
Lista Projetos de Pesquisa 

 NOME DO PROJETO COORDENADOR EMAIL DE CONTATO RESUMO 

1 Autonomia e independência 
no idoso após acidente 

Celmira Lange celmira_lange@terra.com.br  

cissapc@yahoo.com.br  

Acidentes podem contribuir para o declínio 
da capacidade funcional dos idosos, 
gerando incapacidades que podem 
influenciar na qualidade de vida. 

2 Redes de Trabalho Afetivo 
na produção do cuidado em 
Atenção Psicossocial 

Valéria Cristina Christello 
Coimbra 

valeriacoimbra@hotmail.com  Considera-se que as redes de saúde são 
mais que um conjunto de serviços são 
constituídas por encontro de sujeitos que 
estabelecem trocas que podem potencializar 
a integralidade da assistência Este projeto 
de pesquisa tem como objetivo avaliar as 
conformações de rede de trabalho afetivo 
dos  trabalhadores/gestores/usuários. 
Projeto financiando pelo Edital MCT/CNPq 
Nº 014/2010 – Universal 

3 O processo de trabalho no 
Centro de Atenção 
Psicossocial na perspectiva 
da integralidade 

Valéria Cristina Christello 
Coimbra 

valeriacoimbra@hotmail.com  Este é um recorte do estudo qualitativo da 
Pesquisa de Avaliação dos Centros de 
Atenção Psicossocial da Região Sul do 
Brasil (CAPSUL). Tem como objetivo avaliar 
a integralidade no cotidiano das práticas dos 
profissionais do Centro de Atenção 
Psicossocial de Alegrete/RS. 

4 Avaliação de Estrutura da 
Rede de Atenção 
Psicossocial à Saúde 
Mental, crack, álcool e 
outras drogas. 

Valéria Cristina Christello 
Coimbra 

  

 

valeriacoimbra@hotmail.com  Projeto de pesquisa desenvolvido junto ao 
Programa de Educação pelo Trabalho para 
a Saúde - PET- Saúde Mental. Tem como 
objetivo avaliar a estrutura da rede de 
atenção psicossocial a saúde mental, crack, 
álcool e outras drogas no município de 
Pelotas/RS.  
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5 Perfil dos usuários de crack 
e padrões de uso (Crack-
FEn) 

Michele Mandagará de 
Oliveira 

mandagara@hotmail.com  O problema do uso de drogas abusivo 
precisa ser devidamente conhecido para que 
de fato possa-se propor atenção de 
qualidade aos usuários, que muitas vezes 
vivem inclusive as margens do próprio 
serviço local de saúde. Sendo assim esta 
pesquisa tem como caracterizar o perfil dos 
usuários de crack do município de Pelotas-
RS e seus padrões de uso. Projeto 
financiando pelo Edital MCT/CNPq Nº 
041/2010. 

6 Análise de aceitabilidade da 
Estratégia Saúde da Família 

Michele Mandagará de 
Oliveira 

 

mandagara@hotmail.com  O presente projeto de pesquisa tem como 
objetivo analisar a aceitabilidade da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) na 
perspectiva dos usuários. Metodologia: trata-
se de um estudo descritivo e exploratório 
com abordagem quanti-qualitativa. O estudo 
será realizado nas Unidades de Saúde da 
Família de municípios com até três mil 
habitantes da 3 Coordenadoria Regional de 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. 

7 A resiliência como 
estratégia de enfrentamento 
para o sobrevivente ao 
câncer 

Rosani Manfrin Muniz romaniz@terra.com.br  A pesquisa objetiva compreender a 
construção da resiliência como estratégia de 
enfrentamento para o sobrevivente ao 
câncer. Está sendo desenvolvido por meio 
de uma abordagem quantiqualitativa a 
pessoas que estão em seguimento de 
avaliação médica no serviço de oncologia do 
Hospital Escola/UFPEL.  

8 Os sistemas de cuidado nas 
condições crônicas dos 
clientes oncológicos e suas 
famílias 

Eda Schwartz eschwartz@terra.com.br 

vanessa-oliveir@live.com 

Objetivo conhecer as relações que os 
clientes e familiares em tratamento 
quimioterápico utilizam durante as condições 
crônicas de saúde 
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9 Famílias na presença da 
doença Renal Crônica: 
interfaces do cuidado 

 

Eda Schwartz eschwartz@terra.com.br 

gabyudadalt@bol.com.br 

 

Estudar as experiências das famílias que 
vivenciam situações crônicas de saúde e de 
vulnerabilidade agregando conhecimentos 
para um avanço de modelos teóricos e 
metodológicos que são desenvolvidos, 
contribuindo para o conhecimento para a 
área da saúde. 

