeste e sudeste
brasileiro.

Saúde Coletiva/
Epidemiologia

Chamada CNpq/ MS/
SCTIE/DECIT/ SGEP/
DAGEP 21/2014 –
Saúde da População
Negra no Brasil

Saúde Coletiva

FAPESB
Edital 15/2009

Morbidade por causas externas: caracterização e fatores associados na
maior cidade do interior da Bahia.
Sub-projeto 1: Caracterização da morbidade por causas externas no
município de Feira de Santana, de 2006 a 2008.
Sub-projeto 2: Districuição espacial da morbidade por causas externas
em Feira de Santana, no período de 2006 a 2008.
Sub-projeto 3: Prevenção da violência e promoção da cultura da paz em
uma escola da rede pública estadual do município de Feira de
Santana/BA, 2009/2010.

Saúde Coletiva

FAPESB
Edital 004/2009

Diálogo intergeracional e promoção da paz: pedagogia griô e
protagonismo juvenil como tecnologias sociais para prevenção da
violência em Feira de Santana – BA.

Saúde coletiva

FAPESB
Edital 021/2010

Protagonismo juvenil na produção de tecnologias sociais para prevenção
da violêcia e promoção da cultura da paz em Feira de Santana.

Drogas e homicídios no Estado da Bahia.

Saúde Coletiva

FAPESB
Edital 022/2010

Avaliar a Atenção a Saúde da população Negra e a intersecção do
racismo sobre as práticas de cuidado.

11/03/2015
007/2015

Disseminar ações de enfrentamento da violência entre estudantes,
educadores e outros profissionais envolvidos com a escola e a
comunidade com vistas à formação de agentes multiplicadores da
paz social. Estimular a produção de tecnologias educativas para a
prevenção da violência e promoção da cultura da paz nas escolas
da rede pública de Feira de Santana.

28/01/2010
031/2010

Verificar a associação entre incidência de morbidade por causas
externas e variáveis sócio-demográficas e socioeconômicas;
caracterizar esse tipo de agravo; distribuir espacialmente a
incidência desse tipo de morbidade e intervir na realidade de uma
escola pública estadual no município de Feira de Santana – BA,
no período de 2006 a 2008.

08/03/2010
064/2010

Levantar os mecanismos e estratégias de enfrentamento e
prevenção da violência estimulando o protagonismo juvenil
através do desenvolvimento de tecnologias sociais entre jovens
de bairros violentos de Feira de Santana.

01/03/2011
024/2011

Analisar a importância do disque-denúncia como fonte de dados
para análises criminais relacionadas ao tráfico de Drogas na
Região Metropolitana de Salvador e Feira de Santana.Intervir em
escolas da rede pública com vistas a prevenir a violência e
utilização de drogas entre jovens estudantes na cidade de Feira de
Santana.

05/01/2012
003/2012

16/08/2016
062/2016

15/07/2016
049/2016

Estudo da diversidade genética e história evolutiva do vírus
chikungunya, bem como co-evolução com outros arbovirus humanos no
semiárido baiano e na região metropolitana de Salvador: Caracterização
clínica/ epidemiológica/ hematológica de indivíduos infectados e estudo
dos vetores envolvidos nas três infecções.

Saúde Coletiva

UEFS

Compreender a história evolutiva do vírus Chinkungunya
(CHIKV), e diferenciar das infecções pelos vírus da Dengue e
Zika, a partir dos dados genéticos virais e epidemiológicos da
infecção, no semiárido baiano e na região metropolitana de
salvador,
caracterizar
os
diferentes
marcadores
(clínicos/hematológicos/
imunológicos/bioquímicos)
nos
indivíduos infectados, para disponibilizar os resultados obtidos
através de uma ferramenta de bioinformática que agregará um
banco de dados e um software de genotipagem viral. Caracterizar
a bioecologia dos Aedes aegypti e albopictus.

Chikungunya no município de Feira de Santana (BA), Brasil: estudos
clínicos, epidemiológicos, laboratoriais e de qualidade de vida.

Saúde Coletiva

UEFS

Desenvolver esyudos clínicos, epidemiológicos, laboratoriais e
de qualidade de vida sobre chikungunya no município de Feira de
Santana, Bahia.

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

Avaliar as ações de controle das Hepatites B e C em Feira de
Santana, Bahia; determinar a prevalência dos vírus B e C em
Feira de Santana; identificar o perfil dos portadores dos HBV e
HCV segundos as variáveis epidemiológica, demográfica e
socioeconômicas e avaliar a resposta imunológica de indivíduos
vacinados conta Hepatite B.

Controle das hepatites virais em Feira de Santana, Bahia.

Saúde Coletiva

08/05/2013
052/2013

46.

47.

48.

Evanilda Souza de Santana Carvalho
(DSAU)
Aline Silva Gomes Xavier (DSAU)
Ana Aurea Alécio de oliveira (DSAU)
Ana Paloma M. Rocha Ribeiro (DSAU)
Edna Maria de Araújo (DSAU)
Edval Gomes dos Santos Júnior
Ivanilde Guedes de Matos (DSAU)
José de Bessa Júnior (DSAU)
Lea Barbetta Pereira da Silva (DSAU)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
Márcio Campos Oliveira (DSAU)
Myria Conceição Cerqueira Félix
(DSAU)
Silvia da Silva Santos Passos (DSAU)
Flávia Oliveira de Lima (DSAU)
Hugo Neves Brandão (DSAU)
Cristiane Flora Villarreal (UFBA)
Milena Botelho Pereira Soares
(FIOCRUZ-BA)
Franco Henrique Andrade Leite
(DSAU)
Manoelito Coelho dos Santos Junior
(DSAU)

Representações sobre o corpo e a doença falciforme: repercussões sobre
a vida cotidiana, o cuidado e a sexualidade.

Saúde coletiva

CNPq
Edital Universal

Apreender e analisar as representações sobre o corpo e a doença
falciforme e suas repercussões sobre as experiências da vida
cotidiana, do cuidado e da sexualidade.

31/03/2015
024/2015

Farmacologia

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

Identificar o potencial analgésico e/ou antiedematogênico de
derivados vegetais ocorrentes no semiárido baiano, visando o
aproveitamento da biodiversidade local como fonte de novos
medicamentos e o desenvolvimento sustentável da região.

27/11/2012
181/2012

Química Orgânica

FAPESB

Elucidar computacionalmente o mecanismo de decomposição
redutiva da artemisinina, catalisada pelo ion Fe+2. Determinar
correlações QSAR para uma série de análogos da artemisinina

29/11/2002
61/2002

Avaliar a morfologia do esmalte e da dentina irradiados com
laser de Er:YAG e comparar com o padrão encontrado quando o
preparo é realizado com alta rotação; realizar a análise química
de cálcio e fosfato antes e após a irradiação com laser de Er:YAG
verificando as possíveis alterações existentes.

01/09/2005
100/2005

Adaptar e validar um sistema digital de monitoramento do
consumo alimentar e dos hábitos de atividade física de escolares
de 7-10 anos de idade para a população de escolares de Feira de
Santana, Bahia.

10/09/2013
118/2013

Avaliar a ocorrência da erosão dentinária no terço apical dos
canais
radiculares
após
a
utilização dos
agentes
desmineralizantes da dentina.

23/03/2018
033/2018

Avaliação do potencial analgésico e antiedematogênico de derivados
vegetais ocorrentes no semiárido baiano.
Sub-projeto: Avaliação do potencial analgésico de beta-glicanos
produzidos por micro-organismos isolados do semiárido baiano.

Estudo do mecanismo de fragmentação da artemisinina e relações Qsar
para endoperóxidos antimaláricos.

Alex Gutterres Taranto (UFSJ Del Rey)
49.
Gardênia Mascarenhas de Oliveira
Zumaêta (DSAU)
Giovanna Bendocchi Alves (DSAU)
Márcia Sepúlveda Noya (DSAU)

Análise morfológica e química do esmalte e da dentina através de
microscopia eletrônica de varredura após preparo com laser de Er:YAG
e com alta rotação.

Dentística

UEFS

Monitoramento Digital do consumo alimentar e dos hábitos de atividade
física de escolares de 7 a 10 anos de idade.

Saúde Coletiva

FAPESB
Edital 028/2012

Avaliação em microscopia eletrônica de varredura da ocorrência de
erosão na parede do canal radicular após o emprego de agentes
desmineralizantes da dentina.

Endodontia

UEFS

Gilmar Mercês de Jesus (DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Tatiana de Oliveira Vieira (DSAU)

50.

51.
52.

Camilla da Cruz Martins (SEDUC)
Claudia Rejane Vieira Silva (EPGC)
Maria Alice Alternburg de Assis
(UFSC)
Giovanna Bomfim Bendocchi Alves
(DSAU)
Evaldo Almeida Rodrigues (DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Tatiana de Oliveira Vieira (DSAU)
Abdias Medeiros de Oliveira (DSAU)
Gilmar Mercês de Jesus (DSAU)
Heli Vieira Brandão (DSAU)
Maria da Conceição Oliveira Costa
(DSAU)

Efeitos do desmame sobre o hábito alimentar e o crescimento infantil.

Ciência da Saúde

FAPESB

Carlos Mauricio Cardeal Mendes
(UFBA)
Elza Regina Justo Giugliani (UFRS)
Luciana Rodrigues Silva (UFBA)
Noélia Fonseca Ramos Caíres (HGCA)
Hugo Neves Brandão (DSAU)
Clayton Queiroz Alves (DEXA)
53.

Caracterização química e testes de atividade biológica in vitro de
espécies de bromeliceae.

Farmárcia

FAPESB
Edital 001/2014

Avaliar o efeito do aleitamento materno, introdução dos
alimentos complementares e desmame sobre os hábitos
alimentares e crescimento de crianças menores de três anos de
idade.
Verificar a incidência do aleitamento materno exclusivo e
desmame precoce; avaliar os fatores de risco da interrupção do
aleitamento exclusivo e desmame conforme as características
sócio-econômicas e demográficas; avaliar o hábito alimentar de
crianças menores de três anos de idade amamentadas e nãoamamentadas; verificar o ganho poderal e estatural das crianças
aos dois anos de vida conforme o aleitamento materno e o hábito
alimentar; verificar o uso de chupetas, conforme o hábito
alimentar das crianças.

Realizar estudo químico das folhas de espécies, variedades e
híbridos de Bromeliaceae não usuais, visando obtenção de
substâncias com atividade biológica.

20/12/2007
154/2007
(finalizado através de
correspondência em
16/08/2017)
26/01/2010
021/2010

31/03/2015
025/2015

54.

Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)
Ângela Guimarães Martins (DSAU)
Camila Oliveira Teixeira de Freitas
(DSAU/ reda)
Carlos Antônio de S. Teles Santos
(DEXA)
Denise Cerqueira Oliveira (DSAU)
Johelle de Santana Passos (DSAU)
Soraya Castro Trindade (DSAU)
Teresinha Costa de Santana (DSAU)
Viviane Almeida Sarmento (DSAU)

Relação entre doença periodontal em gestantes e nascidos prematuro
e/ou de baixo peso.
Odontologia
Saúde Coletiva

Simone Seixas da Cruz (UNIVASF)
Maria Isabel Pereira Vianna (UFBA)
Isaac Suzart G. Filho (DSAU)
Carlos Antonio de Sousa Teles Santos
(DEXA)
Camila Oliveira Teixeira de Freitas
(DSAU)
Soraya Castro Trindade (DSAU)

UEFS

Verificar se existe associação entre doença periodontal em
gestantes e nascidos prematuros e/ou de baixo peso no Hospital
da Mulher, localizado na cidade de Feira de Santana/Ba.
Realizar revisão de literatura sobre o tema doença periodontal em
gestantes e nascidos prematuros e/ou de baixo peso. Realiza
estudo exploratório da associação entre doença periodontal em
gestantes e nascidos prematuros e/ou de baixo peso. Realizar
análise confirmatória da hipótese de associação positiva entre
doença periodontal em gestantes e nascidos prematuros e/ou de
baixo peso. Ao final da análise confirmatória, propor um
programa de tratamento e monitoramento de doença periodontal
em gestantes.

29/11/2002
65/2002

Avaliar a possível associação entre doença periodontal e doença
cardiovascular considerando os fatores de risco em comum a
exemplo do fumo, gênero, ancestralidade ética, estresse e idade,
em indivíduos adultos atendidos no Hospital Geral Dr. Clériston
Andrade, no município de Feira de Santana – Ba.
Estimar a prevalência da doença periodontal em indivíduos
adultos atendidos no Hospital Geral Dr. Clériston Andrade.
Descrever a doença periodontal quanto a severidade, extensão e
tipo de periodontite, nos indivíduos adultos atendidos no Hospital
Geral Dr. Clériston Andrade, no ano de 2004.

24/09/2004
69/2004

Sub-projeto: Relação entre lesões bucais e aspectos bio-sociais em
gestantes no município de Feira de Santana. Isaac Suzart G. Filho

Maria Isabel Pereira Vianna (UFBA)

55.

56.

Isaac Suzart G. Filho (DSAU)
Julita Freitas Coelho (DBIO)
Carlos Antonio de Sousa Teles Santos
(DEXA)
Teresinha Costa de Santana (DSAU)

Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)
Fábio Pereira Sampaio (DSAU)
Johelle de Santana Passos (DSAU)
Ângela Guimarães Martins (DSAU)
Camila Oliveira T. de Freitas (DSAU)
(reda)
Carlos Antonio de Souza T. Santos
(DEXA)
Luís Cardoso Rasquin (DSAU)
Soraia Castro Trindade (DSAU)
Teresinha Costa Santana (DSAU)
Thaís Majdalane (DSAU)
Viviane Almeida Sarmento (DSAU)

Avaliação da
cardiovascular.

associação

entre

doença

periodontal

e

doença
Odontologia
Saúde Coletiva

FAPESB

Relação entre osteoporose e condição bucal.

Sub-projeto: Osteoporose e doença periodontal em mulheres pósmenopausadas.

Odontologia
FAPESB

Taíze Cássia Nascimento de Macedo
(UFBA)
Simone Seixas da Cruz (UNIVASF)
Lísia Marcílio Rabelo (Fundação Baiana

Verificar a relação entre osteoporose sistêmica, condição bucal e
fatores socioeconômicos e biológicos em indivíduos adultos
tratados na Clínica de Extensão da Disciplina Diagnóstico Oral I
da Universidade Estadual de Feira de Santana - Ba.
Realizar revisão de literatura sobre o tema Osteoporose e
Condições bucais.
Investigar o uso da interpretação de imagem obtida através da
radiografia panorâmica no processo de rastreamento de
indivíduos com risco à osteoporose.
Avaliar os efeitos da estratégia de tratamento da osteoporose na
densidade mineral óssea bucal e na condição periodontal.
Propor um programa de atualização e educação em saúde
destinado aos profissionais e ao público em objetivo de: aos
primeiros, conscientizar da possível relação entre osteoporose e
condição bucal, alertando-os para a necessidade de identificação
de indivíduos de risco, e aos segundos, informar sobre etiologia,
fatores de riscos e conseqüências da osteoporose.

14/03/2005
29/2005

para Desenvolvimento da Ciência)

Nilza Pereira da Costa (PUCRS)

57.

Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)
Johelle de Santana Passos (DSAU)
Carlos Antonio de S. T. Santos (DEXA)

Avaliação longitudinal da osteoporose e doença periodontal em mulheres
pós-menopausadas.

Periodontia/
Saúde Pública

CNPq

58.
Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)
Carla Maria Lima Silva (DSAU)
Carlos Antonio de Souza Teles Santos
(DEXA)
Johelle de Santana Passos (DSAU)

Associação entre doença periodontal e pneumonia nosocomial.

Periodontia/
Saúde Pública

UEFS

Estimar, em longo prazo, a associação entre osteoporose e a
recidiva da doença peiodontal em mulheres pós-menopausadas
tratadas periodicamente.

01/06/2009
067/2009

Avaliar a possível associação entre a doença periodontal e a
pneumonia nosocomial;
Descrever a condição periodontal entre dos indivíduos
investigados;
Avaliar a possível associação entre a periodontite e a Pneumonia
Nosocomial;
Avaliar a possível associação entre gengivite e a Pneumonia

08/12/2009
146/2009

Nesocomial.

59.

60.

61.

Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)
(Coord. Local)
Johelle de Santana Passos (DSAU)
Álvaro Augusto Souza da Cruz Filho
(Coord./UFBA)
Jeidson Antônio Moraes Marques
(DSAU)
Davi Felix Martins Junior (DSAU)
Jamilly de oliveira Musse (DSAU)
Karine Emanuelle P. de Souza (DSAU)
Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Nilma Lázara de Almeida Cruz (DSAU)
Maria Nice Dutra de oliveira (UESB)
Joana Dourado Martins Cerqueira
(DSAU)
Ângela Guimarães Martins (DSAU)
Anna Paloma Martins Rocha (DSAU)
Fernanda Rebouças Guirra (DSAU)
Valéria Souza Freitas (DSAU)
Joana Dourado Martins Cerqueira
(DSAU)

Fatores de risco, biomarcadores e endofenotipos da asma grave.

Perfil epidemiologico da violência infanto-juvenil, segundo registros da
rede de referência para denúncias, atendimento e defesa, em Feira de
Santana.

Medicina

FAPESB
Edital 020/2009

Caracterizar os endofenotipos da asma grave e identificar seus
fatores de risco.

08/05/2012
042/2012

Traçar o perfil epidemiológico da violência infanto-juvenil e
integralizar indicadores do fenômeno (tipificação, Lesões
corporais, caracterização de vítimas, agressores), segundo casos
registrados em diferentes Instâncias que integram a Rede de
Atendimento (polícia Civil – Delegacias, Instituto Médico
Legal/IML, Conselhos Tutelares e Centro Sentinela/CREAS), a
partir dos registros, em diferentes períodos 2003, 2006 e 2009.

11/04/2011
077/2011

Saúde Pública

UEFS
Edital 001/2010

Manifestações orais da radioterapia em cabeça e pescoço.

Clínica Odontológica

UEFS

Analisar a ocorrência das manifestações orais dos pacientes
oncológicos submetidos à radioterapia em cabeça e pescoço
atendidos nas Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual
de Feira de Santana.

08/12/2017
135/2017

Estudo da anatomia interna dos primeiros pré-molares inferiores através
do exame radiográfico e o método de secção transversal de uma
população no Nordeste Brasileiro.

Clínica Odontológica

UEFS

Avaliar a anatomia interna dos primeiros pré-molares inferiores
correlacionando o método radiográfico e o método de secção
transversal em uma população do nordeste brasileiro.

16/08/2016
061/2016

Deficiências de micronutrientes e estado nutricional de pessoas com
doença falciforme em Feira de Santana – BA.

Saude

UEFS

Avaliar o estado nutricional (avaliação antropométrica e
composição corporal) de pessoas com doença falciforme na
cidade de Feira de Santana – BA.

23/03/2018
032/2018

62.
63.

Jose Bessa Junior (DSAU)
Ana Palomma Rocha Ribeiro (DSAU)
Evanilda de Souza Santana Carvalho
(DSAU)
Flavio Amorim Machado (DSAU)
Pedro Nascimento Prates Santos
(DSAU)

Realizar a tradução/adaptação transcultural e validação destes
instrumentos para o contexto brasileiro.

Validação de instrumentos simplificados para avaliação de sintomas do
trato urinário inferior.

64.

Sub-projeto1: Realizar a adaptação transcultural e validação do
questionário Urgency, weak stream, incomplete Empytying and
Nocturia (UWIN).

Sub-projeto1: Adaptação teanscultural e validação do instrumento
simplificado para avaliação de sintomas do trato urinário inferior
(UWIN – Br).
Jose Bessa Junior (DSAU)
Kátia Santana Freitas (DSAU)

Sub-projeto2: Realizar a adaptação e validação do pictograma
“Visual prostate symptom score (VPSS)”.

Sub-projeto2: Adaptar e validar o escore visual de sintomas prostáticos.
Saúde

UEFS

Sub-projeto3: Adaptação transcultural e validação do questionário
“frequency, incontinence (leakage), nocturia (Overnigth voiding), and
weak stream (flow)”.

Sub-projeto3: Realizar a adaptação transcultural e validação do
questionário “frequency, incontinece (leakge), nocturia
(overnight voiding) and weak stream (flow)”.

Sub-projeto4: Validação da escala internacional de função erétil.

Sub-projeto4: Realizar a adaptação transcultural e validação do
questionário “Erection Hardness Score (EHS).

Sub-projeto5: Adaptação transcultural e validação do questionário
“quick prostate test (QPT)”.

65.

66.

José de Bessa Júnior (DSAU)
Márcia Carvalho Bessa (DSAU)
Cristiano Mendes Gomes (USP)
José Murillo Bastos Netto (UFJF)
Joselice Almeida Gois (DSAU)
Antonio Carlos Estrela ()DSAU)
Katia Santana Freitas (DSAU)
Polyanna Pereira Portella (DSAU)
Elaine Guedes Fontoura (DSAU)

23/03/2018
034/2018

Sub-projeto5: Realizar a adaptação transcultural e validação do
questionário “Quik prostate test (QPT)”.

Acurácia diagnóstica dos métodos de imagem e dos biomarcadores no
diagnóstico do refluxo vesicoureteral em crianças com infecção febril do
trato urinário: revisão sistemática e metanálise.

Saúde

UEFS

Realizar revisões sistemáticas de literatura e metanálises dos
estudos que avaliaram acurácia diagnóstica dos métodos
alternativos a cistografia convencional no diagnóstico do RVU
nas crianças com ITU febril.

17/03/2017
027/2017

Produção do cuidado para a promoção do conforto de pessoas com
infarto do miocárdio.

Saúde Coletiva

UEFS

Adaptar o transculturalmente o General Comfort Questionarie
(CGQ) para a medida do conforto de pessoas com infarto do
miocárdio internadas em UTI, Clínica Médica e Sala Vermelha.

12/04/2017
041/2017

67.

