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Linha de 
Pesquisa 

Título do Projeto Coordenador do Projeto Questões a investigar 

1 
Uso de Plantas 
Medicinais e/ou 

Fitoterápicos  

Uso de Fitoterápicos, Plantas 
medicinais e/ou Homeopátia pela 
população de Três Rios / RJ 

Márcia Emília Moreira De Luca       
Coorientador(a): Fernando Lopes 
Figueiredo 

1- Investigar o conhecimento e utilização das 
propriedades de fitoterápicos, plantas medicinais e/ou 
Homeopatia utilizados pela população trirriense.  
2- Investigar o uso de medicamentos Fitoterápicos, 
Plantas medicinais e/ou Homeopátia na Atenção 
Básica do município de Três Rios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 
Diagnóstico de AVC e 
Tratamento de fase 

aguda 

Tratamento de fase aguda do 
acidente vascular cerebral 
isquêmico no HCNSC em Três 
Rios– por que não fazemos mais? 

Ricardo Pessoa Martello de Souza                  
Coorientador(a): Pedro Luiz 
Rodrigues Guedes 

1-  Avaliar os pacientes admitidos com diagnóstico de 
AVC HCNSC em Três Rios verificando a 
porcentagem daqueles que foram submetidos a 
tratamento de fase a aguda com objetivo de 
reperfusão nos casos de AVC isquêmico. 
2-  Esclarecer os motivos pelos quais esses pacientes 
não receberam o tratamento específico com droga 
fibrinolítica, buscando estratégias de aprimoramento 
do protocolo de AVC no município.  

3 
Medicina Pré-

hospitalar/Urgência e 
emergência 

Multiplicando conhecimentos para 
prevenção e pronta-resposta aos 
eventos de Urgência e 
Emergência 

Ruy da Costa Nogueira Alves 
Junior 
Coorientador(a): Anne Caroline 
Rodrigues dos Santos        

1- Comparar métodos audio-visuais convencionais, 
uso de tecnologia de informação e comunicação no 
ensino de Ressuscitação cardio-pulmonar em escolas 
do Município de Três Rios; 
2-  Investigar a adequação do Município de Três Rios 
à leis que abordam Suporte Básico de Vida e 
Primeiros-Socorros Lei Lucas; Leis Estaduais 6.558 
(de 16 de outubro de 2013) e 7.696 (de 26 de 
setembro de 2017); 
3- Avaliar a viabilidade da implantação de programa 
de prevenção a afogamentos da SOBRASA no 
Município de Três Rios; 
4- Avaliar a prevalência e mortalidade das 
ocorrências de Parada Cardiorrespiratória extra-
hospitalar em Três Rios: confiabilidade do registro de 
eventos de Parada Cardiorrespiratória na Cidade de 
Três Rios: solicitação do socorro versus diagnóstico 
do atendimento do SAMU. 
5- Avaliar o perfil epidemiológico das de acidentes e 
violências atendidas no Hospital de Clínicas Nª Sª da 
Conceição/Três Rios-RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



4 
Doenças 

infectocontagiosas e 
sistema nervoso central 

Estudo da prevalência de 
infecções do sistema nervoso 
central nas cidades de Três Rios e 
Paraíba do Sul. 

Tatiana de Oliveira Fulco           
Coorientador(a): Ricardo Pessoa 
Martello de Souza 

1- Avaliar os prontuários de pacientes com sintomas 
neurológicos atendidos no Hospital Nossa Senhora 
da Conceição e Hospital Nossa Senhora da Piedade.  
2- Descrever os dados demográficos, clínicos, 
comorbidades, permanência hospitalar e o 
prognóstico de pacientes diagnosticados com 
infecções do sistema nervoso central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

 


