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Linha de 
Pesquisa 

Tìtulo do Projeto 
Coordenador 

do Projeto 
Questões a investigar 

1 
Neurociências; 

Psicoestimulantes 
Perfil do uso de psicoestimulantes por acadêmicos de 
medicina 

Isabel Vieira de 
Assis Lima          
Coorientador(a): 
Leonardo de 
Figueiredo Vilela, 
Pedro Luiz 
Rodrigues Guedes 

1- Avaliar a prevalência do uso de 
psicoestimulantes pelos acadêmicos de medicina 
e identificar as substâncias mais consumidas;  
2- Avaliar a motivação e os principais efeitos 
sobre o desempenho físico e mental observados 
pela população de estudo; 
3- Identificar os possíveis efeitos adversos 
causados pelo uso indiscriminado de 
psicoestimulantes. 

2 Medicina Preventiva 
Levantamento e análise das  Determinantes Sociais da 
Saúde na Atenção Primária Município Três Rios-RJ 

Luiz Alberto 
Barbosa           
Coorientador(a): 
Maria Júlia 
Campos Guerra 

1- Identificar as atividades realizadas com a 
comunidade que buscam  impactar as 
determinantes sociais em saúde ( educativas, 
lazer, terapias integrativas)                                                                                                              
2- Avaliar as parcerias de trabalho com outros 
setores ou instituições nas políticas de promoção 
a saúde.                                                                                                                                                                                                     
3- Conhecer as atividades desenvolvidas para 
mudança de comportamento e estilos de vida 
mais saudáveis (palestras, reuniões e 
campanhas)                                                                                                                                    
4- Avaliar as atividades desenvolvidas para 
prevenir,tratar,detectar precocemente as 
doenças. 

3 Medicina Preventiva 
A Espiritualidade e Religiosidade na prática do cuidar do 
usuário nas Unidades Básicas de Saúde do município Três 
Rios com ênfase na Promoção da Saúde. 

Luiz Alberto 
Barbosa            

1- Diferenciar  Espiritualidade e Religiosidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2- Avaliar a influência da Espiritualidade e 
Religiosidade na saúde do paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3- Verificar formas de abordagem do tema 
Espiritualidade/Religiosidade e Saúde com os 
pacientes.                                                                                                                                                                                                         



4 

Biossegurança 
Educação 

Superior/Pandemia 
do Coronavírus 

Avaliação da adesão ao uso de máscaras e protocolos de 
saúde durante a pandemia provocada pelo Sars-CoV-2 
pelos profissionais de saúde e indivíduos da comunidade 
com multimorbidade no município de Três Rios-RJ. 

Márcia Emília 
Moreira De Luca           
Coorientador(a): 
Beatriz dos Santos 
Pereira 

1- Identificar o conhecimento sobre os EPI 
recomendados aos profissionais de saúde 
durante a prática assistencial ao paciente com 
COVID-19. 
2- Identificar o conhecimento sobre os EPI 
recomendados aos indivíduos da comunidade. 
3- Avaliar o grau de aceitação do uso de EPIs e 
restrição social com possíveis alterações 
comportamentais, principalmente relacionadas 
aos indivíduos com multicomorbidades.  

5 

Saúde Mental 
Educação 

Superior/Pandemia 
do Coronavírus 

Estudo dos fatores relacionados a alterações da produção 
do conhecimento, comportamento, limitações e 
vulnerabilidades relacionadas saúde mental de estudantes 
de medicina e outras áreas de saúde durante a Pandemia 
do SARS-CoV-2. 

Márcia Emília 
Moreira De Luca           
Coorientador(a): 
Beatriz dos Santos 
Pereira 

1- Desenvolver um estudo transversal, 
exploratório e quantitativo a ser desenvolvido por 
plataforma virtual com a criação de questionário 
pelo Google Docs.                                                                                                             
2- Conhecer as possíveis alterações na saúde 
mental e comportamental, de alunos das áreas 
de saúde diante da pandemia do coronavírus. 
3- Relacionar a produção do conhecimento dos 
estudantes com estudos à distância, identificando 
as principais dificuldades, vulnerabilidades e 
limitações ao ensino remoto. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6 
COVID-19 (Corona 

Vírus Disease 2019) 
COVID-19 em estudantes de medicina e abordagens 
terapêuticas. 

Pedro Luiz 
Rodrigues Guedes          
Coorientador(a): 
Leonardo de 
Figueiredo Vilela, 
Isabel Vieira de 
Assis Lima 

1- Investigar, por meio de questionário, a 
prevalência de COVID-19 diagnosticada entre 
estudantes de medicina; 
2- Investigar as abordagens terapêuticas 
utilizadas nestes casos; 
3- Pesquisar as evidências científicas para as 
diversas abordagens. 

  
1 - Os estudantes devem procurar o professor coordenador do projeto para maiores informações e desenvolvimento do mesmo. 

 
  

 


