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Coordenado 

 

       
 
Status 

2012.0177 
Cefaleia em pacientes com Doença de Parkinson Katia Lin Aprovado 

2012.0171 

TRANSTORNOS COGNITIVOS EM IDOSOS RESIDENTES EM ÁREA DE PESCA, NO 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. Investigação do efeito da dieta e da atividade 
física. 

Marcos 
Antônio 
Lopes 

Aprovado 

2012.0159 

Hipertensão arterial sistêmica: estudo de comorbidades e lesões em orgão alvo ANA MARIA 
NUNES DE 
FARIA 
STAMM 

Aprovado 

2012.0140 
Prevalência de Câncer da Pele não definidor de AIDS em pacientes HIV-positivos Vanessa 

Santos 
Cunha 

Aprovação/
Depto 
Participante
s 

2012.0091 
Prevalência de Tabagismo e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em 
Adultos Com Idade Superior a 40 Anos: Estudo de Base Populacional 

EMILIO 
PIZZICHINI 

Aprovação/
Depto 
Participante
s 

2012.0034 
Perfil molecular das cepas de Mycobacterium tuberculosis sensíveis e resistentes 
aos fármacos no estado de Santa Catarina 

MARIA 
LUIZA 
BAZZO 

Aprovado 

2012.0028 

Perfil dos usuários dosCAPS e NASF/Saúde Mental no município de Florianópolis Marcos 
Antônio 
Lopes 

Aprovação/
Depto 
Participante
s 

2011.1582 

Tabagismo e DPOC em adultos com idade superior a 40 anos. Correlação entre 
anormalidades fisiológicas e inflamatórias: um estudo de base populacional. 

MARCIA 
MARGARET 
MENEZES 
PIZZICHINI 

Aprovado 

2011.1580 

Avaliação do perfil inflamatório, anemia e coagulação em pacientes portadores de 
DPOC  

MARCIA 
MARGARET 
MENEZES 
PIZZICHINI 

Aprovado 

2011.1568 

Qualidade de vida e inflamação brônquica em diversos níveis de controle da asma EMILIO 
PIZZICHINI 

Aprovado 

2011.1567 
Validade e propriedades discriminativas das medidas de citocinas no fluido nasal 
obtidas por difusão comparadas às medidas das mesmas na fase líquida do escarro 
induzido  

EMILIO 
PIZZICHINI 

Aprovado 

2011.1566 
Anormalidades fisiológicas e inflamatórias em pacientes com DPOC recrutados a 
partir de um estudo de base populacional 

EMILIO 
PIZZICHINI 

Aprovação/
Depto 
Coordenado
r 

2011.1511 
Estudo das manifestações estomatológicas e erosão dental de pacientes com 
diferentes doenças gastrointestinais atendidos no Serviço de Gastroenterologia do 
HU/UFSC 

LILIANE 
JANETE 
GRANDO 

Aprovado 

2011.1510 

Epidemiologia molecular da Infecção pelo HIV1 no Estado de Santa Catarina, 
estudo comparativo entre os principais subtipos do virus, 2001 - 2011. 

OSVALDO 
VITORINO 
OLIVEIRA 

Aprovado 

2011.1469 

Adaptação transcultural do instrumento para avaliação dos sintomas associados à 
prostatite crônica NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH CHRONIC PROSTATITIS 
SYMPTOM INDEX 

Fabricio de 
Souza 
Neves 

Aprovado 

2011.1368 

Relato de Casos Clínicos ANA MARIA 
NUNES DE 
FARIA 
STAMM 

Aprovado 

2011.1366 

Investigação comportamental e bioquímica do metabolismo de um carbono e do 
potencial terapêutico do ácido fólico em modelos de fenótipos relacionados à 
esquizofrenia em camundongos 

ROGER 
WALZ 

Aprovado 

2011.1345 
Hepatite C e autoanticorpos: relevância clínica e prevalência de hepatite 
autoimune, tiroidite autoimune e doença celíaca 

