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Tìtulo do Projeto

Coordenador do
Projeto

Questões a investigar

Estudantes Participantes

Investigação dos
fatores determinantes
na escolha da técnica
de acesso venoso
central por veia
Vagner de
profunda em uma
Campos Silva
população pediátrica
e sua relação com os
potenciais riscos de
complicações.

Quais os fatores determinantes na escolha da técnica
mais segura de acesso venoso central em uma
população pesdiátrica?Qual a técnica de acesso
venoso central por veia profunda mais utilizada em
uma população pediátrica analisada de acordo com
as potenciais complicações e estratégias de
prevenção danos? É possível determinar a
superioridade de alguma das técnicas de acesso
venoso central para uma população pediátrica com
base em suas potenciais complicações?

ALICE ASSUMPÇÃO
SOARES*, CRISTINA
NOGUEIRA LÓPEZ,
TASSIANA CRISTINA
MENDES MIRANDA

Perfil dos pacientes
pediátricos
traqueostomizados
em uma unidade de
terapia intensiva.

Quais as causas mais comuns de indicação de
traqueostomia nas crianças submetidas à
traqueostomia em uma unidade de terapia intensiva
pediátrica de Juiz de Fora? Quanto tempo após o
início da ventilação mecânica é realizada a
traqueostomia em crianças de uma unidade de
terapia intensiva pediátrica de Juiz de Fora? Quanto
tempo após a realização da traqueostomia a criança
teve alta da unidade de terapia intensiva pediátrica?

Claudia Caroline Soares
Oliveira de Carvalho*,
Patrícia Novais de
Oliveira, Alyne Ornellas
Neves.

Pricila Mara
Novais de
Oliveira

3

4

5

Prevalência
de
tontura/vertigem,
disfunções
Isabelle
vestibulares
e
Magalhães
cardiovasculares nos
Guedes Freitas
pacientes atendidos
no
setor
de
fisioterapia do HMTJ.
Avaliação
da
aplicação do plano
de parto institucional Umberto Marzulo
em
hospital
de Filho e Elsangela
ensino da região da Ferreira Marzulo
Zona da Mata de
Minas Gerais.
Perfil Epidemiológico
da Depressão
Gestacional no
Serviço de
Bruno de Souza
Obstetrícia do
Cruz
Hospital e
Maternidade
Therezinha de Jesus JF

Definir a prevalência de sintomas de tontura e
vertigem nos pacientes atendidos no setor de
fisioterapia do HMTJ. Investigar a presença de
disfunções reflexas vestibulares e cardiovasculares
nos pacientes atendidos no setor de fisioterapia do
HMTJ. Investigar as limitações de atividades diárias,
a ocorrência de complicações e a qualidade de vida
dos pacientes atendidos no setor de fisioterapia do
HMTJ.

Jordana Costa Teixeira*,
Matheus Machado,
Paloma Carvalho
Guimarães

Avaliar a importância da aplicação do Plano de Parto
no processo de humanização. Levantar os índices de
utilização do Plano de Parto nos partos do HMTJ.

Lucas Machado Campos*,
Augusto José de Paula
Marchito, Lorena Souza de
Jesus Ventura

Qual a associação entre gestação e depressão?
Estabelecer o perfil epidemiológico da depressão
gestacional no HMTJ - Juiz de Fora - MG.

Carolina Paixão Teixeira*,
Clarissa Netto Queiroz
Lafetá, Gabriela Ribeiro
Otoni Nascimento

6

Perfil da condição
bucal e sistêmica de
pacientes com
doença renal crônica
Jéssica do
do Centro Estadual
Amaral Bastos
de Atenção
Especializada
(CEAE) de Juiz de
Fora.

7

Avaliação da
alteração de cor de
dentes clareados
submetidos a
diferentes líquidos.

8

Qualidade de vida
dos cuidadores de
pacientes portadores
Qual é a qualidade de vida observada nos
de Paralisia Cerebral Patrícia Boechat
cuidadores de pacientes portadores de Paralisia
atendidos em um
Gomes
Cerebral?
serviço de
Gastroenterologia
Pediátrica.

Qual o perfil da condição bucal e sistêmica de
pacientes com doença renal crônica do Centro
Estadual de Atenção Especializada (CEAE) de Juiz
de Fora? Quais são as manifestações bucais mais
prevalentes nos pacientes com doença renal crônica
pré-dialítica do CEAE? Existe associação entre
frequência aumentada de doenças bucais e maior
gravidade da doença renal crônica pré-dialítica?

Relacionar a pigmentação de dentes com a ingestão
Thalyta dos Reis
dos líquidos corantes durante e pós clareamento
Furlani Zouain
dental. Avaliar as cores dos dentes clareados
Ferreira
submetidos a diferentes líquidos corantes.