10 Atenção humanizada ao 
parto de adolescentes 

Marilu Correa Soares enfmari@uol.com.br  A pesquisa objetiva identificar o 
conhecimento dos trabalhados, puérperas 
adolescentes, familiares e gestores sobre a 
humanização da assistência ao parto e 
puerpério; avaliar a atenção ao parto que 
tem sido desenvolvida nos Centros 
Obstétricos envolvidos na pesquisa no 
sentido da adequação à Humanização da 
assistência preconizada pelo Ministério da 
Saúde.  

11 Condição crônica e 
itinerários terapêuticos: 
esforços para a construção 
de linhas de cuidado com 
usuários de um serviço de 
saúde do município de 
pelotas, rs 

 

Adriana Roese adiroese@gmail.com O projeto de pesquisa que busca identificar 
e analisar os itinerários terapêuticos de 
usuários e famílias de hipertensos e 
diabéticos da área de abrangência de uma 
Unidade de Saúde do município de 
Pelotas/RS, bem como o sentido atribuído 
pelos mesmos à condição crônica. 

12 Redes sociais de apoio a 
paternidade na 
adolescência  

Sonia Maria Konzgen 
Meincke  

meincke@terra.com.br 

 

A pesquisa visa conhecer as redes de apoio 
à paternidade na adolescência buscando 
identificar e avaliar os vínculos familiares 
apoiadores e identificar as potencialidades e 
fragilidades na atenção à paternidade na 
adolescência nos serviços de saúde.  

13 Avaliação participativa do Maira Buss Thofehrn mairabusst@hotmail.com  A pesquisa objetiva promover a reflexão 
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processo de trabalho da 
equipe de enfermagem do 
hospital escola de 
Pelotas/RS 

sobre os cuidados de enfermagem com 
base num processo participativo dos 
intervenientes, visando a organização do 
processo de trabalho. 

14 Implantação e avaliação da 
viabilidade da teoria dos 
vínculos profissionais na 
prática da enfermagem 

Maira Buss Thofehrn mairabusst@hotmail.com  A pesquisa objetiva sensibilizar e 
acompanhar os enfermeiros de uma unidade 
do Hospital Escola da UFPel, para 
implantação da teoria dos vínculos 
profissionais, junto a sua equipe de 
enfermagem.  

15 Avaliação dos Centros de 
Atenção Psicossocial da 
Região Sul do Brasil 
(CAPSUL) 

Luciane Prado Kantorski kantorski@uol.com.br  Esta pesquisa trata duma proposta de 
avaliação dos Centros de Atenção 
Psicossocial da Região Sul (Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná) do Brasil, 
considerando-se esses como serviços 
substitutivos estratégicos no processo de 
consolidação da reforma psiquiátrica. 
Buscando ampliar os eixos da avaliação, 
constitui-se de um estudo qualitativo e 
quantitativo. Deste modo, dividimos a 
apresentação do projeto em dois sub-
projetos. O Estudo de Avaliação Qualitativa 
de CAPS - avaliação construtivista, 
responsiva e com abordagem hermenêutico-
dialética. No Estudo de Avaliação 
Quantitativa de CAPS - abordagem 
epidemiológica se objetiva avaliar a 
estrutura, o processo e o resultado 
(Donabedian) da atenção em saúde mental 
desenvolvida pelos CAPS da região sul do 
Brasil. Financiado pelo Edital 
MCT/CNPq/MS Nº 07/2005.  
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16 Redes que reabilitam - 
avaliando experiências 
inovadoras de composição 
de redes de atenção 
psicossocial - REDESUL 

Luciane Prado Kantorski 

 

kantorski@uol.com.br  O presente projeto de pesquisa tem como 
objetivo avaliar experiências inovadoras de 
composição de redes de atenção 
psicossocial.  A presente pesquisa, 
buscando ampliar os eixos de avaliação, 
constitui-se de um estudo qualitativo e 
quantitativo. Pretende-se avaliar as redes de 
serviços, de atenção e de sociabilidade a 
partir de usuários dos Serviços Residenciais 
Terapêuticos e dos Centros de Atenção 
Psicossocial e demais grupos de interesse 
(trabalhadores, familiares, vizinhos) que vão 
se configurando através do fluxo que o 
usuário estabelece na rede de atenção 
psicossocial. Projeto financiado pelo Edital 
MCT/CNPq/CT- Saúde/MS-SCTI-DECIT N° 
33/2008 

17 Avaliação dos Centros de 
Atenção Psicossocial da 
Região Sul do Brasil – 
CAPSUL II 

 

