
CHAMADA 02/2020 
Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em Saúde/PPSUS – CE

FUNCAP-SESA-Decit/SCTIE/MS-CNPq 

O Governo do Estado do Ceará, por intermédio da Fundação Cearense de Apoio

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ceará-Funcap e da Secretaria da Saúde do

Estado  do  Ceará-SESA,  em  parceria  com  o  Ministério  da  Saúde-MS,  por  meio  do

Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência,  Tecnologia,  Inovação e

Insumos  Estratégicos  em  SaúdeDecit/SCTIE/MS  e  com  o  Conselho  Nacional  de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq, torna público os projetos recomendados

para a próxima etapa de avaliação (ETAPA IV-ANÁLISE PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

PRESENCIAL-CAP) da Chamada 02/2020-PPSUS-CE que acontecerá nos dias 18 e 19 de

fevereiro de 2021. 

Em virtude do distanciamento social ocasionado pela pandemia de Covid-19, esta

Etapa será realizada por meio de reuniões virtuais, em horário que será informado através

de e-mail enviado aos proponentes junto com o link para participação, e de acordo com as

orientações abaixo:

1.Cada  proponente  (coordenador)  terá  o  tempo  de  5  minutos  para  apresentar  a  sua

proposta de pesquisa; 

2.Caso o proponente (coordenador) não tenha disponibilidade para participar desta Etapa,

deverá indicar, com antecedência, o nome de outro pesquisador de sua equipe da proposta

de pesquisa para substituí-lo na apresentação da mesma; 

3.  Só  será  permitida  a  participação  de  um membro  por  proposta  (coordenador  ou  seu

substituto, se for o caso);

4. É importante que o proponente (coordenador ou pesquisador substituto) fique disponível e

preparado no turno em que sua proposta está agendada para acessar a sala virtual, caso

seja necessário; 

5. A Funcap não se responsabilizará por questões técnicas de acesso as salas virtuais que

por ventura, os proponentes (coordenadores ou pesquisadores substitutos) venham ter. 

Os  projetos  RECOMENDADOS  listados  a  seguir  ficam  convocados  para  a
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PRESENCIAL (CAP): 
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RECOMENDADOS PARA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PRESENCIAL-CAP

CÓD. SISC&T
PROPONENTE/
INSTITUIÇÃO

TÍTULO

EFP_00021913 Aluísio Ferreira de Lima/UFC

Narrativas  de  psicólogas  dos  Centros  de
Atenção  Psicossocial  (CAPS)  no  contexto  da
COVID-19:  vicissitudes  das  demandas  de
cuidado  e  gênero  na  atuação  da  clínica  em
Saúde Mental e Atenção Psicossocial

EFP_00021777
Ana Karine Macedo Teixeira/ 
UFC 

Trajetórias de vida e a condição de saúde bucal
em adultos no nordeste brasileiro:  um estudo
de coorte

EFP_00021850 Ana Rosa Pinto Quidute/UFC 
Obesidade como fator de risco para população
com predisposição genética ao câncer

EFP_00021257
Antonio Germane Alves Pinto/ 
URCA

Práticas  de  cuidado  em  saúde  mental  na
Covid-19  produzidas  pelas  experiências  com
grupos  de  Gestão  Autônoma  da  Medicação
(GAM) no Ceará

EFP_00021782
Antonio Rodrigues Ferreira 
Júnior/UECE 

Análise da rede de atenção à saúde materno-
infantil:  o  parto  e  nascimento  na  perspectiva
sistêmica

EFP_00021894
Ariclecio Cunha de Oliveira/ 
UECE

Novas  fronteiras  em  saúde  nutricional  e
cardiovascular  pediátrica:  desenvolvimento  de
métodos  para  avaliar  a  dupla  carga  de  má-
nutrição  e  a  saúde  cardiovascular  ideal  em
países de baixa-média renda

EFP_00021957
Breno de Alencar Araripe 
Falcão/SESA

Avaliação da qualidade da assistência, do custo
médio dos procedimentos e da adequação de
pacotes  de  reembolso  para  custeio  das
intervenções  coronárias  percutâneas  do  SUS
no  contexto  da  cardiologia  intervencionista
contemporânea  –  desenvolvimento  e
aplicações  de  um  software  dedicado  para
auxiliar  na  gestão  e  realização  de  pesquisas
clínicas no laboratório de cateterismo cardíaco
e hemodinâmica

EFP_00021528 Carla Soraya Costa Maia/UECE

Consumo de castanha de caju como estratégia
de  resgate  da  cultura  alimentar  e  suas
implicações  no  manejo  da  obesidade  juvenil:
Uma  abordagem interdisciplinar  com foco  na
saúde cardiometabólica

EFP_00021921 Cleide Carneiro/UECE
Desenvolvimento  de  processos  interativos  de
formação nas ações de Educação Permanente
em saúde da rede hospitalar do Ceará

EFP_00021935 Ilana Nogueira Bezerra/UECE
Estratégia para o manejo do excesso de peso
na Atenção Primária à Saúde
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EFP_00021763
James Ferreira Moura Júnior/ 
UNILAB

Detecção de agravos e fatores de proteção em
saúde  mental  de  populações  indígenas  e
quilombolas do Ceará