68.

69.

70.

Sinara de Limas Souza (DSAU)
Judith Sena da Silva Santana (DSAU)
Aisiane Cedraz Moraes (DSAU)
Joildo Guimarães Santos (DSAU)
Selma dos Santos (DEDU)
Zannety Conceição Silva do N. Souza
(DSAU)
Juliana Alves Leite (DSAU)
Maria Yaná Guimarães Silva Freitas
(DSAU)
Pricila Oliveira de Araújo (DSAU)
Maria Ângela Alves do Nascimento
(DSAU)
Erenilde Marques de Cerqueira (DSAU)
Marluce Maria Araújo Assis (DSAU)
Júlio Cezar Diniz Hoenisch (DCHF)
(REDA)
Juliana de Oliveira Freitas Miranda
(DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU) (VC)
Aisiane Cedraz Morais (DSAU)
Angelo Conrado Loula (DEXA)
José Bessa Júnior (DSAU)
Kátia Santana Freitas (DSAU)
Kleize Araújo de Oliveira Souza
(DSAU)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
Renata Fonseca Mendonza (DSAU)
Kátia Santana Freitas (DSAU)
Elaine Guedes Fontoura (DSAU)
Aloísio Machado da Silva Filho
(DEXA)
Joselice Almeida Gois (DSAU)
Juliana de Oliveira Freitas Miranda
(DSAU)

Diagnóstico da violência e estratégias de construção da paz nas escolas
municipais de Feira de Santana.

Saúde Pública

FAPESB
Edital 021/2010

Controle da turbeculose na população prisional de Feira de Santana –
BA.

Saúde Coletiva

UEFS
Edital 001/2009

Reconhecimento da deterioração clínica pediátrica no contexto hospitalar
da saúde da criança no município de Feira de Santana - BAHIA.

Saúde da Criança

UEFS

Construção e validação da escala de conforto para familiares de pessoas
em estado crítico de saúde (ECONF)

Enfermagem

CNPq
Edital 14/2011

Influência da postura e método hands-off no p0arto vaginal na
integridade perineal e comorbidades maternas e neonatais no puerpério
imediato.
Sub-projeto 1: Posturas não litotômicas durante o parto: influência na
integridade perineal e comorbidades maternas e neonatais.
Sub-projeto 2: Influência do método hands-off na ocorrência de trauma
perineal no processo parturitivo, vitalidade do recém-nascido e
problemas puerperiais.
Sub-projeto 3: Influência da sutura de lacerações perineais espontâneas
nas atividades habituais, necessidades fisiológicas e problemas
puerperais.

Saúde da Mulher,
Criança e do
Adolescente

Parto prematuro: estudo dos fatores associados para construção de
estratégias de prevenção.

Enfermagem
Obstétrica

Configurar a violência nas escolas públicas municipais de Feira
de Santana – BA, na perspectiva de sistematização de estratégias
para a construção de territórios de paz.

25/04/2012
039/2012

A temática que o presente projeto pretende estudar está
relacionada para o controle da tuberculose, em especial, na
população carcerária, pois as poucas pesquisas que tem na área
demonstram que a disseminação de doenças contagiosas, em
particular a infecção pelo HVI/AIDS e tuberculose, constitui um
seio risco à saúde dos detentos, seus contatos e para as
comunidades nas quais irão se inserir após o livramento.

29/01/2010
037/2010

Validar e implantar um Escore Pediátrico de Alerta (EPA) para
reconhecimento da deterioração clínica no contexto hospitalar da
saúde da criança no município de Feira de Santana – BA.

23/03/2018
035/2018

Construir, desenvolver e validar uma escala para a medida do
conforto dos familiares de pessoas adultas em estado crítico de
saúde.

25/04/2012
038/2012

Verificar a influência de posturas não litotômicas adotadas por
mulheres no parto vaginal e o uso do método hands-off na
integridade perineal e comorbidades maternas e neonatais no
puerpério imediato em uma maternidade pública de Feira de
Santana – Bahia.

17/03/2017
022/2017

Realizar um diagnóstico da situação de prematuridade em
municípios do norte e sul do Brasil.

21/02/2014
012/2014

Estudar diferentes aspectos da terapia intravenosa realizada em
crianças hospitalizadas, com destaque para o insucesso na
inserção de cateteres intravasculares periféricos, experiências de
crianças e familiares durante a punção venosa e eventos adversos
relacionados à terapia intravenosa.
Sub-projeto 1: Compreender a experiência da criança
hospitalizada durante a realização da PIP; compreender a
experiência do familiar acompanhante durante a realização da
PIP na criança hospitalizada.
Sub-projeto 2: Conhecer o estado da arte sobre os fatores que
predispõe ao insucesso da PIP em crianças hospitalizadas.

07/05/2015
043/2015

Fernanda Carneiro Mussi (UFBA)
71.

Luciano Marques dos Santos (DSAU)
Evanilda Souza de Santana carvalho
(DSAU)
Silvone Santa Bárbara da Silva Santos
(DSAU)
Bianka Souza Martins Silva (FAT)
Emilin Nogueira Silva e Souza Freitas
(FAT)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
(Coord. Local)

72.
73.

Nalú Pereira da Costa Keber
(Coord./FURG-RS)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
Ana Celi Silva Torres Nascimento
(DSAU)
André Henrique do Vale de Almeida
(DSAU)
Evanilda Souza de Santana Carvalho
(DSAU)
Juliana de Oliveira Freitas Miranda
(DSAU)
Silvia da Silva Santos Passos (DSAU)
Silvone Santa Barbara da Silva Santos

Segurança do paciente pediátrico e sua família: estudo de tecnologias e
eventos adversos relacionados à terapia intravascular periférica.
Sub-projeto 1: Experiências de crianças hospitalizadas e suas famílias
durante a inserção do cateter vascular periférico: subsídios para a
construção de tecnologias didáticas e instrucionais.
Sub-projeto 2: Insucesso na inserção de dispositivos intravasculares
periféricos em crianças hospitalizadas: estudo dos fatores associados.
Sub-projeto 3: Eventos adversos associados à terapia intravenosa em
crianças hospitalizadas.

Enfermagem
Pediátrica

UEFS

CNPq
Edital Universal
014/2013

UEFS

74.

(DSAU)
Bianka Silva Martins (FAT)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
Silvone Santa Bárbara da Silva Santos
(DSAU) (VC)
Edna Maria de Araújo (DSAU)
Evanilda Souza de Santana Carvalho
(DSAU)
Maria Cristina de Camargo Fonseca
(DSAU)
Luis Cardoso Rasquin (DSAU)

75.

Sub-projeto 3: Conhecer o estado da arte sobre os eventos
adversos relacionados à TIV em crianças hospitalizadas.

Condições perineais de mulheres no pós-parto vaginal em uma
instituição pública do interior da Bahia.

Biocompatibilidade dos cimentos endodônticos à base de hidróxido de
cálcio e óxido de zinco e eugenol em tecido conjuntivo de ratos.
Avaliação histopatológica.

Enfermagem
Obstétrica

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

Endodontia

UEFS

Endodontia

UEFS

Odontologia

UEFS

Endodontia

UEFS

História e Educação
Física

UEFS

76.

Luis Cardoso Rasquin (DSAU)

77.

Luis Cardoso Rasquin (DSAU)

Avaliação comparativa de duas técnicas de obturação de canais
radiculares: condensação lateral e thermafil.

Avaliação in vitro da capacidade de vedamento das barreiras cervicais
usadas durante o clareamento interno.

78.
Luis Cardoso Rasquin (DSAU)

Avaliação histológica da capacidade de limpeza dos terços cervical e
médio de raízes mesiais de molares inferiores, utilizando o sistema
Endo-Eze e o ProTaper.

79.
Luís Vitor Castro Júnior (DSAU)
Ana Rita Ferraz (DCHF)

Capoeira e cinema.

Analisar a condição perineal de mulheres submetidas ao parto
vaginal em uma maternidade pública do interior da Bahia no
período de fevereiro de 2012 a maio de 2014.

Analisar a reação do tecido conjuntivo de ratos mediante a
implantação de tubos de polietileno contendo cimentos
ortodônticos Sealer 26, Sealapex e Óxido de Zinco e Eugenol, em
quatro períodos: 07, 15, 30 e 60 dias.
Avaliar comparativamente a eficiência de duas técnicas de
obturação através da visualização radiográfica e da visualização
direta através da diafanização e corte longitudinal dos dentes.
Analisar e avaliar a adaptação, às paredes do canal radicular, da
gutapercha através da diafanização; avaliar a técnica de melhor
preenchimento de canais acessórios, laterais e secundários, após
o processo de obturação; comparar através dos três métodos,
radiológico, diafanização e macroscópico, qual a melhor
identificação das falhas que poderão ocorrer durante a etapa de
obturação dos canais radiculares.
Avaliação da efetividade dos materiais utilizados na confecção
do tampão cervical em dentes tratados endodonticamente, frente
ao uso de agentes clareadores.
Avaliações da penetração do agente clareador (perborato de sódio
e água destilada) associado ao corante azul de metilino a 2% nos
4 materiais teste: Resina Fotopolimerizável, lonômero de
vidro,Cimento Fosfato de zinco e Cimento Provisório à base de
presa por hidratação (Coltosol), diante de uma secção
longitudinal no sentido vestíbulo-palatina da unidade em estudo.
Comparar qual técnica promove melhor limpeza dos canais
radiculares.
Avaliar histologicamente a capacidade de limpeza dos terços
cervical e médio de canais mesiais de molares inferiores
utilizando o Endo-Eze e o Pro Taper.
Analisar as produções cinematográficas, percebendo os múltiplos
discursos sobre a arte-capoeira;
Identificar os filmes que evidenciam a capoeira como temática
compreendendo os enunciados subjacentes;
Analisar os filmes, identificando as representações sociais que
fazem do sujeito-capoeirista;
Compreender as narrativas cinematográficas, percebendo as
narrativas corpóreas do ator-capoerista.

14/11/2012
171/2012

01/12/2003
93/2003

08/11/2004
89/2004

14/03/2005
28/2005

30/03/2006
29/2006

27/08/2008
131/2008

80.
Luís Vitor Castro Júnior (DSAU)
Amanda Leite Novaes (DSAU)
Ana Rita Ferraz (DCHF)
Carla Borges de Andrade Juliano dos
Santos (DSAU)
Denize Pereira de Azevedo Freitas
(DEDU)
Fábio Santana Nunes (DSAU)
Silvia Regina Seixas Sacramento
(DSAU)

81.

Lydia de Brito Santos (DSAU)
Claudia Cerqueira Graça Carneiro
(DSAU)
Dayliz Quinto Pereira (DSAU)

Lazer e corpo: as expressões artísticas e culturais do corpo nas festas
populares baianas.

Perfil e percepção dos profissionais egressos do curso de Odontologia da
UEFS – BA.