Luciane Prado Kantorski 

 

kantorski@uol.com.br  O presente projeto de pesquisa trata-se de 
uma proposta de estudo de avaliação dos 
serviços de saúde mental denominados 
Centros de Atenção Psicossocial, 
considerando-se este como um serviço 
substitutivo estratégico no processo de 
consolidação da reforma psiquiátrica no 
contexto brasileiro. Tem como objetivo geral: 
avaliar os Centros de Atenção Psicossocial 
da Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná) e como específicos: 
avaliar quantitativamente a estrutura, o 
processo e o resultado da atenção em 
saúde desenvolvida pelos CAPS da região 
sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná); e avaliar qualitativamente 
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os Centros de Atenção Psicossocial da 
Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná). Este estudo constitui-se 
de um estudo qualitativo e quantitativo. Este 
projeto tem o apoio financeiro do Ministério 
da Saúde 

18 Rede de apoio social da 
população idosa de Bagé, 
RS 

Elaine Thumé 

 

elainethume@gmail.com  Avaliar a rede de apoio social e sua relação 
com a capacidade funcional e os fatores 
demográficos e socioeconômicos na 
população idosa do município de Bagé - RS. 
Financiado pela FAPERGS - ARD 2011 

19  
Saúde do Idoso - situação 
epidemiológica e utilização 
de serviços de saúde 

Elaine Thumé 

  

elainethume@gmail.com  Descrever as características 
socioeconômicas, demográficas, 
comportamentais e de utilização de serviços 
de saúde e investigar associações com 
necessidade de assistência domiciliar 
informal. Caracterizar a situação de saúde 
através de morbidades, capacidade 
funcional e risco de fragilidade, 
estabelecendo perfis de necessidade de 
assistência à saúde em função de 
incapacidade para AIVD, problemas de 
mobilidade e/ou mentais e incapacidades 
severas e variadas. Identificar a prevalência 
de vacinação contra Influenza e os fatores 
associados. Verificar a prevalência de sinais 
de demência e fatores associados de acordo 
com o modelo de atenção à saúde. 
Caracterizar a rede social de apoio aos 
idosos e os fatores associados. Descrever a 
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situação de saúde bucal da população idosa 
de Bagé. Verificar a prevalência de 
sedentarismo e fatores associados de 
acordo com o modelo de atenção à saúde. 
Avaliar a ocorrência de quedas em idosos e 
os fatores associados. 

20 Retardo no diagnóstico da 

tuberculose: análise das 

causas em Pelotas/RS-

Brasil 

Roxana Isabel Cardozo 

Gonzales 

roxanacardozoandre@yahoo.

com  

O estudo visa identificar e analisar as 

causas do retardo ao diagnóstico da 

tuberculose nos diversos momentos que 

envolvem o processo de adoecer (presença 

dos sintomas da doença) até a procura da 

pessoa por cuidados de saúde. 

21 Validação de instrumento de 

Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde e 

variáveis relacionadas e sua 

aplicação em pesquisa 

clínica em Enfermagem 

Maria Elena Echevarría 

Guanilo 

elena_meeg@hotmail.com  Validar instrumentos de qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS) e de variáveis 

relacionadas e seu uso como ferramenta de 

avaliação de resultados de pesquisas 

clínicas em Enfermagem.  

22 Avaliação Epidemiológica 

dos Centros de Atenção 

psicossocial da região sul 

do Brasil - CAPSUL II 

Vanda Maria da Rosa 

Jardim 

vandamrjardim@gmail.com  Avaliar a estrutura, o processo e o resultado 

da atenção em saúde desenvolvida pelos 

CAPS da região sul do Brasil – RS, SC, PR 

23 Plantas bioativas de uso 

humano por famílias de 

agricultores de vase 

ecológica na região sul do 

Rita Maria Heck heckpillon@yahoo.com.br   Identificar as plantas bioativas de uso 

humano entre famílias de agricultores da 

região sul do RS. Realizar levantamento 

etnobotânico das plantas que relacionam a 
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RS saúde humana; Registrar as diferentes 

formas de preparo e indicações de uso para 

atingir o efeito terapêutico; Elaborar o 

Genograma e Ecomapa das famílias 

resgatando o saber cultural sobre as plantas 

24 Uso de plantas medicinais e 

as práticas populares de 

saúde entre escolares da 

região Sul do Rio Grande do 

Sul 

Rita Maria Heck  heckpillon@yahoo.com.br  Conhecer o uso de plantas medicinais e as 

práticas populares de saúde entre escolares 

da região Sul do Rio Grande do Sul 
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