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(atualizada em 13/07/2021):  

Código GEP (nº da 

pesquisa/ano de 

cadastramento da pesquisa na 

GEP)  

Nome da Pesquisa  

104/2017  

  

Avaliação clínico-epidemiológica de pacientes com 

esclerose lateral amiotrófica atendidos em um 

hospital universitário de referência estadual - 

EMENDA   

109/2018  Inflamação e disfunção endotelial em portadores de 

cirrose hepática: impacto das alterações metabólicas 

e nutricionais  

020/2019  Infecções por micobactérias não tuberculosas do 

Hospital Nereu Ramos, centro de referência em 

MNT em Santa Catarina.  

027/2019  Dinâmica da circulação de microrganismos 

resistentes aos antimicrobianos entre ambiente 

hospitalar e de criação animal.  

028/2019  Avaliação de diferentes protocolos para pesquisa de 

Streptococcus agalactise por cultura, em gestantes 

atendidas no HU/UFSC  

031/2019  Validação dos valores de referência dos exames 

bioquímicos realizados pelo SACL  

037/2019  Impacto da atividade física na deficiência 

androgênica do envelhecimento masculino e em 

fatores associados.  

075/2019  Valor prognóstico da razão neutrófilo/linfócito 

intra-tumoral em pacientes com carcinoma 

epidermoide da boca e orofaringe  

076/2019  Avaliação da instabilidade genômica e estresse 

oxidativo de gestações que apresentam 

malformações fetais.  

092/2019  Identificação de possíveis biomarcadores 

associados aos TDAH em crianças e adolescentes: 

miRNAs e microbiotas intestinal.  

094/2019  Investigação da reatividade cruzada nos testes para 

sífilis na espiroquetose intestinal humana 

(emenda).  

102/2019  Avaliação da qualidade do sêmen humano no Brasil 

utilizando métodos de análise padrão e 

coadjuvantes  

108/2019  Avaliação do tempo de liberação dos resultados e 

da satisfação dos colaboradores do CIATOX/SC em 

relação aos exames toxicológicos realizados pela 

ULAC HU/UFSC  



112/2019  Dinâmica da circulação de microrganismos 

resistentes aos antimicrobianos entre ambiente 

hospitalar e criação animal (emenda ao 027/2019)  

121/2019  Associação dos padrões alimentares, inflamação e 

microbiota intestinal com aterosclerose subclínica 

em crianças e adolescentes com cardiopatia 

congênita submetidos a procedimentos cardíacos  

127/2019  Determinação do LDL-col: Comparação entre 

dosagem direta e estimativa pelas Fórmulas de 

Friedwald e de Martin  

128/2019  Efeito da suplementação de erva-mate (Ilex 

paraguariensis) nos parâmetros fisiológicos e na 

performance esportiva.  

037/2020  Resposta imune dos pacientes infectados oelo sars-

cov-2, um estudo de coorte  

069/2020  Estudo prospectivo e multicêntrico dos fatores 

preditivos de mortalidade hospitalar e carga de 

doença da Síndorme Respiratória Aguda Grave   

072/2020  Análise de biomarcadores e assinaturas 

inflamatórias para o   

diagnóstico e predição de gravidade da COVID-19  

081/2020  Estudo de Fase 2, Aberto, Randomizado de Eficácia 

e Segurança de Acalabrutinibe  

com os Melhores Cuidados de Suporte Versus os 

Melhores Cuidados de Suporte em  

Participantes de Pesquisa Hospitalizados com 

COVID-19  

095/2020  índice de creatinina / cistatina- c como indicador de 

sarcopenia em pacientes portadores de 

doença inflamatória intestinal  

126/2020  Avaliação do Clearence de Insulina no 

Diabetes Mellitus Tipo 1  

  

129/2020  Avaliação do Clearence de Insulina no 

Diabetes Mellitus Tipo 1  

  

145/2020  Criação do biorrepositório catarinense de 

microbioma intestinal e   

prospecção de alvos microbiológicos associados aos 

efeitos   

benéficos do transplante fecal  

004/2021  Efeito da suplementação de probióticos na 

microbiota   

Intestinal, parâmetros metabólicos, inflamatórios e 

do   

Estado nutricional de indivíduos com diabetes 

mellitus tipo   

2: ensaio clínico randomizado, placebo-controlado e 

triplo   



Cego  

008/2021  Prevalência e perfil de sensibilidade aos 

antimicrobianos de 

microrganismos isolados de hemoculturas de 

pacientes atendidos em 

um hospital de alta complexidade pré e durante 

pandemia por COVID-19, Florianópolis/SC  

017/2021  Análise do perfil laboratorial de pacientes 

portadores de   

hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) no 

Hospital Universitário   

Professor Polydoro Ernani de São Thiago – 

HU/UFSC/EBSERH  

019/2021  Estudo de eficácia e   

efetividade do aconselhamento nutricional 

associado à prática   

mindfulness de longo prazo em nível domiciliar na 

obesidade: um   

ensaio clínico randomizado, explanatório  

033/2021  Avaliação de métodos fenotípicos para detecção de 

carbapenemases   

diretamente de frascos de hemocultura  

036/2021  Desenvolvimento e validação de métodos 

cromatográficos para quantificação de substâncias 

tóxicas em amostras biológicas para Análise 

Toxicológica de Urgência  

109/2021  Inflamação e disfunção endotelial em portadores de 

cirrose hepática: Impacto das alterações metabólicas 

e nutricionais  

243/2021  Trabalhadores invisíveis: a percepção da 

biossegurança de servidores de um laboratório de 

análises clínicas na pandemia  

285/2021  Monitoramento da saúde e diagnóstico da 

percepção de risco dos agentes de combate a 

endemias de Santa Catarina expostos a agrotóxicos  

305/2021  Marcadores ultrassonográficos fetais como fatores 

prognósticos no diabetes gestacional  

558/2021  Estudo da prevalência e de estratégias de 

diagnósticos da infecção por Clostridium difficile   

  

 