Ciências Humanas/
Antropologia

ME/SNDEL/REDE
CEDES
Chamada Pública

Compreender criticamente as formas de expressões artísticas e
culturais do corpo nas festas populares, identificando as estéticas
e os saberes do mesmo; identificar as transformações culturais e
artísticas das festas populares com advento da indústria do
turismo; perceber as singularidades nas expressões artísticas do
corpo no intuito de compreender as artes do fazer (grupo de
samba, roda de capoeira, bloco afro e outros); analisar o impacto
da globalização na produção cultural da arte de celebrar os
festejos populares baiano, refletindo sobre os corpos dançantes (a
música, os passos e as coreografias).

Odontologia

UEFS

Analisar o perfil e a percepção sobre a formação acadêmica dos
profissionais do curso de graduação em Odontologia da
Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia.

25/05/2011
084/2011

08/12/2017
142/2017

82.

Lydia de Brito Santos (DSAU)
Ana Carla Ferreira de Carneiro Rios
(DSAU) (VC)
Ângela Guimarães Martins (DSAU)

Portfólio como instrumento de ensino/aprendizagem e avaliação:
experiência no curso de odontologia da Universidade Estadual de Feira
de Santana (UEFS).

Odontologia

UEFS

Biotecnologia

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

83.
Manoelito Coelho dos Santos Júnior
(DSAU)
Angelo Amâncio Duarte (DTEC)
Franco Henrique Andrade Leite
(DSAU)

Utilização de ferramentas in silico para a identificação de inibidores de
enzimas do Mycobacterium tuberculos.
Sub-projeto: Características demográficas e clínicas dos casos de
tuberculose notificados pelo sistema de informação de agravos e
notificações de Feira de Santana-BA

84.
Marcelo de Azevedo Rios (DSAU)

85.

86.

87.

88.

Marcelo Torres Peixoto (DSAU)
Marluce Maria Araújo Assis (DSAU)
(VC)
Clara Aleida Prada Sanabria (DSAU)
Carlos Alberto Lima da Silva (DSAU)
Jamilly de Oliveira Musse (DSAU)
Juliana LaranjeiraPereira dos santos
(DSAU)
Márcia Reis Rocha Rosa (DSAU)
Nilma Lázara de Almeida Cruz (DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Ana Áurea Alécio de O. Rodrigues
(DSAU)
Márcio Campos Oliveira (DSAU)
Carla Maria Lima Santos (DSAU)
Claudia Cerqueira Graça (DSAU)
Márcio Campos Oliveira (DSAU)
Bruno de Andrade Catharino de
Carvalho (DSAU) (Prof. Substituto)
Fernando Bastos Pereira Júnior (DSAU)
Franco Arsati (DBIO)
Maria da Conceição Andrade (DSAU)
Maria Emília Santos Pereira Ramos
(DSAU)
Myria Conceição Cerqueira Félix
(DSAU)
Tarsila Morais de Carvalho Freitas
(DBIO)
Técia Daltro Borges Alves (DSAU)
Valéria Souza Freitas (DSAU)
Clarissa Araújo Silva Gurgel
(FIOCRUZ)
Fábio Ornelas (UESB)
Michelle Miranda Lopes Falcão
(UESB)
Jean Nunes dos Santos (UFBA)
Nilton César Nogueira dos Santos
(UESB)
Gabriela Botelho Martins (EBMSP)
Juliana Alves Leite (DSAU)
Luciane Cristina Feltrin de Oliveira
(DSAU) (VC)
Bianca de Oliveira Araújo (DSAU)
Bruno Rodrigues Alencar (DSAU)

Validade e confiabilidade da caracterização de defeitos ósseos
periodontais e Peri-implantares por tomografia computadorizada de feixe
cônico em diferentes protocolos de aquisição.

Odontologia - Clínica

Formação médica na atenção primária a saúde nos cursos de graduação
da Bahia, Brasil.

Saúde Coletiva

Observatório de saúde bucal coletiva: um olhar sobre o território do sisal
na Bahia.

Odontologia

Estudo clinico-patológico das lesões orais identificadas em unidades de
referência de universidades públicas

Odontologia

UEFS

UEFS

MEC

UEFS

Delinear as potencialidades e fragilidades da utilização do
portfólio como instrumento de ensino/aprendizagem nos
componentes curriculares Clínica Integrada e Introdução a
Odontologia no curso de Odontologia da Universidade Estadual
de Feira de Santana sob a ótica de docentes e discentes.
Identificar potenciais inibidores das enzimas diidropteroato
sintetase, corismato mutase e triose-fosfato isomerase do
Mycobacterium tuberculosis, além de caracterizar as
propriedades estéreas e eletrônicas essenciais para sua ação
biológica.
Sub-projeto: Identificar as características demográficas e clínicas
dos casos de tuberculose notificados no Sistema de Informação
de Agravos e Notificação (SINAN) em Feira de Santana – BA
entre os anos de 2012-14.
Estabelecer a confiabilidade e a validade de medidas realizadas
através de tomografias computadorizadas de feixe cônico
(TCFC) em defeitos ósseos periodontais e Peri-implantares, in
vitro, em diferentes protocolos de aquisição, bem como para a
classificação de defeitos peiodontais e peri-implantares.

Analisar o processo de Formação Médica na Atenção Primária à
Saúde dos cursos de Graduação em medicina da Bahia, no
período de 2001 a 2018, a partir dos processos de trabalho
interativo entre a academia, os trabalhadores de saúde, os
gestores municipais da saúde e os usuários, no âmbito das
Unidades Básicas de Saúde/Unidades de Saúde da Família.

23/03/2016
009/2016

26/10/2012
159/2012

07/05/2015
041/2015

08/12/2017
138/2017

Conhecer o perfil de saúde bucal, bem como o processo de
trabalho desenvolvido pelas ESB nas UBS, propiciando uma
avaliação das ações individuais e coletivas e as modalidades de
participação popular.

31/03/2016
014/2016

Identificar e estudar a partir de um estudo multicêntrico, as lesões
que acontecem o complexo buco-maxilo-facial de pacientes
atendidos em Unidades de Referência em Lesões Bucais de
Universidades Públicas Baianas.

13/04/2009
035/2009

Analisar o acesso à saúde como direito em países com Sistemas
Universais (Brasil, América Latina e demais países)

12/04/2017

Dayliz Quinto Pereira (DSAU)
Giselly Braga Pires (DSAU)
Iraildes Andrade Juliano (DSAU)
Kleize Araújo de olivieira Souza
(DSAU)
Maria Ângela Alves do Nascimento
(DSAU)
Mariana de Oliveira Araújo (DSAU)
Nídia Bezerra Oliveira (DSAU)
Tatiane Oliveira Silva Alencar (DSAU)
Valesca Silveira Correia (DSAU)

89.

90.

91.

92.

93.

Isabel Sampaio (UCSAL)
Mariana de Oliveira Araújo (UNEB)
Maria Angela Alves do Nascimento
(DSAU)
Bruno Rodrigues Alencar (DSAU)
Davi Félix Martins Junior (DSAU)
Luciane Cristina Feltrin de Oliveira
(DSAU)
Pricila Oliveira de Araújo (DSAU)
Tatiane de Oliveira Silva (DSAU)
Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Christianene Sheila Leal Almeida
(DSAU)
Davi Félix Martins Júnior (DSAU)
Jamilly de Oliveira Musse (DSAU)
Jeidson A. M. Marques (DSAU)
Magali T. R. Amaral (DSAU)
Nilma Lazara A. Cruz Santos (DSAU)
Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti
(DSAU)
Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Christianene Sheila Leal Almeida
(DSAU)
Jamile O. Musse (DSAU)
Jeidson A. M. Marques (DSAU)
Katia Santana Freitas (DSAU)
Magali T. R. Amaral (DSAU)
Nilma Lazara A. Cruz Santos (DSAU)
Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Davi Félix Martins Junior (DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Nilma Lázara A. Cruz (DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Silvana Grnado nogueira da gama
(ENSP/FIOCRUZ)
Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Carlos Alberto Lima da Silva (DSAU)
Davi Félix Martins Junior (DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Jamilly de Oliveira Musse (DSAU)
Jeidson A. M. Marques (DSAU)
Magaly T. R. Amaral (Dexa)

Acesso à saúde como direito em sistemas universais.

Saúde Coletiva

Estudo de utilização de medicamentos na atenção básica no município de
Feira de Santana – BA.

Farmácia, Saúde
Coletiva

UEFS

UEFS
Edital 001/2010

Saúde de jovens e violência: interlocução entre a rede de informação em
saúde e o sistema de educação, para prevenir a vitimização familiar
amorosa e entre pares.
Sub-projeto 1: Eventos violentos na juventude: indicadores dos
Sistemas de Informação em Saúde impulsionando o conhecimento e
subsidiando políticas e intervenções para o SUS.

Epidemiologia

FAPESB
Edital 003/2017 –
PPSUS

Epidemiologia

CNPq
Edital Universal
001/2016

038/2017

Analisar a prática do uso de medicamentos na atenção básica;
identificar o perfil sociocultural e econômico dos usuários de
medicamentos; descrever o perfil de utilização de medicamentos;
e discutir as práticas dos profissionais da atenção básica
relacionadas ao uso racional de medicamentos.

Analisar os efeitos violentos de adolescentes e jovens,
consequências e fatores associados, utilizando dados secundários
de Sistema de Informação que assessoram o SUS, no Estado da
Bashia, assim como, dados primários de uma amostra
representativa do total de jovens matriculados nas escolas
públicas de Feira de Santana – Bahia.

11/04/2011
078/2011

04/06/2018
065/2018

Sub-projeto 2: Violência entre casais jovens (dating violence) e seus
pares (bullying), na adolescência e juventude: manifestações,
repercussões e mecanismos de resiliência.

Violência entre casais de adolescentes e adultos jovens: prevalência dos
eventos e associação com relacionamento parental e experiências
amorosas precedentes.

Saúde reprodutiva na adolescência e juventude: características,
abordagem epidemiológica e clinica sobre o percurso e evolução da
gestação, parto, nascimentos, mortalidade materna e infantil.

Epidemiologia
UEFS

Avaliar
propriedade
psicométricas
(validação
e
confiabilidade/consistência interna) da versão brasileira do
instrumento “Percurso Amoroso de Adolescente e Adulto
Jovens”, já submetido à adaptação transcultural, para aplicação
no contexto brasileiro.

Consolidar intercâmbios e parcerias entre o NNEPA/UEFS e
outras Universidades e Serviços (ENSP/FIOCRUZ e Secretaria
Municipal de Saúde); desenvolver projetos institucionais, na
perspectiva de intensificar a produção científica e formar
pesquisadores na área; levantar indicadores relacionados a Saúde
Materno Infantil no Município com vistas a subsidiar políticas e
ações de prevenção da gravidez na adolescência, no município e
região semiárida da Bahia.

