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PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO  

Acolhimento da população quilombola em situação de urgência e emergência nos serviços de 

saúde: Avaliação na perspectiva do usuário - Dra. Climene Laura de Camargo 

O cuidar em enfermagem na saúde da criança e do adolescente – Dra. Climene Laura de Camargo

  

Acolhimento e cuidado na unidade de emergência – Dra. Larissa Chaves Pedreira 

Idosos cuidadores no cuidado ao outro em domicilio: intervindo na sobrecarga do cuidado – Dra. 

Larissa Chaves Pedreira  

Adaptação transcultural de uma escala de conforto para pessoas com infarto do miocárdio – 

Dra. Fernanda Carneiro Mussi 

Efetividade de um programa de educação em saúde no controle da pressão arterial de homens 

– Dra. Fernanda Carneiro Mussi 

Fatores de risco cardiovascular: implicações para o cuidado à saúde – Dra. Fernanda Carneiro 

Mussi 

Monitoramento remoto de enfermagem de mulheres com excesso de peso – – Dra. Fernanda 

Carneiro Mussi 

Atuação da equipe profissional em cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva – Dra. 

Tânia Maria de Oliva Menezes  

O cuidador no cuidado a dimensão espiritual da pessoa idosa – Dra. Tânia Maria de Oliva 

Menezes 

Sentidos da religiosidade e espiritualidade no vivido da pessoa idosa – Dra. Tânia Maria de Oliva 

Menezes 

Os modos de ser do idoso longevo integrante de instituição de longa permanência para idosos 

e grupos de convivência – Dra. Tânia Maria de Oliva Menezes 

Crescimento e desenvolvimento dos lactentes com microcefalia: Um estudo prospectivo – Dra. 

Ridalva Felzemburg  

Implantação de follow-up para crianças com microcefalia no estado da Bahia – Dra. Ridalva 

Felzemburg  

Dilemas éticos e exercício da enfermagem nos cenários do SUS -  Dra. Darci Santa Rosa 
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O processo do cuidar em enfermagem à pessoa no ciclo vital -  Dra. Darci Santa Rosa 

Implantação e avaliação do efeito do monitoramento remoto por telemedicina no controle da 

asma – Dra. Carolina Machado 

O cuidar e o cuidado sistematizado de enfermagem ao paciente crítico no processo de morte e 

no morrer com qualidade - Dr. Álvaro Pereira 

  

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: implantação, evolução e desafios na 

atenção primária de Salvador-BA – Dr. Álvaro Pereira  

Universidade e Escola Pública: buscando estratégias para enfrentar os fatores que interferem 

no processo ensino/aprendizagem – Nadirlene Pereira Gomes  

PROJETOS DE EXTENSÃO EM ANDAMENTO 

ACCS - Popularização da ciência na Escola: uma abordagem multiprofissional em asma – Dra. 

Carolina Machado 

Ciclos de palestras: Conhecer para viver – Dra. Carolina Machado 

Feira de Saúde Vamos Respirar – Dra. Carolina Machado 

Programa de Enfermagem na atenção a asma grave – Dra. Carolina Machado 

Alegria no Lugar da Dor – Dra. Fernanda Carneiro Mussi 

Cuidado domiciliar a pessoas com dependência na comunidade – Dra. Larissa Chaves Pedreira 

Estratégias para prevenção de violências em adolescentes de uma escola pública em Salvador, 

Bahia – Dra. Nadirlene Pereira Gomes 

Reeducação de homens e mulheres envolvidos em processo criminal: estratégia de 

enfrentamento da violência conjugal – Dra. Nadirlene Pereira Gomes 

Grupos reflexivos de homens sobre reeducação de gênero – Dr. Álvaro Pereira 

Grupos reflexivos de homens sobre uso/abuso de drogas lícitas e ilícitas como um intensificador 

da violência conjugal e agravo à saúde – Dr. Álvaro Pereira 

Pintando o Sete Com Saúde: Implementação de Tecnologias Sociais Como Estratégias de Ensino 

em Comunidades Quilombolas – Dra. Climene Laura de Camargo 

 

 

 

 