EFP_00021868
Jose Carlos Tatmatsu Rocha/ 
UECE

Desenvolvimento  de  membrana  de  látex
associada  a  transdutor  portátil  de  terapia
fotodinâmica para uso em feridas infectadas no
pé diabético

EFP_00021898
Karla Patricia Holanda Martins/ 
UFC

Cartografia  das  Práticas  de  Cuidados  em
Saúde Mental Infanto-Juvenil no Ceará

EFP_00021872 Luciano Lima Correia/UFC Impacto  do  distanciamento  social  pelo
coronavírus  nas  relações  parentais  e  no
desenvolvimento  de  crianças  vivendo  no
Semiárido brasileiro: um estudo longitudinal no
Estado do Ceará

EFP_00021809
Luciano Pamplona de Góes 
Cavalcanti/UFC 

Coorte  prospectiva sobre o  novo Coronavírus
SARS-CoV-2  e  seu  impacto  sobre  a
mortalidade no Ceará (REBRACOVID)

EFP_00021955
Luis Rafael Leite Sampaio/ 
URCA 

Desenvolvimento  de  curativo  bioativo  para
cicatrização  de  úlceras  crônicas  por  diabetes
mellitus: um estudo pré-clínico e clínico

FP_00021915
Manoel Odorico de Moraes 
Filho/UFC

Rastreamento  genético  para  a  detecção
precoce  de  biomarcadores  em  pacientes
portadores de leucemias agudas no estado do
Ceará

EFP_00021737

Marcos Antonio Pereira de 
Lima/URCA

Associação do Vírus Epstein-Barr (EBV) com o
carcinoma  do  colo  uterino:  rastreamento,
caracterização  do  padrão  de  expressão  dos
transcritos  latentes  e  relação  com  o
Papilomavírus Humano

EFP_00021766 Maria Lourdes dos Santos/ESP

Ocorrência  de  diabetes  mellitus,  hipertensão
arterial  crônica  na  saúde  da  população
indígena  Tapeba  em  Caucaia-ce  de  2010  a
2020: análise epidemiológica

EFP_00021928
Maria Lúcia Duarte Pereira/ 
UECE

Desfechos clínicos em pacientes recuperados
após hospitalização por COVID-19

EFP_00020657
Maria Lúcia Magalhães 
Bosi/UFC 

Câncer  de  mama:  qualidade  do  cuidado
oncológico  e  itinerários  terapêuticos  no
compartilhamento virtual

EFP_00021557 Maria Salete Bessa Jorge/UECE
Gestão do cuidado psicossocial no contexto da
Covid  19:  estratégias  de  enfrentamento  e
promoção  à  saúde  mental  diante  do  “novo
normal

EFP_00021789
Marli Teresinha Gimeniz 
Galvão/UFC

Auriculoterapia  no  manejo  dos  sintomas  de
ansiedade  em  pessoas  vivendo  com  HIV:
ensaio clínico randomizado
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EFP_00021746 Mirna Marques Bezerra/UFC

Avaliação de risco cardiovascular em pacientes
com  artrite  reumatoide:  possível  associação
com  atividade  da  doença,  citocinas  e  a  via
NRF2/HO-1

EFP_00020958 Nataly Gurgel Campos/UFC
Perfil  demográfico,  clínico  e  funcional  de
pacientes  hospitalizados  pela  covid-19  e  sua
relação com doenças crônicas prévias

EFP_00021890
Nylane Maria Nunes de Alencar/
UFC

Uso inovador de biomembrana com proteínas
vegetais  em úlceras crônicas:  uma alternativa
para o SUS no tratamento do pé diabético

EFP_00021299
Paulo Rodrigues Nunes Neto/ 
UFC

Adicção  por  alimentos  e  obesidade  em
pacientes  deprimidos:  prevalência,  correlatos
psicopatológicos e desregulação afetiva

EFP_00021852
Roberto César Pereira Lima 
Júnior/UFC

Estudo  da  associação  entre  a  obesidade  e
mecanismos de resistência em pacientes com
carcinoma  mamário  não-responsivo  à  terapia
neoadjuvante

EFP_00021554 Rodrigo Silveira Vieira/UFC
Recobrimento  de  superfícies  e  EPIS  de
serviços  de  saúde  utilizando  um  sistema
polimérico antiviral para o combate a Covid-19

EFP_00021818
Rosa Lívia Freitas de Almeida/ 
UNIFOR

Avaliação do potencial de transmissão vertical
do  vírus  SARS-CoV-2,  em  gestações
associadas a infecção por covid-19

EFP_00021764
Sara Maria Moreira Lima Verde/ 
UECE 

Câncer  de  mama  em  mulheres  jovens:
mortalidade  atribuível  ao  estilo  de  vida  -
obesidade, alimentação e sedentarismo

EFP_00021019
Silvia Helena Barem 
Rabenhorst/UFC

Adenocarcinomas  gástricos  de  pacientes
submetidos à  terapia  neoadjuvante em busca
de  uma  assinatura  molecular  de  valor
prognóstico perfil integrativo morfo-molecular

Aos pesquisadores  que submeteram propostas e não estão listados na tabela  acima,  a

Funcap  enviará  ofício  no  dia  27  de  janeiro  de  2021  para  os  e-mails  informados  na

Plataforma Montenegro. 

Fortaleza, 27 de janeiro de 2021

Tarcisio Haroldo Cavalcante Pequeno
Presidente da Funcap
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