09/05/2018
055/2018

31/03/2015
031/2015

DST/HIV/AIDS em crianças, adolescentes e jovens em Feira de Santana
– Bahia: perfil epidemiológico, fatores de risco e proteção, terapia
antirretroviral, sobrevida e mortalidade.
Sub-projeto 1: Perfil epidemiológico e fatores associados à infecção por
HIV/AIDS em crianças, adolescentes e adultos jovens.
Sub-projeto 2: Prevalência e fatores associados à infecção por sífilis em
adolescentes em Feira de Santana – BA, 2003-2012.
Sub-projeto 3: HIV/AIDS e sífilis entre gestantes adolescentes e adultas
jovens: fatores de exposição e risco dos atendimentos de um programa

Epidemiologia

UEFS

Consolidar parcerias estabelecidas entre o NNEPA/UEFS e os
Centros de Referência em DST/HIV/AIDS, em nível municipal e
regional, ampliando os intercâmbios com outras Universidades e
Serviços, em nível nacional e internacional; desenvolver projetos
interinstitucionais que contribuam para a qualificação técnica dos

30/10/2014
093/2014

Nilma Lázara A. Cruz (DSAU)

94.

Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Christianne Sheila Leal Almeida
(DSAU)
Davi Félix Marttins Júnior (DSAU)
Jamilly O. Musse (DSAU)
Jeidson A. M. Marques (DSAU)
Kátia Santana Freitas (DSAU)
Magali T. R. Amaral (DEXA)
Nilma Lázara A. Cruz Santos (DSAU)

Martine Hérbet (UQAM)
95.

96.

Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Carlito Nascimento Sobrinho (DSAU)
Davi Félix Martins Júnior (DSAU)
Nilma Lazara de Almeida Cruz (DSAU)
Jeidson Antônio Marques (DSAU)
Jamilly de Oliveira Musse (DSAU)
Karine Emanuelle Peixoto de Souza
(DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Waldelene de Araújo Gomes (DSAU)

de DST/HIV/AIDS na rede pública de saúde/SUS, Bahia, Brasil.
Sub-projeto 4: Fatores associados à transmissão vertical do HIV no
centro de referência em DST/HIV/AIDS de Feira de Santana, Bahia.
Sub-projeto 5: Sobrevivência e causas de mortalidade em crianças,
adolescentes e adultos jovens infectados pelo HIV com ou sem o uso de
terapia antirretroviral.
Violência na infância e adolescência e ciclos de vitimização e agressão
interpessoal, familiar e social: projeto integrado entre universidades e
sistemas de saúde, segurança pública e garantia de direitos.
Sub-projeto 1: Mapeamento da violência infanto-juvenil, segundo
indicadores do Sistema Único de Saúde/SUS: contribuições e
perspectivas do Sistema de Vigilância de Violência e
Acidentes/VIVAS/MS.
Sub-projeto 2: Ciclo de Vitimização e Agressão infanto-juvenil na
perspectiva das violações, vítimas, agressores e perpetradores de juvenis:
tipologia das manifestações, agressões, conseqüências e causas de óbitos.
Sub-projeto 3: Articulação Interinstitucional na formação de recursos
humanos, difusão do conhecimento e subsidio ao controle social:
Universidade e Serviços capacitando profissionais para intervenção e
notificação da violência infanto-juvenil.
Saúde reprodutiva e materno–infantil na adolescência e juventude:
gravidez, maternidade, paternidade, nascimentos e mortalidade infantil
em Feira de Santana, Bahia.
Sub-projeto 1: Evolução da mortalidade infantil e seus componentes
neonatal e pós-neonatal em Feira de Santana – BA, 1979-2002.
Sub-projeto 2: Evolução da mortalidade neonatal e a vinculação dos
diferentes sistemas de informação em Feira de Santana-Bahia.
Sub-projeto 3: Maternidade na adolescência e resultado neonatal:
associação entre variáveis maternas e do recém-nascido em Feira de
Santana.
Sub-projeto 4: Evolução temporal da maternidade na adolescência em
Feira de Santana: 1994-2004.
Sub-projeto 5: Paternidade na adolescência: perfil sócio-econômico,
sexualidade e saúde reprodutiva.

servidores, para a formação de novos pesquisadores e para a
intensificação da produção científica.

Avaliar a magnitude e evolução dos indicadores relacionados à
violência infanto-juvenil, integralizados pelos Sistemas de Saúde,
Defesa e Garantia de Direitos e contribuir com a formação de
recursos humanos.

Saúde Coletiva

Saúde Coletiva

UEFS

UEFS

24/09/2014
082/2014

Caracterizar a situação da saúde reprodutiva e materno-infantil na
adolescência e juventude, a partir de pesquisas voltadas aos
aspectos da gravidez, maternidade, paternidade, nascidos vivos e
mortalidade infantil, realizadas com dados primários, coletados
no Sistema de Saúde, assim como dados dos sistemas de
informação de nascidos Vivos (SINASC) e de Mortalidade (SIM)
em Feira de Santana.

13/07/2006
072/2006

Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Balmukund Niljay Patel (DSAU)
Carlos Antonio S. T. Santos (DEXA)
Dalva Nazaré O. França (DBIO)

(afastada para doutorado)
Davi Felix Júnior (DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Indiara Campos Lima (DSAU)
Jeidson Antônio Marques (DSAU)
Jamilly de Oliveira Musse (DSAU)
Karine Emanuelle Peixoto de Souza
(DSAU)
Nilma Lazara de Almeida Cruz (DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Waldelene de Araújo Gomes (DSAU)

Saúde integral e prevenção de riscos na adolescência e juventude.
Sub-Projeto 1: Uso de álcool, fumo e substâncias psicoativas de
adolescentes das escolas públicas do município de Feira de SantanaBahia e aspectos sócio-demográficos e do ambiente (escola-família) de
adolescentes e adultos jovens de Feira de Santana-Bahia.
Sub-Projeto 2: Tendência da mortalidade por causas violentas entre
crianças e adolescentes de 0 a 19 anos – Feira de Santana – Bahia.

UEFS/CNPq
Saúde Coletiva

Implantar e implementar na região de Feira de Santana e
municípios circunvizinhos um processo de sensibilização e
capacitação sobre saúde e prevenção de riscos voltados a
adolescência e juventude.
Contribuir com os cursos de graduação e pós-graduação da UEFS
no fortalecimento de linhas de pesquisa e atividades de extensão
voltadas à infância, adolescência e juventude.

21/12/2000
76/2000

Marinalva Barbosa S. da Cruz??
97.

Violência contra crianças e adolescentes em Feira de Santana: a
realidade, o enfrentamento e a prevenção.
Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Davi Felix Martins Junior (DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Jeidson Antônio Morais Marques
(DSAU)
Jamilly de Oliveira Musse (DSAU)
Karine Emanuelle Peixoto de Souza

FAPESB
Sub-projeto 1: Violência contra crianças e adolescentes em Feira de
Santana: o registro de casos e o perfil de vítimas, famílias e agressores
na rede de denúncia e atendimento. Feira de Santana – BA. 2003-2004.
Sub-projeto 2: O perfil da violência sexual contra crianças e
adolescentes na rede de denúncia e atendimento em Feira de Santana –
2003 e 2004.
Sub-projeto 3: Violência sexual contra crianças e adolescentes. O papel
das instância de denúncia, atendimento e apoio em Feira de Santana –
Bahia.

OIT
Saúde Coletiva

CNPq
FAPEC

Analisar as características dos diferentes tipos de violência contra
crianças e adolescentes vítimas, das famílias e agressores; tipo de
violência sofrida; vinculo da vítima com agressor, assim como
associações com fatores de riscos e de proteção relacionados ao
ambiente.
Descrever o perfil da violência sexual contra crianças e
adolescentes, a partir dos registros de dados e infromações das
instancias e intituições de denuncia e atendimento em Feira de
Santana, Bahia/Brasil.
Analisar o perfil das instancias e instituições de denuncia e
atendimento, assim como a dinâmica da Rede de Apoio contra a
Violência Sexual de crianças e adolescentes, em Feira de

01/12/2005
162/2005

(DSAU)
Nilma Lazara de Almeida Cruz (DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Waldelene de Araújo Gomes (DSAU)

Carlos Teles (DEXA)

98.

99.

100.

101.

Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Davi Félix Martins Júnior (DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Jamilly de Oliveira Musse (DSAU)
Jeidson Antônio Morais Marques
(DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Karine Emanuelle Peixoto de Souza
(DSAU)
Nilma Lazara de Almeida Cruz (DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Waldelene de A. Gomes (DSAU)
Marc Bigras (UQAM)
Maria Nice Dutra (UESB)
(Demais membros da equipe ver no
projeto.)
Maria Conceição Oliveira Costa
(DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Davi Félix Martins Júnior (DSAU)
Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
Jamilly de Oliveira Musse (DSAU)
Jeidson Antônio Morais Marques
(DSAU)
Karine Emanuelle Peixoto de Souza
(DSAU)
Nilma Lazara de Almeida Cruz (DSAU)
Martine Hébert (UQAM)
(Demais membros da equipe ver no
projeto.)
Maria da Luz Silva (DSAU)
Augusto
Cesar
Pereira
Orrico
(Observatório Antares)
Carlos Antonio de S. Teles Santos
(DEXA)
Rosangela Leal Santos (DTEC)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)

Edna Araújo Pereira??
Marcel Lavallee??
Maria Geralda Gomes
(DSAU)

Sub-projeto 3.1: Disseminação e avaliação da metodologia do pair no
município de Feira de Santana.
Sub-projeto 4: Rede social de apoio ao enfrentamento da violência
sexual contra crianças e adolescentes em Feira de Santana – BA.
Sub-projeto 5: A universidade integrando a comunidade:
implementação do programa de ações integradas e referenciais de
enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em Feira
de Santana-BA.
Sub-Projeto 6: O papel da escola na compreensão de professores e
alunos, quanto aos aspectos que envolvem o desenvolvimento
psicossocial, sexualidade e a violência sexual contra crianças e
adolescentes.

Santana, Bahia/Brasil.

Violência(s) contra crianças e adolescentes: experiência e atuação de
instâncias que integram os sistemas públicos de saúde, educação e
garantias de direitos.
Sub-Projeto 1: Violência(s) contra crianças e adolescentes na
perspectiva dos profissionais dos sistemas públicos de saúde, educação,
assistência social, defesa e responsabilização.
Sub-Projeto 2: Violência(s) contra crianças e adolescentes na
perspectiva dos registros de dados de instância de referência para
denuncia e atendimento, em distintos contextos socioculturais.
Sub-Projeto 3: Inclusão social em tempos de violência doméstica: O
lugar da escola.

Saúde Coletiva

FAPESB

27/07/2009
089/2009

Consolidar e ampliar parcerias entre a Universidade /UEFS e as
instâncias da Rede de Segurança Pública , Garantia de Direitos e
Políticas Setoriais de Assistência Social e Saúde à população
infanto-juvenil, na perspectiva de impulsionar projetos
interinstitucionais , cujos resultados divulguem a produção
técnica e científica e subsidiem políticas e ações destinadas ao
fortalecimento Institucional , no município e região do semiárido da Bahia.

21/10/2011
173/2011

Analisar a distribuição espacial do risco de violência por causas
violentas (furtos/roubos/agressões) no município de Feira de
Santana, nos anos de 1997/1998 segundo natureza de lesão, sexo,
idade e área de domicílio das vítimas e ocorrência dos fatos
violentos.
Construir indicadores e mapas digitalizados temáticos de risco de
violência, a partir de uma metodologia participativa considerando
indicadores de qualidade de vida e desenvolvimento humano no
município de Feira de Santana. Discutir os resultados da
pesquisa, aprofundando e socializando os indicadores de risco de
sofrer violência no município de Feira de Santana com a
comunidade e órgãos de segurança pública e de saúde.

