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RESULTADO DA OFICINA DE PRIORIDADES DE PESQUISAS 

DO PPSUS NO ESTADO DO PIAUÍ  

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

LINHAS DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOENÇAS CRÔNICAS 

NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 Estudos que envolvam a compreensão da divulgação de 

informações acerca do suicídio nas mídias; 

 Estudos epidemiológicos e/ou de compreensão do fenômeno 

suicídio nas diversas faixas etárias e/ou em diversos contextos; 

 Avaliação de modelos de atenção à saúde para prevenção do 

suicídio; 

 Estudos epidemiológicos e/ou de compreensão sobre a violência 

contra à mulher; 

 Avaliação de políticas, programas e serviços de saúde voltados à 

mulher em situação de violência 

 Desenvolvimento de tecnologias para enfrentamento da violência 

contra a mulher; 

 Estudos que envolvam cuidados paliativos e qualidade de vida em 

pacientes oncológicos; 

 elaboração e validação de protocolos de acesso e protocolos 

assistências/tecnologias para pacientes oncológicos nas Redes de 

Atenção à Saúde - RAS; 

 Epidemiologia em doenças neoplásicas; 

 Elaboração e validação de protocolos diagnósticos, terapêuticos e 

tecnologias cuidativo educacional para rastreamento e 

acompanhamento da pessoa idosa com Alzheimer; 

 Investigação epidemiológica acerca de fatores de risco, 

marcadores, morbidade, qualidade de vida e cuidados paliativos 

em idosos com Alzheimer; 

 Desenvolvimento e avaliação de métodos/modelos de promoção 

da saúde, estilo de vida, adesão ao tratamento e redes de apoio 

social em pessoas com doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares e/ou diabetes; 

 Estudos envolvendo novos modelos terapêuticos e estudos 

translacionais em doenças cardiovasculares, cerebrovasculares 

e/ou diabetes 

 Avaliação de políticas, programas e serviços de saúde voltados à 

doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e/ou diabetes; 

 Estudos epidemiológicos, de impacto socioeconômico e qualidade 

de vida no contexto de acidentes de trânsito; 

 Desenvolvimento de tecnologias voltadas ao enfrentamento e 

prevenção de acidentes de trânsito. 
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DOENÇAS 

TRANSMISSÍVEIS 
 

 

 Avaliação das ações de vigilância de contatos em pessoas com 

hanseníase; 

 Avaliação do manejo clínico das reações hansenicas; 

 Elaboração do georreferenciamento flebotômico para controle da 

Leshmaniose no estado do Piauí; 

 Desenvolvimentos de tecnologias para diagnostico, tratamento e 

controle da Leishmaniose no Estado do Piauí; 

 Produção de tecnologias que favoreçam a adesão ao Tratamento 

Antirretroviral - TARV e fatores associados; 

 Avaliação das novas tecnologias de prevenção em HIV/AIDS; 

 Estudos de Prevalecia e mortalidade de HIV/AIDS em populações 

especificas;  

 Análise de fatores associados a morbimortalidade da sífilis 

congênita; 

 Estudos de segmento clínico da sífilis congênita; 

 Avaliação das ações de vigilância de contatos da Infecção Latente 

de Tuberculose (ILTB); 

 Estratégias para a efetivação do Tratamento Diretamente 

Observado -TDO como mecanismo de redução da tuberculose no 

estado do Piauí; 

 Estudos de prevalência da tuberculose no Sistema Prisional; 

 Desenvolvimento de tecnologias de controle vetorial; 

 Estudos sobre manejo clínico das Arboviroses; 

 Estudos de avaliação de métodos promoção e prevenção das 

Arboviroses; 

 Avaliação do acesso ao diagnóstico e tratamento das Hepatites B 

e C no estado do Piauí; 

 Análise dos fatores associados ao diagnóstico tardio da Doença de 

Chagas; 

 Elaboração do georreferenciamento da carta triatomínea para o 

controle da Doença de Chagas no estado do Piauí; 

 Desenvolvimento de produtos para o controle do vetor da Doença 

de Chagas. 

ATENÇÃO À SAÚDE 

 Avaliação do processo de trabalho na assistência ao pré-natal, 

parto e puerpério; 

 Utilização das Prática Integrativas e Complementares em Saúde - 

PICS e seus efeitos na saúde materna e na infância; 

 Estudo sobre as morbidades Near miss materno infantil; 

 Avaliação econômica da morbimortalidade materno-infantil nos 

serviços de saúde do estado do Piauí; 

 Impacto do monitoramento e avaliação da gestão da atenção 

básica no estado do Piauí; 

 Estudo de eficácia e efetividade das Prática Integrativas e 

Complementares em Saúde - PICS na prevenção e promoção da 

saúde na Atenção Básica no estado do Piauí; 

 Estudo da Atenção Nutricional na Atenção Básica com enfoque 

nos agravos nutricionais; 
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 Levantamentos epidemiológicos de povos e comunidades 

tradicionais; pessoas privadas de liberdade; LGBTQ+; população 

do campo, floresta e das águas; população em situação de rua; e 

profissionais do sexo; 

 Análise da implementação das políticas públicas de saúde para os 

povos e comunidades tradicionais; pessoas privadas de liberdade; 

LGBTQ+; população do campo, floresta e das águas; população 

em situação de rua; e profissionais do sexo; 

 Estudos avaliativos da assistência a pessoa idosa no contexto das 

Redes de Atenção à Saúde – RAS; 

 Avaliar os mecanismos de regulação da assistência para melhoria 

do acesso da população à média e alta complexidade; 

 Análise de implantação das Redes de Atenção à Saúde - RAS nas 

regiões de saúde do estado do Piauí; 

 Estudo de eficácia e efetividade no processo de regionalização da 

rede de assistência de média e alta complexidade do SUS 

incluindo modelos de economia em saúde. 

GESTÃO DO TRABALHO 

E EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE 

 Avaliação da implementação e do impacto dos processos 

formativos para/no SUS; 

 Análise dos processos de formação uniprofissional e 

Interprofissional em saúde para o fortalecimento do SUS no 

estado do Piauí; 

 Desenvolvimento de tecnologias e inovação na formação dos 

trabalhadores do SUS no estado do Piauí; 

 Análise da atuação do controle social nos processos de trabalho e 

de gestão do SUS no estado do Piauí; 

 Análise de modelos e arranjos de gestão do trabalho (valorização, 

vínculo, remuneração, adoecimento, satisfação, condições de 

trabalho) nos diversos contextos e regiões de saúde do no estado 

do Piauí. 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 Estudos avaliativos sobre a gestão municipal frente ao controle da 

qualidade da água; 

 Estudo sobre mecanismos de proteção das bacias hidrográficas no 

contexto dos contaminantes químicos; 

 Desenvolvimento de novas tecnologias para análise da qualidade 

de alimento no contexto dos contaminantes químicos; 

 Estudos sobre o impacto dos poluentes atmosféricos e queimadas 

na saúde da população no estado do Piauí; 

 Estudos   prospectivos para a inclusão de novos modelos e 

tecnologias que ampliem a compreensão sobre a baixa adesão ao 

controle de vetores; 

 Estudos que avaliem os efeitos colaterais médios e graves quanto 

ao consumo indiscriminado de medicamentos; 

 Estudos que identifiquem os fatores que interferem na baixa 

adesão vacinal; 

 Estudos que analisem e avaliem as notificações de agravos, 

doenças e óbitos. 

 


