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Inscriçã

o Nome 

Projetos Área 

de 

Concentração Professor Orientador  

70 
Larissa Carolina Xavier 
Lacerda  

Avanços e retrocessos no financiamento da 
atenção primária à saúde: uma análise do 

programa previne brasil 

Política e Gestão Ana Paula Coelho 
(apscoelho@gmail.com) 

40 Aline Cáus Zuqui 

Construção e validação de uma escala de avaliação 
sobre o nível de conhecimento específico da 
doença em pacientes com esclerose lateral 

amiotrófica 

Política e Gestão 
Thiago Sarti 

(tdsarti@gmail.com) 

6 Najla Gomes Nagib Paulo 

Avaliação da cultura de segurança do paciente nos 
trabalhadores da enfermagem da atenção primária 

à saúde em um município do espírito santo 

Política e Gestão Flávia 
(flaviabportugal@gmail.com) 

57 Josiany Martins Ferreira  

Mulheres negras em situação de rua: impactos da 
pandemia da covid-19 na assistência em saúde na 

estratégia de saúde da família 

Política e Gestão Maria Angélica Andrade 
(geliandrade@gmail.com) 

54 Patricia Hulle 

Financiamento da rede municipal de saúde em 
Serra-ES: investindo na rede da atenção básica 

como ordenadora do cuidado em saúde 

Política e Gestão Thiago Sarti 
(tdsarti@gmail.com) 

23 
Gabriela Mantovanelli 
Giuberti 

Avaliação do impacto organizacional e nos 
indicadores de saúde após implementação do 
projeto de medicina hospitalista no hospital e 

maternidade Silvio Avidos, em Colatina - ES 

Política e Gestão 
Francis 

(francis.sodre@ufes.br) 

62 
Andressa Sá da Silva 
Moreno 

Envolvimento do paciente e sua 
percepção sobre segurança do paciente Política e Gestão 

Cândida 
(candidaprimo@gmail.com) 

 

15 Ariane Silva Carvalho As narrativas das mulheres negras e a saúde Política e Gestão Rita de Cássia Duarte Lima 
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coletiva em tempos de pandemia como processo 
de resistência. 

(ritacdl@gmail.com) 

56 Mariana Mendes de Oliveira  

As necessidades de saúde de pessoas que fazem 
uso prejudicial de álcool e outras drogas e as 

estratégias de cuidado ofertadas pelos CAPS AD 
Política e Gestão Carolina Esposti 

(carolinaesposti@gmail.com) 

2 
Sérgio Paulo Mariano de 
Aguiar  

Avaliação dos serviços de saúde sob percepção de 
usuárias durante a pandemia de COVID-19 

Política e Gestão 
Carolina Esposti 

(carolinaesposti@gmail.com) 

74 Lutigardes Bastos Santana 

Coorte retrospectiva de gestantes com dengue no 
estado do espírito santo 2010-2015. 

Epidemiologia 

 
Angelica Espinosa 

(amiranda.ufes@gmail.com) 

26 Leonardo Gomes da Silva 

Mortalidade e incidência de internação por 
infecção por sarscov-2 no estado do espírito santo 

no ano de 2020 Epidemiologia 
Luiz Abreu  

(luizcarlos@usp.br) 

32 Célia Regina Recco 

Impacto da pandemia pelo novo coronavírus (sars 
cov-2) na carga geral de óbitos no estado do 

espírito santo, brasil Epidemiologia 
Edson Theodoro 

(edsontheodoro@uol.com.br) 

30 
Letícia do Nascimento 
Rodrigues 

Impactos da pandemia no diagnóstico e 
tratamento da tb no município de vitória: um 

estudo transversal Epidemiologia 
Carolina Sales 

(prof.carolinasales@gmail.com) 

31 Gláucia Rebeca Ramos 

Determinantes e comorbidades associadas a morte 
precoce por tuberculose no brasil: um estudo 

transversal Epidemiologia 
Thiago Prado 

(thiagonprado@gmail.com) 

13 Luiza Eduarda Portes Ribeiro 
Violência contra a pessoa com deficiência: análise 

das notificações no estado do Espírito Santo Epidemiologia 
Franciele 

(francielemarabotti@gmail.com) 

58 Loys Lene da Costa Siqueira 

Qualidade de vida dos profissionais de 
enfermagem em tempos de pandemia em um 

hospital no município de Vitória, Espírito Santo. Epidemiologia 
Carmen Viana 

(mcviana6@gmail.com) 

47 Gabriella Lima Santos 

Vigilância de epizootias no estado do espírito 
santo: série histórica da febre amarela e análise de 

cobertura vacinal. Epidemiologia 
Luiz Abreu 

(luizcarlos@usp.br) 

72 Ana Paula Santos Castro 
A influência do uso de anticoncepcionais nos níveis 

pressóricos em mulheres do Elsa-Brasil Epidemiologia 
Elizabete 

(elizabete_regina@hotmail.com) 

5 Renato Borges de Araujo 

Prevalência da infecção latente de tuberculose 
entre migrantes e refugiados na cidade de 

vitória/es usando a prova tuberculínica Epidemiologia 
Ethel 

(ethel.maciel@gmail.com) 

19 
Paulo Vinícius Cordeiro 
Novais 

Avaliação da implantação do sistema de 
informação em saúde e-sus vigilância em saúde no 

espírito santo Epidemiologia 
Edson Theodoro 

(edsontheodoro@uol.com.br) 



 

76 Paula Torrezani Sales 
Relação entre dor crônica e covid-19 

 Epidemiologia 
Valéria Valim 

(val.valim@gmail.com) 

17 Vítor Brandão de Souza 

O uso de atividades lúdicas como intervenção no 
binômio mãe-filho com autismo e os efeitos no 

estado de ansiedade e estresse maternos 
 Epidemiologia 

 
Eliana Zandonade 

(elianazandonade@uol.com.br) 

9 Renata Agra Rosi 

Nível de qualidade funcional e de qualidade de 
vida após traumatismo crânio-encefálico em 

indivíduos adultos que passaram por programa de 
reabilitação física no centro de reabilitação física 

do Estado do Espírito Santo - CREFES 
 Epidemiologia 

Miotto  
(mhmiotto03@gmail.com) 

4 Giselly Storch Emerick 

Casos de covid-19 em empresa de grande porte: 
comparativo de incidência entre trabalhadores em 

teletrabalho e presencia 
 Epidemiologia 

Luciane Bresciani 
(lucianebresciani@gmail.com) 

  