15/10/1999
75/1999

Compreender as práticas de cuidado construídas por feirantes do
Centro de Abastecimento, Estação Nova, Cidade Nova,
Sobradinho e Tomba no seu cotidiano diante de suas
necessidades de saúde, buscando as suas interconexões com o

13/07/2010
137/2010

Rede de proteção e prevenção da violência e garantia dos direitos
humanos: integração universidade e sistemas de segurança pública,
atendimento e defesa da infância, adolescência e juventude.
Sub-Projeto 1:Perfil epidemiológico da violência infanto-juvenil na
Rede de Segurança Pública , Políticas Setoriais e Garantias de Direitos ,
em Feira de Santana.
Sub-Projeto 2:Rede de Segurança Pública , Garantia de Direitos e
Políticas Setoriais , no enfrentamento da violência infanto-juvenil :infraestrutura , organização e atuação profissional em Feira de Santana.
Sub-Projeto 3:Articulação interinstitucional na prevenção da violência e
promoção dos direitos humanos:fortalecimento institucional , controle
social e protagonismo juvenil.

A questão da violência para a saúde da população- mapas de risco:
cidade de Feira de Santana-BA.

Saúde Coletiva

Saúde Coletiva

FAPESB

CNPq/
UEFS

Aguiar

Aline Mota Almeida (DSAU)
Carmem Liêta da Ressureição

Implementar uma Rede Interinstitucional, formada entre a
Universidade e os Sistemas Públicos de Saúde, Educação,
Assistência Social e Garantias de Direitos, cujas diretrizes são
voltadas à articulação e adequação das práticas (prevenção e
intervenção) de enfrentamento da violência contra crianças e
adolescentes, assim como, a formação de pesquisadores de
intensificação da produção científica integrada entre a
Universidade e rede de Serviços, no município e região do semiárido da Bahia.

Práticas de cuidado no cotidiano de feirantes em Feira de Santana – BA.

UEFS

contexto cultural.

Santos (DSAU)
Eliana Figueiredo da Conceição
(DSAU)
Geralda Aldina Dias Rodrigues
(DSAU)
Rita da Cruz Amorim(DSAU)
Tania Maria Costa (DSAU)
102.

103.

104.

105.

106.

107.

Maria Lúcia Silva Servo (DSAU)
Elaine Guedes Fontoura (DSAU)
Maria Ângela de M. C. Saback (DSAU)
Maria das Graças M. Fonseca (DSAU)
Marluce Alves Nunes Oliveira (DSAU)
Marisa Leal Correia Melo (DSAU)
Pricila Oliveira de Araújo (DSAU)
Robéria Prates Santos (DSAU)
Tânia Maria de O. Moreira (DSAU)
Teresinha Maria T. Abdon Dantas
(DSAU)
Silvone Santa Bárbara Silva (DSAU)
Valesca Silveira Correia (DSAU)
Jaciara Carneiro E. Souza??
Valterney de Oliveira Morais(FAT)
Aline Henri??
Maria Yaná Guimarães Silva Freitas
(DSAU)
Carlos Antonio de Souza Teles (DSAU)
Carmem Lieta Ressureição dos Santos
(DSAU)
Luciane Cristine Feltrin de Oliveira
(DSAU)
Maeli Gomes Oliveira (DSAU)
Maria Angela Alves do Nascimento
(DSAU)
Maria Geralda Gomes Aguiar (DSAU)
Marluce Maria de Araújo Assis
(DSAU)
Maria Yaná Guimarães Silva Freitas
(DSAU) (Coord. Local)
Carlos Antonio de Souza Teles Santos
(DEXA)
Maeli Gomes de Oliveira (DSAU)
Susan
Martins
Pereira
(Coord./UFBA)
Mariana Borges Botura (DSAU)
Alessandro Branco (DSAU)
Deyse Santos Alemeida Cassiano
(PPGBiotec/UEFS)
Maria Angela Ornelas de Almeida
(UFBA)
Maria José Moreira Batatinha (UFBA)
Mario Cezar Silva de Oliveira
(DSAU)
Alex Correia Vieira (DSAU)
Cristiano Dutra (DSAU)
Nelson Gnoatto (DSAU)
Nélia de Medeiros Sampaio (DSAU)
Marluce Alves Nunes Oliveira
(DSAU)
Elaine Guedes Fontoura (DSAU) (VC)
Adriana Braitt Lima (DSAU)
Anne Caroline G. Portugal (DSAU)

Estresse no processo de trabalho de supervisão em enfermagem em Feira
de Santana – BA.

Saúde Coletiva
Enfermagem

Busca ativa de sintomáticos respiratórios em populações vulneráveis em
Feira de Santana – BA.

Epidemiologia

Condições de vida, determinantes socioeconômicos e sua relação com
adesão ao tratamento e gravidade em duas doenças negligenciadas:
tuberculose e hanseníase.

Epidemiologia

Avaliação das atividades carrapaticida e anticolinesterástica de espécies
de gênero Ocotea encontradas no semiárido baiano.
Medicina Veterinária

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

UEFS

CNPq
Edital 40/2012 –
Pesquisa em Doenças
Negligenciadas

FAPESB
Edital 017/2013

Analisar a compreensão que os enfermeiros docentes do curso de
enfermagem da UEFS e dos serviços de saúde de Feira de
Santana tem sobre o estresse no processo de trabalho de
supervisão em enfermagem.
Compreender a influencia do estresse no desenvolvimento do
processo de trabalho de supervisão em enfermagem por
enfermeiros da docência e dos serviços de saúde.
Identificar os estressores, mecanismos de coping e o burnout do
processo de trabalho de supervisão em enfermagem desenvolvido
por enfermeiros docentes do Curso de Enfermagem da UEFS e
enfermeiros dos serviços de saúde de Feira de Santana.
Apontar limites e possibilidades de enfrentamento ao estresse por
enfermeiros docentes e dos serviços de saúde.

30/07/2004
49/2004

Detectar sintomáticos respiratórios para o controle da TB em
populações vulneráveis: asilos de idosos e feirantes e população
de rua.

17/03/2017
028/2017

Estudar as condições de vida das populações, incentivos sociais e
programas de transferência de renda, magnitude de seqüelas e
seus efeitos em tuberculose e hanseníase.

01/11/2013
137/2013

Avaliar as atividades antiparasitária e anticolinesterástica de
espécies do gênero Ocotea do semiárido brasileiro.

22/11/2013
151/2013

Sub-Projeto: Avaliação in silico e in vitro da atividade carrapaticida de
compostos isolados de espécie de Ocotea.

Avaliação In Vitro de três adesivos para prótese total sobre o
crescimento de cândida albicans.

Odontologia;
Materiais
odontológicos.

UEFS

Avaliar in vitro o efeito dos adesivos Corega® creme, Ultra
Corega® pó e Ultra Corega ® fita sobre o crescimento de
Candida albicans.

18/12/2014
122/2014

Conflitos e dilemas éticos vividos no cuidado da equipe de saúde no
contexto hospitalar.

Saúde

UEFS

Identificar conflitos e dilemas éticos vividos no cuidado da
equipe de saúde no contexto hospitalar.

08/03/2018
016/2018

108.

109.

110.

Kátia Santana Freitas (DSAU)
Maria Lucia Silva Servo (DSAU)
Tania Maria Oliveira Moreira (DSAU)
Tiago João Alves Nunes Oliveira
(DSAU)
Marluce Alves Nunes Oliveira
(DSAU)
Elaine Guedes Fontoura (DSAU) (VC)
Marluce Maria Araújo Assis (DSAU)
Bruno Rodrigues Alencar (DSAU)
Erenilde Marques Cerqueira (DSAU)
Dayliz Quinto Pereira (DSAU)
Gizelly Braga Pires (DSAU)
Luciane Cristina Feltrin (DSAU)
Maria Angela Alves do Nascimento
(DSAU)
Maria Yaná Guimarães Silva Freitas
(DSAU)
Maricélia Maia de Lima (DSAU)
Nídia Oliveira Bezerra (DSAU)
Priscila Oliveira de Araújo (DSAU)
Rita de Cássia Moreira Rocha (DSAU)
Tatiane Oliveira Silva Alencar (DSAU)

Adriano Maia dos Santos (UFBA)
Maria José Bistafa Pereira (USP)
Maria Salete Bessa Jorge (UECE)
Marlon Vinicius Gama Almeida
(UFRB)
Simone Santana da Silva (UNEB)
Túlio Batista Franco (UFF)
Michelle Miranda Lopes Falcão
(DSAU)
Fernando Bastos Pereira Júnior (DSAU)
Márcio Campos Oliveira (DSAU)
Maria Emília Santos Pereira Ramos
(DSAU)
Marla Smille Pedrosa Cruz Ribeiro
(DSAU)
Tarsila de Carvalho Freitas Ramos
(DBIO)
Tércia Daltro Borges Alves (DSAU)
Valéria Souza Freitas (DSAU)

Vivências de conflitos e dilemas éticos na percepção da equipe de
enfermagem no centro cirúrgico.

Enfermagem

Resolubilidade na estratégia saúde da família em dois cenários da Bahia,
Brasil: processo de cuidar versus responsabilização da equipe e dos
dirigentes do SUS.

Saúde Coletiva

Prevalência de comorbidades em pacientes com carcinoma
escamocelular atendidos no núcleo de câncer oral da Universidade
Estadual de feira de Santana no período de 1996 a 2012.

Odontologia Social e
Preventiva, Cirurgia
Buço-Maxilo-Facial e
Clínica Odontológica

Conhecer a percepção da equipe de enfermagem sobre conflitos e
dilemas éticos vivenciados na prática no centro cirúrgico.

03/12/2014
110/2014

Compreender como atuam os dirigentes do SUS municipal e as
equipes da ESF frente à resolubilidade dos problemas de saúde
demandados pelos usuários no processo de produção do cuidade.

23/04/2013
047/2013

UEFS

Avaliar a relação da presença de comorbidades com o
diagnóstico confirmado de carcinoma escamocelular atendidos
no Núcleo de Câncer Oral (NUCAO), através da coleta e análise
de dados dos prontuários no período de 1996 a 2012.

12/06/2012
089/2012

UEFS

Verificar a prevalência da disfunção craniomandibular (DCM) na
população alvo, ou seja, nos bombeiros da cidade de Feira de
Santana –Bahia.
Avaliar o grau de severidade da DCM na amostra dos portadores.
Analisar os principais sinais e sintomas apresentados pelos
portadores de DMC.
Identificar a faixa etária de maior prevalência.

13/07/2006
082/2006

Estimar a prevalência de Distúrbios Psíquicos Menores e
Transtornos Mentais e avaliar a possíveis fatores associados em
uma amostra aleatória de sujeitos com idade igual ou superior a
18 anos, cadastrados ao Programa de Saúde da Família SF de
Feira de Santana, Bahia.

