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LINHAS DE PESQUISA

1. SAÚDE NO CICLO VITAL

Esta linha objetiva desenvolver estudos relacionados ao processo saúde/ doença dentro
das etapas do ciclo vital, compreendendo: período gravídico-puerperal, infância, adolescência,
adulto (envolvendo o ser humano trabalhador e as pessoas no contexto da família) e idoso.
Desse modo, a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, como componente da
qualidade de vida, abrangendo: promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico,
tratamento e reabilitação de doenças, que pode ser modificado conforme os momentos
históricos e o desenvolvimento científico da humanidade.

1.1. SUBLINHAS

- Saúde da mulher, criança e adolescente;
- Saúde do adulto e idoso;
- Saúde do trabalhador;
- Saúde da família.
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2. TECNOLOGIAS EM SAÚDE
2.1. SUBLINHAS

Esta linha objetiva a criação, desenvolvimento e avaliação de instrumentos,
protocolos, equipamentos, software, material didático, entre outros para melhorar a qualidade
da atenção em saúde.

2.2. SUBLINHAS
- Tecnologias de atenção em saúde (do cuidado, protocolos, material didático e
equipamentos)
- Tecnologias de mídia (software)

3. GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM
Esta linha objetiva o estudo e reflexão da função gerencial do enfermeiro tanto nos
serviços de saúde quanto nos serviços e na assistência de enfermagem. Entendendo como
gerencia a arte de administrar, supervisionar, tomar decisões, organizar, interagir, planejar e
controlar tanto pessoas quanto os recursos para a execução de ações, tornando-se um meio de
promover a eficácia aos serviços.
3.1. SUBLINHAS

- Gerenciamento dos serviços de saúde;
- Sistematização da assistência de enfermagem;
- Gerenciamento de produtos, resíduos, materiais e equipamentos usados na
assistência.
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COMPOSIÇÃO DOS PESQUISADORES DO GRUPO DE PESQUISA
DO CURSO DE ENFERMAGEM
GRUPO DE PESQUISA EM SAUDE
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE NO CICLO VITAL
SUB-LINHAS
-

Saúde da mulher, criança e adolescente;
- Saúde do adulto e idoso;
- Saúde do trabalhador;
- Saúde da família
PESQUISADORES

Dra. Juliana Vieira de Araújo Sandri

jsandri@univali.br

MSc. Dagoberto Mior de Paula

dago@univali.br

MSc. Heloisa Beatriz Machado

heloisa@univali.br

MSc. Maria Denise Mesadri Giorgi

denisemesadri@yahoo.com.br

MSc. Marina Francisco Uriarte Schauffert

marinaschauffert@gmail.com

Dda. Pollyana Bortholazzi Gouvea

pollyana_bortholazzi@yahoo.com.br

Dra. Rita de Cássia Teixeira Rangel

rctrangel@gmail.com

Dra. Silmara da Costa Maia

silmaramaia@terra.com.br

Dra. Odisséia Fátima Perão

odisseiaperao@gmail.com

MSc. Daniela Rático

danielaratico@gmail.com

Dda. Mayara da Cunha Kersten

mcunha@univali.br

Ddo Adriano da Silva Acosta
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LINHA DE PESQUISA: TECNOLOGIA EM SAÚDE
-

SUB-LINHAS
Tecnologia de atenção em saúde (do cuidado, protocolos, material didático
e equipamentos)
- Tecnologias de mídia (software)
PESQUISADORA
NOME

E-MAIL

Dra. Juliana Vieira de Araújo Sandri

jsandri@univali.br

LINHA DE PESQUISA: GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM
SUB-LINHAS
- Gerenciamento dos serviços de saúde;
- Sistematização da assistência de enfermagem;
- Gerenciamento de produtos, resíduos, materiais e
equipamentos usados na assistência.
PESQUISADORES
NOME

E-MAIL

Dr. Rodrigo Massaroli

massaroli@univali.br

MSc. Maria Denise Mesadri Giorgi
Dda. Pollyana Bortholazzi Gouvea

denisemesadri@yahoo.com.br
pollyana_bortholazzi@yahoo.com.br

Dra. Rita de Cássia Teixeira Rangel

rctrangel@gmail.com

Dra. Silmara da Costa Maia

silmaramaia@terra.com.br

MSc. Rosangela Borba

rosangela.borba@univali.br

Ddo Adriano da Silva Acosta

adriano_acosta@univali.br

MSc. Marina Francisco Uriarte Schauffert

marinaschauffert@gmail.com
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GRUPO DE PESQUISA GESTÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

INSTITUIÇÃO: Universidade do Vale do Itajaí
ÓRGÃO: Centro de Ciências da Saúde
Unidade: Curso de Enfermagem
Cadastro no CNPQ: Ano de 2007 – Só na Univali

LÍDER DO GRUPO: ?

LINHAS DE PESQUISA

1. ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Esta linha objetiva estudar as ações relacionadas ao primeiro nível de atenção à
saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) que podem ser individual ou coletiva que envolva a
promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento, a reabilitação e manutenção da
saúde, utilizando os critérios ambientais, epidemiológicos e sanitários para o desenvolvimento
das ações. A estratégia saúde da família é um dos veículos fundamentais para a organização e
reorientação das práticas de saúde de forma global e contínua na comunidade. Orienta-se
pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, da
integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e do controle social.

1.1. SUBLINHAS

- Promoção e prevenção;
- Educação na saúde;
- Vigilância em saúde.
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2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE

Esta linha de pesquisa visa refletir sobre a gestão de recursos humanos em saúde
envolvendo o trabalho e os trabalhadores em saúde, nos seguintes contextos: o planejamento,
a captação, a distribuição e a alocação de pessoas em postos de trabalho, com a qualificação
requerida e com medidas que fortaleçam a fixação desses profissionais; oferta de
possibilidades de formação e educação permanente que atendam às necessidades de
desenvolvimento de competências para atenção à saúde de qualidade; e medidas no campo da
regulação do trabalho com interfaces e intermediações com as corporações profissionais, com
o mercado educativo e com a sociedade.

2.1. SUBLINHAS

- Educação permanente em saúde;
- Processo de trabalho em saúde.
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COMPOSIÇÃO DOS PESQUISADORES DO GRUPO DE PESQUISA
DO CURSO DE ENFERMAGEM
GRUPO DE PESQUISA GESTÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
-

SUB-LINHAS
Promoção e prevenção;
- Educação na saúde;
- Vigilância em saúde.
PESQUISADORES

NOME

E-MAIL

Dra. Juliana Vieira de Araújo Sandri

jsandri@univali.br

MSc. Heloisa Beatriz Machado

heloisa@univali.br

MSc. Ionice Maria Amaral

ionice.m@hotmail.com

MSc. Maria Denise Mesadri Giorgi

denisemesadri@yahoo.com.br

Dda. Pollyana Bortholazzi Gouvea

pollyana_bortholazzi@yahoo.com.br

LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
SUB-LINHAS
- Educação permanente em saúde;
- Processo de trabalho em saúde.
PESQUISADORES
NOME

E-MAIL

Dra. Juliana Vieira de Araújo Sandri

jsandri@univali.br

Dda. Pollyana Bortholazzi Gouvea

pollyana_bortholazzi@yahoo.com.br

Dra. Rita de Cássia Teixeira Rangel

rctrangel@gmail.com

MSc. Rosangela Borba

rosangela.borba@univali.br

MSc. Marina Francisco Uriarte Schauffert

marinaschauffert@gmail.com
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