Renata Capelupe Simões*;
Daniele da Costa Lourenço;
Rebeca Vidal Capelupi

Daniele da Costa
Lourenço*, Filipe Assimos
Silva Oliveira, Mateus
Antunes Ribeiro

Raissa Gonçalves
Givisiez*, Gabriela
Procópio de Moraes
Oliveira, Ademar
Vasconcellos do Carmo

9

Ocorrência de
depressão e
ansiedade em
cuidadores de
crianças portadoras Patrícia Boechat
de Paralisia Cerebral Gomes
atendidas em um
serviço de
Gastroenterologia
Pediátrica.

Qual é a ocorrência de depressão e de ansiedade
observada em cuidadores de crianças portadoras de
Paralisia Cerebral atendidas em um serviço de
Gastroenterologia Pediátrica?

Gabriela Procópio de
Moraes Oliveira*, Raissa
Gonçalves Givisiez,
Ademar Vasconselos do
Carmo

10

Nutrigenética e sua
Rachel Rocha
inserção na formação
Pinheiro
dos profissionais da
Machado
saúde.

Como possibilitar o conhecimento do tema
nutrigenética para os estudantes da área de saúde?

Ana Vitória Saraiva*,
Natália Azevedo,
Priscilla da Cunha Leal

11

Efeitos de diferentes
estratégias de ensino
e a retenção do
conhecimento sobre Margareth Alves
parada
Bastos e Castro
cardiorrespiratória
entre estudantes de
enfermagem.

Quais estratégias educacionais de diferentes custos
são capazes de modificar e reativar a aprendizagem
de competências no atendimento a PCR entre
estudantes da saúde?

Thaynara Azevedo
Lage*, Sabrina Crovatto
Fernandes do
Nascimento e Paolla
Melo Costa

12

Prevalência de
ansiedade e medo
associados aos
tratamentos
Izabella Liguori
odontológicos na
Corsino Vabo
Clínica da Faculdade
de Ciências Médicas
e da Saúde de Juiz
de Fora.

Verificar a prevalência da ansiedade e do medo dos
pacientes em relação aos tratamentos odontológicos.
Avaliar os fatores associados ao surgimento da
ansiedade e do medo nas consultas odontológicas.
Analisar possíveis estratégias para minimizar a
ansiedade e o medo dos pacientes nos tratamentos
dentais.

Pedro Henrique
Azevedo da Mota*, Laís
de Lery Costa do Vale
Romano, Rayanne
Moreira Nunes

13

Correlação entre
diferentes
modalidades de
exercício
supervisionado,
Ana Paula
capacidade funcional Ferreira
e qualidade de vida
em indivíduos com
doença arterial
obstrutiva periférica.

Estabelecer relações entre parâmetros
hemodinâmicos, metabólicos e cardiorrespiratórios
de pacientes com DAOP durante diferentes tipos de
exercício. Verificar se a capacidade funcional,
sintomas de claudicação intermitente e qualidade de
vida destes indivíduos, se alteram em função da
modalidade de exercício e forma de prescrição.

Larissa Ferreira Ferreira
da Costa*, Elen Penoni,
Flávia Aparecida Silva
Pires

14

15

Impacto da
periodontite na
qualidade de vida de
indivíduos com
diabetes mellitus tipo
2.
Relação entre
controle metabólico e
periodontite em
indivíduos com
diabetes mellitus tipo
1.

Relacionar a doença periodontal e o diabetes mellitus
Rodrigo Guerra tipo 2, analisando a influência do controle metabólico
de Oliveira e Ana nas complicações e agravamento da doença.
Paula Ferreira
Determinar a influência da doença periodontal na
qualidade de vida destes indivíduos.

Mateus Antunes
Ribeiro*, Mariana Silva
Nunes, Daniele da
Costa Lourenço

Relacionar a doença periodontal e o diabetes mellitus
Rodrigo Guerra tipo 1, analisando a influência do controle metabólico
de Oliveira e Ana nas complicações e agravamento da doença.
Paula Ferreira
Verificar os principais métodos diagnósticos e
intervenções para controle da doença.

Hugo Leite* e Hugo
Oliveira

1 - Os estudantes devem procurar o professor coordenador do projeto para maiores informações e
desenvolvimento do mesmo.
2 - Projetos envolvendo seres humanos devem obrigatoriamente ser aprovados pelo Comitê de Ética em
Pesquisa.
3 - Os estudantes marcados com

* foram contemplados com bolsa do Programa de iniciação científica

4 - Caso oestudante contemplado já seja participante de algum programa com bolsa (Ex. Monitoria,
Projeto de Extensão e etc) a bolsa será transferida para o colega seguinte, dentro do mesmo projeto.