03/08/2017
082/2017

UEFS

CNPq
Edital 014/2012 –
Universal

Adriano Freitas de Assis (ABRAPO)
Jean Nunes dos Santos (UFBA)
Nilton Cesar Nogueira dos Santos
(UESB)
111.

Mônica Beltrame (DSAU)

112.

Mônica de Andrade Nascimento
(DSAU)
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
(DSAU)
Davi Félix Martins Junior (DSAU)
Éder Pereira Rodrigues (DSAU)
Juliana Pereira Laranjeira (DSAU)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)

Estudo da prevalência da disfunção craniomandibular nos bombeiros da
cidade de Feira de Santana.

Prevalência de distúrbios psíquicos menores e transtornos mentais em
Feira de Santana, Bahia.

Patologia

Epidemiologia

CNPq
Edital Universal
001/2016

113.

Eduarde Ponde de Sena (UFBA)
Nélia de Medeiros Sampaio (DSAU)
Lydia Brito dos Santos (DSAU)
Adriana Castro Vieira Andrade (DSAU)
Mário Cezar Oliveira (DSAU)
Nelson Gnoatto (DSAU)
Tecia Daltro Borges Alves (DSAU)

Disfunção temporomandibular e transtornos mentais comuns em
estudantes, professores e funcionários de uma universidade pública do
interior da bahia, em 2012.

Odontologia

UEFS

Estimar a prevalência de disfunção temporomandibular e dos
transtornos mentais comuns em estudantes, professores e
funcionários de uma universidade pública do interior da Bahia,
no ano de 2012 e 2013.

13/12/2012
195/2012

UEFS

Pesquisar o conhecimento teórico do graduando para diagnosticar
e indicar o tratamento adequado da halitose e suas diferentes
formas de clínicas, caracterizando a problemática cognitiva
identificada. Secundariamente, propõe-se a pesquisar sua atitude
e conduta diante de um quadro clínico hipotético com queixa
principal de halitose.

12/03/2018
023/2018

Murilo de Medeiros Sampaio (UFS)
114.
Nelson Gnoatto (DSAU)
Mario Cezar Silva Oliveira (DSAU)
(VC)
Nélia de Medeiros Sampaio (DSAU)
115.

Rita de Cássia Rocha Moreira
(DSAU)
Rosana Oliveira de Melo (DSAU) (VC)
Ana Jaqueline Santiago Carneiro
(DSAU)

Halitose: conhecimento de graduandos do curso de odontologia da
Universidade Estadual de Feira de Santana acerca do diagnóstico e
tratamento.

116.

João
Gustavo
Cerqueira
Mota
(UNACON)
Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Aisiane Cedraz Morais (DSAU)
Carlos Alberto Lima da Silva (DSAU)
Mirela Figueiredo Iriart (DEDU)
Sinara Lima Souza (DSAU)

Analisar a atenção à saúde da mulher nos serviços públicos do
município de Feira de Santana – BA, no ciclo gravídico
puerperal, na saúde reprodutiva, no atendimento em ginecologia
e nas situações de violência.

Atenção à saúde da mulher nos serviços públicos do município de Feira

Ariane Cedraz Morais
Karine de Santana – BA.
(DSAU)
Sub-Projeto 1: Atenção à mulher no ciclo gravídico em Feira de
Emanuelle Peixoto Souza (DSAU) Santana – BA.
Marluce Maria Araújo Assis (DSAU)
Maria Angela Alves do Nascimento
(DSAU)
Zannety
Conceição
Silva
do
Nascimento Souza (DSAU)
Elaine Guedes Fontoura (DSAU)

Periodontia

Enfermagem

UEFS

Sub-Projeto 2: Atenção à mulher em ginecologia preventiva.

Sub-Projeto 1: Caracterizar o perfil das mulheres atendidas nos
serviços de pré-natal, atenção ao parto e puerpério.

29/01/2016
008/2016

Sub-Projeto 2: Caracterizar o perfil das mulheres atendidas nos
serviços de ginecologia preventiva nos níveis de atenção
primário, secundário e terciário.

Sub-Projeto 3: Prevenção da violência de gênero e acolhimento às
mulheres vítimas de violência em Feira de Santana – BA.

Sub-Projeto 3: Conhecer a rede de atenção à mulher vítima de
violência em Feira de Santana – BA.

Rotas críticas de mulheres em situações de violência: um estudo de caso.

Saúde Coletiva

UEFS

Compreender a rota percorrida pelas mulheres em situação de
violência atendidas na rede de proteção e social (família, saúde,
jurídico, ação social e ONG) na ótica das mulheres atendidas e
operadores da rede de enfrentamento do problema da violência
doméstica (cenários da assistência social, saúde, judicial e
policial e educação) de Feira de Santana – Bahia.

10/12/2015
089/2015

117.

Rosely Cabral de Carvalho (DSAU)
Áurea Chateaubriand Andrade (DTEC)
Dalva de Andrade Monteiro (DSAU)
Marcelo Torres Peixoto (DSAU)
Sandra Maria Furian (DTEC)

118.

119.

120.

Sandra Aparecida de Assis (DSAU)
Flavia Oliveira Lima (DSAU)
Sandra Aparecida de Assis (DSAU)

Catadores de lixo do conjunto habitacional Feira VI: condições sócioeconômicas e riscos à saúde.

Saúde Coletiva

UEFS

Desenvolvimento de filmes curativos contendo bromelina obtida a partir
de abacaxizeiros do banco ativo de germoplasma de abacaxi.

Biotecnologia

FAPESB
Edital 009/2015

Núcleo de produção e aplicações de celulases recombinantes estáveis de
interesse biotecnológico.

Biotecnologia

FAPESB
Edital 009/2014

Obtenção de produtos de interesse industrial a partir de fungos isolados
do semi-árido nordestino.

Biotecnologia

Edital FAPESB
005/2007

Conhecer o perfil sócio econômico e de saúde dos catadores de
lixo que atuam no Conjunto Feira VI.
Identificar os principais danos e agravos que acometem os
catadores no manuseio dos resíduos sólidos. Descrever as
condições sócio econômico dos catadores de lixo que atuam no
Conjunto Feira VI. Elaborar indicadores diretos e indiretos dos
riscos produzidos pelo manuseio dos resíduos sólidos à
população exposta.
Desenvolver um projeto de intervenção, em parceria com a
Unidade de Saúde da Família do Conjunto Feira VI, para a
melhoria das condições de saúde dos catadores de lixo.
Desenvolver, caracterizar físico-quimicamente e avaliar o efeito
de filmes curativos contendo bromelina em queimaduras de
segundo grau usando modelo animal.

18/04/2007
42/2007

12/04/2018
043/2018

Produzir celulases estáveis e avaliar seu uso no processo de
hidrólise enzimática do bagaço de cana deslignificado.

12/04/2018
042/2018

Avaliar a produção de enzimas termoestáveis de aplicação
industrial, por meio de fermentação semi-sólida, utilizando
resíduos de ciclo do biodiesel.

06/03/2009
019/2009

Sandra Aparecida de Assis (DSAU)
Elinalva Maciel Paulo (DBIO)

Alex Gutterres Taranto (UFSJ – MG)
Carlos Augusto Rosa (UFMG – MG)
Rodrigo de Queiroz Oliveira (UNEB)

121.

122.

123.

124.

125.

.126.

127.

128.

129.

130.

Silvia da Silva Santos (DSAU)
Silvone Santa Barbara da Silva Santos
(DSAU) (VC)
Aline Silva Gomes Xavier (DSAU)
Edna Maria de Araújo (DSAU)
Evanilda Souza de Santana Carvalho
(DSAU)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
Silvone Santa Bárbara da Silva Santos
(DSAU)
Tânia Maria de Oliveira Moreira
(DSAU)
Silvone Santa Bárbara da Silva
Santos (DSAU)
Edna Maria Araújo (DSAU)
Evanilda Souza de Santana Carvalho
(DSAU)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
Silvone Santa Bárbara da Silva
Santos (DSAU)
Luciano Marques dos Santos (DSAU)
(VC)
Edna Maria de Araújo (DSAU)
Evanilda Souza de Santana Carvalho
(DSAU)
Maria Angela de Mericia Correia
Saback (DSAU)
Sinara de Lima Souza (DSAU)
Carlos Tadeu Silva Lima (DSAU)
Soraya Castro Trindade
(Coord. Local)

Cuidado, a rede de assistência à saúde e cotidiano de pessoas com
deficiência motora e suas famílias em Feira de Santana.

Saúde

UEFS

Avaliação do processo de gestão por secretários municipais de saúde em
uma microrregião do Estado da Bahia.

Saúde Coletiva

FAPESB
Edital 030/2013

Processo de trabalho de enfermeiras com dupla jornada de trabalho no
âmbito hospitalar.

Saúde Coletiva

UEFS

Perfil sociodemográfico e aspectos relacionados a adesão ao tratamento
de pacientes de um CAPS AD do interior da Bahia.

Psiquiatria

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

Obtenção e caracterização de frações imunogênicas de Porphyromonas
gingivalis para estudos da resposta imune em indivíduos com
periodontite crônica.

Odontologia

FAPESB
EDITAL 011/2014

Análise in silico e in vitro de epítopos candidatos de Porphyromonas
gingivalis ATCC 33277.

Odontologia

FAPESB
EDITAL 011/2014

Projeto Gera Vida – pesquisa multicêntrica sobre doença periodontal em
gestantes e prematuridade/ baixo peso ao nascer – avaliações
microbiológica , imunológica e imunogenética.

Periodontia/ Saúde
Pública

Avaliação da expressão e produção de proteínas de choque térmico
autólogas em portadores de periodontite estimuladas por antígenos de
porphyromonas gengivalis.

Periodontia

Analisar o cuidado, a rede de assistência à saúde e o cotidiano de
pessoas com deficiência motora e suas famílias na cidade de
Feira de Santana, estado Bahia.

17/03/2017
026/2017

Avaliar o processo de gestão por secretários municipais de saúde
de uma macrorregião do estado da Bahia.

31/03/2015
026/2015

Analisar o processo de trabalho de enfermeiras de um hospital
público que possuem dupla jornada de trabalho.

29/11/2012
184/2012

Analisar o perfil sociodemográfico e adesão ao tratamento de
pacientes de CAPS AD do interior da Bahia.

26/10/2012
143/2012

Obtenção e caracterização de frações imunológicas de
Porphyromonas gingivalis para estudo de resposta imune na
periodontite crônica

28/10/2014
091/2014

Avaliar a resposta imune celular e humoralcontra antígenos de P.
gingivalis, na busca por dados que contribuam para a
compreensão da influência do micro-organismo na etiologia da
periodontite crônica.

28/10/2014
090/2014

Estimar a possível associação entre doença periodontal materna e
prematuridade/baixo peso ao nascer.

05/06/2013
065/2013

Avaliar a expressão e produção de proteínas de choque térmico
autólogas em CMSP de pacientes portadores de periodontite
crônica e agressiva sob estímulos antigênicos de Porphyronomas
gengivalis.

