
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
 

PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO EM ANDAMENTO 

2017/2018 

LINHA DE PESQUISA - Cuidado à Saúde das Mulheres, Relações de Gênero 

e Etnicorraciais 

PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 

A dinâmica da violência doméstica e a vivência do adoecimento das mulheres no processo 

reprodutivo – Dra. Telmara Menezes Couto 

Acesso de mulheres ao cuidado em saúde: determinações de gênero e raça/cor – Dra. Silvia 

Lúcia Ferreira 

Saúde reprodutiva e sexual de mulheres e homens com doença falciforme: elementos para a 

atenção no SUS – Dra. Silvia Lúcia Ferreira 

 

As transformações do cuidado de saúde e de enfermagem em tempos de aids: representações 

sociais e memórias de enfermeiros e profissionais de saúde no Brasil – Dra. Mirian Santos Paiva 

Atores sociais e fatores envolvidos no processo de parto – Dra. Telmara Menezes Couto 

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

enfrentamento da violência conjugal – Dra. Telmara Menezes Couto 

Demandas de saúde e a experiência de mulheres na busca pelo cuidado: estudo em municípios 

da Bahia com cobertura da estratégia saúde da família – Dra. Edmeia Cardoso Coelho 

Utilização de cuidados de enfermagem e estado de saúde: sexo, raça e outros fatores 

relacionados – Dra. Edmeia Cardoso Coelho 

Educação em saúde como tecnologia de cuidado às mulheres – Dra. Edmeia Cardoso Coelho 

Práticas e representações do cuidado: estudo intercultural e comparativo em populações 

afrodescendentes no Brasil e em Portugal – Dra. Mirian Santos Paiva 

Práticas e representações sociais do cuidado e do corpo de pessoas em grupos vulnerabilizados 

– Dra. Jeane Oliveira 

Vulnerabilidades de gestantes envolvidas com álcool, crack e outras drogas – Dra. Jeane Oliveira 
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PAEXDoc- Educação em saúde: propostas para o reconhecimento da mulher sobre as 

mudanças/alterações corporais da mulher no período gravídico-puerperal.  Dra. Telmara 

Menezes Couto 

Práticas educativas em saúde: a enfermagem na promoção do autocuidado de pessoas com 

doença falciforme – Dra. Silvia Lúcia Ferreira 
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