27/11/2012
182/2012

Estudar a atividade de linfócitos Treg, Th1, Th2 e Th17 as
diferenças dos níveis de expressão genética e protéica de
mecanismos de apoptose, resposta de células T, inflamação e
receptores de citocinas em cultura de Células Mononucleares de
Sangue Periférico (CMSP) de indivíduos com periodontite
crônica, frente ao extrato bruto e rHmuY de Porphyromonas
gengivalis.

28/05/2012
079/2012

Estimar a associação entre práticas alimentares na primeira
infância e a experiência de cárie na fase escolar.

31/10/2012
167/2012

(DSAU)

Márcia Tosta Xavier (Coord. Escola
de Medicina e Saúde Pública)
Soraya Castro Trindade (DSAU)
Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)
Paulo Cirino de Carvalho Filho (UFBA)
Roberto José Meyer Nascimento
(UFBA)
Soraya Castro Trindade (DSAU)
Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)
Roberto Meyer Nascimento (UFBA)
Simone Seixas da Cruz (UNIVASF)
Soraya Castro Trindade (DSAU)
Pedro Nascimento Santos Prates
(DSAU)
Adriano Costa de Alcântara (UFBA)
Ana Carla Montino Pimentel (UFBA)
Paulo Cirino de Carvalho Filho (UFBA)
Roberto José Meyer do Nascimento
(UFBA)
Soraya Castro Trindade (DSAU)
Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)
Johelle de Santana Passos (DSAU)
Viviane Almeida Sarmento (DSAU)
Roberto Meyer Nascimento (UFBA)
Simone Seixas Cruz (UFRB)
Suzana Paim dos Santos (DSAU)
Ana Isabel Fonseca Scavuzzi (DSAU)
Isaac Suzart Gomes Filho (DSAU)

CNPq
Edital Universal 14/2011

CNPq
Edital Universal 14/2011

Avaliação do fenótipo de células T e assinatura molecular na
periodontite crônica.

Periodontia

FAPESB
Edital 011/2011

Práticas alimentares na primeira infância e experiência de cárie na fase
escolar.

Odontologia/
Odontopediatria

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

Graciete Oliveira Vieira (DSAU)
131.

Tânia Maria Araújo (DSAU)
Aline Xavier (DSAU)
Maura Maria Guimarães de Almeida
(DSAU)

Vigilância e monitoramento de doenças infecciosas entre trabalhadores e
trabalhadores do setor de saúde.
Subprojeto 1: Avaliação das notificações das doenças infecciosas
(Hepatites Virais, HIV e Sífilis) entre trabalhadores do setor saúde na
Bahia e no Brasil, registradas no SINAN.
Subprojeto 2: Inqu´´erito sobre as doenças infecciosas em trabalhadores
do setor saúde na Bahia.
Subprojeto 3: Avaliação das medidas profiláticas contra as doenças
infecciosas adotadas pelos trabalhadores da saúde da atenção básica e de
média complexidadeem dosi municípios da Bahia.
Subprojeto 4: Monitoramento da situação de saúde dos trabalhadores:
proposições para um sistema de acompanhamento e de medidas de
proteção contra as doenças infecciosas no setor de saúde.

Saúde Pública

CNPq
Chamada 01/2016 –
Faixa B

132.

Caracterização da saúde mental no município de Feira de Santana.
Tânia Maria Araújo (DSAU)
Edna Maria de Araújo (DSAU)
Maura Maria Guimarães de Almeida
(DSAU)
Mônica Nascimento (DSAU)
Paloma de Sousa Pinho (DSAU)

133.

134.

135.

Tânia Maria de Araújo (DSAU)
Maura Maria Guimarães de Alemida
(DSAU)
Edna Maria de Araújo (DSAU)
Iracema Lua (DSAU)
Maria de Lourdes Albuquerque de
Souza (DCIS)
Thereza Christina Bahia Coelho
(DSAU)
Kionna Bernardes Santos (UEFS/NEPI)
Márcia Reis Rocha Rosa (DSAU)
Paloma Sousa Pinho(UFRB)
Ada Ávila Assunção (UFMG)
Ana Cláudia Conceição da Silva
(UESB)
Ariane Cedaz Morais (UNIVASF)*
Lílian Conceição Guimarães de
Almeida (UFRB)
Tarsila de Carvalho Freitas Ramos
(DSAU)
Fabio Pedro Souza de ferreira Bandeira
(DSAU)
Jeanderson Pereira Souza (DSAU)
Márcio Campos Oliveira (DSAU)
Maria Conceição Andrade (DSAU)
Maria Emília Pereira Ramos (DSAU)
Nilton Cezar Nogueira (DSAU)
Tarsila de Carvalho Freitas Ramos
(DSAU)

Saúde Pública

Ministério da Saúde

Sub-Projeto: Estimativas de prevalência de transtornos mentais comuns
em áreas urbanas, Feira de Santana, BA.

Condições de trabalho, condições de emprego e saúde dos trabalhadores
da saúde na Bahia.
Sub-Projeto 1: Inquérito saúde, trabalho e doença no setor saúde.

Saúde Pública

FAPESB

Sub-Projeto 2: Condições de emprego em saúde na atenção básica.
Sub-Projeto 3: Processo de trabalho em saúde na atenção básica

Avaliação da ocorrência de danos cromossômicos, apoptose e necrose
em células esfoliadas da mucosa oral de indígenas da etnia Tuxá do teste
de micronúcleo.

Odontologia

UEFS

Patologia Oral

UEFS

Jener Gonçalves de Farias (DSAU) Levantamento das Biópsias da Região Buco-Maxilo-Facial
Márcio Campos Oliveira (DSAU)
Maria Emília Santos Pereira Ramos
(DSAU)
Michelle Miranda Lopes Falcão (DSAU
- substituto)

Encaminhadas ao Centro de Referência de Lesões Bucais da
Universidade Estadual de Feira de Santana.

Investigar a ocorrência de doenças infecciosas (Hepatites Virais,
HIV e Sífilis) entre trabalhadores do setor de saúde do estado da
Bahia, avaliando os fatores relacionados à ocorrência observada,
bem como as medidas profiláticas existentes e adotadas pelos
trabalhadores no exercício de sua atividade profissional, com a
finalidade de fomentar ações que possam promover e proteger a
saúde dos trabalhadores.

Mapear a situação mental em Feira de Santana, descrevendo a
prevalência de transtornos mentais freqüentes, na população de
15 anos ou mais idade, segundo área geográfica (subdistrito da
zona urbana) de Feira de Santana.
Estimar a prevalência de transtorno mental por tipo de patologia
psíquica encontrada em população com 15 anos ou mais idade,
residente na zona urbana de Feira de Santana.
Avaliar potenciais fatores de risco para ocorrência de transtornos
mentais
encontrados,
incluindo:
características
sociodemográficas, de trabalho profissional e de infra-estrutura
existente (equipamentos de lazer, de promoção de atividades
comunitárias e ser serviços, em geral, das áreas estudadas).
Elaborar relatório com diretrizes e metas para fomento das
intervenções em saúde mental em Feira de Santana.

Investigar as condições de emprego, as condições de trabalho e
de saúde de profissionais de saúde em atenção básica.
Produzir resultados sistematizados sobre a percepção de saúde da
população de trabalhadores dos serviços de saúde de atenção
básica em quatro cidades baianas (Feira de Santana, Vitória da
Conquista, Juazeiro e Santo Antônio de Jesus).
Gerar tecnologias metodológicas para análise do perfil de
emprego, de modo a constituir ferramentas que possam permitir a
ampliação do estudo para todos os municípios nos quais se
realizará o inquérito

Identificar efeitos genotóxicos e citotóxicos, provocados pelo uso
de tabaco, através do Teste de Micronúcleo em células esfoliadas
da mucosa oral de indivíduos indígenas da etnia Tuxá.

Verificar as lesões mais freqüentes da região buço-maxilo-facial
que foram submetidas à biópsia no Centro de Referência de
Lesões Bucais (CRLB) e encaminhadas para o exame
histopatológico, no período de 2000 a 2007.

03/07/2018
076/2018

13/07/2006
083/2006

15/01/2010
012/2010

08/12/2017
134/2017

30/06/2008
095/2008

Nilton César Nogueira dos Santos
(DSAU)
Valéria Souza Freitas (DSAU)

136.

137.

138.

139.

140.

Gabriela Botelho Martins (FBDC)
Jean Nunes dos Santos (UFBA)
Thereza Christina Bahia Coelho
(DSAU)
Thereza Christina Bahia Coelho
(DSAU)
Iraildes Andrade Juliano (DSAU)
Marcelo Torres Peixoto (DSAU)
Márcia Reis Rocha Rosa (DSAU)
Maria Lúcia Silva Servo (DSAU)
Valéria Souza Freitas (DSAU)
(Coord. Local)
Márcio Campos Oliveira (DSAU)
Jean Nunes dos Santos (Coord.
UFBA)
Valéria Souza Freitas (DSAU)
Márcio Campos Oliveira (DSAU)
Técia Daltro Borges Alves (DSAU –
VC)
Michelle Miranda Lopes Falcão
(DSAU)
Nilton César Nogueira dos Santos
(UESB)
Valéria Souza Freitas (DSAU)
Franco Arsati (DBIO)
Michelle Miranda Lopes Falcão
(DSAU)
Jean Nunes dos Santos (UFBA)

Capacidade de gestão e cuidado à saúde em uma rede hospitalar do SUS.

Saúde Coletiva

Sistemas de contas municipais em saúde: Feira de Santana.

UEFS

FAPESB
Saúde Coletiva

Analisar o desempenho da gestão e atenção de hospitais que
compõem a Rede Hospitalar Própria (RHP) da Secretaria de
Saúde do estado da Bahia (SESAB) no período de 2014-2015.

17/03/2017
023/2017

Construir um sistema de contas que identifique e descreva a
origem, o fluxo e o destino dos recursos financeiros no município
de Feira de Santana – Bahia.

21/09/2004
65/2004

Sub-projeto: Contas em saúde da região macro centro leste

Rede cooperativa de pesquisa em patologia oral.
Ciências da Saúde

FAPESB

Avaliar a relação entre o Líquen Plano Oral e o estado
psicológico considerando os níveis ded ansiedade e depressão
presentes nos indivíduos.

08/11/2004
102/2004

Patologia Oral

UEFS

. Estimar a mortalidade por câncer de boca no Município de Feira
de Santana. Identificar o perfil epidemiológico a modo a
favorecer o planejamento das ações de saúde, prevenção e
controle da doença.

19/11/1995
055/95
Reativado em 2007

Odontologia

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

Avaliar a associação entre o Líquen plano bucal (LPB) e o estado
psicológico considerando os níveis de estresse, ansiedade e
depressão.

26/10/2012
164/2012

Sub-projeto 2 – Estudo histoquímico e imunohistoquímico de
mastócitos no carcinoma escamocelular de boca.

Projeto: Mortalidade por câncer bucal no município de Feira de
Santana. (projeto reativado em 2007)
Programa prevenção e controle de câncer de boca no município de Feira
de Santana.

Associação entre líquen plano bucal e níveis de estresse, ansiedade e
depressão.