JANAINA 
LUZ 
NARCISO 
SCHIAVON 

Aprovado 

2011.1344 
Características clínicas de portadores do vírus da hepatite B e correlação com 
síndrome metabólica e doença celíaca 

JANAINA 
LUZ 

Aprovado 
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NARCISO 
SCHIAVON 

2011.1338 
Influência da terapia com antiinflamatórios não-hormonais na concentração sérica 
da fosfatase alcalina óssea em pacientes com espondilite anquilosante em uso de 
agentes anti-fator de necrose tumoral alfa 

Fabricio de 
Souza 
Neves 

Aprovado 

2011.1337 
Investigação sobre o papel da próstata como interface de estimulação para o 
sistema imune inato causando inflamação vertebral na Espondilite Anquilosante 

Fabricio de 
Souza 
Neves 

Aprovado 

2011.1336 
Frequência de anticorpos anti-Saccharomyces cerevisae (ASCA) em pacientes com 
Espondilite Anquilosante colonizados por Helicobacter pylori 

Fabricio de 
Souza 
Neves 

Aprovado 

2011.1335 

Avaliação da variabilidade dos resultados obtidos com os instrumentos de 
avaliação clínicos da Espondilite Anquilosante de acordo com o período do dia 

Fabricio de 
Souza 
Neves 

Aprovado 

2011.1160 

Agrotóxicos: aspectos técnicos, jurídicos e éticos JOSE 
RUBENS 
MORATO 
LEITE 

Aprovação/
Depto 
Coordenado
r 

2011.1053 

Participação do metabolsimo das pterinas na degeneração dopaminérgica 
característica da doença de Parkinson 

ALEXANDRA 
SUSANA 
LATINI 

Aprovado 

2011.1050 

Impacto da hiperglicemia crônica sobre a atividade da proteína cinase dependente 
de AMP e sua relação com disfunção mitocondrial e predisposição ao 
desenvolvimento de doenças neurodegenerativas 

ALEXANDRA 
SUSANA 
LATINI 

Aprovado 

2011.0956 
Características de doadores de sangue com sorologias positivas para os vírus de 
hepatite B e C e o vírus de imunodeficiência humana e correlação com o voto de 
auto-exclusão 

JANAINA 
LUZ 
NARCISO 
SCHIAVON 

Aprovado 

2011.0922 
“Demência e Transtornos Cognitivos em Idosos: Um Estudo Clínico-Epidemiológico 
Longitudinal em Dois Municípios do Estado de São Paulo. Fase de Incidência.” 

Marcos 
Antônio 
Lopes 

Aprovado 

 
2011.0916 

Neurotrauma: bases fisiopatológicas, diagnóstico, fatores prognósticos e 
tratamento. 

  

 Projeto   

2011.0916 Neurotrauma: bases fisiopatológicas, diagnóstico, fatores prognósticos e 
tratamento. 

ROGER 
WALZ 

Aprovado 

2011.0573 Avaliação da saúde respiratória, atividade física e sono em funcionários de 
uma rede de comunicação 

EMILIO 
PIZZICHINI 

Aprovado 

2011.0564 Estímulo quimiossensorial na epilepsia do lobo temporal Katia Lin Aprovado 

2011.0519 Estudo dos parâmetros de sono X epilepsia em um serviço de referência em 
cirurgia de epilepsia em Santa Catarina 

Katia Lin Aprovado 

2011.0517 Estudo MOZART: Avaliação da eficácia e segurança do levetiracetaM como 
adjuvante terapêuticO no controle das crises parciais, com ou sem 
generaliZação secundária, associadas à epilepsiA focal refRaTária. 

Katia Lin Aprovado 

2011.0490 Continuidade da Implantação e Manutenção da Rede de Telemedicina RCTM 
2011 

ALDO VON 
WANGENHE

IM 

Aprovado 

2011.0328 Caracterização da demanda da emergência de clínica médica durante a 
epidemia de Influenza 

ROBERTO 
HENRIQUE 

HEINISCH 

Aprovado 

2011.0199 Protocolo N01379 - Estudo de acompanhamento multicêntrico, aberto, para 
avaliar a segurança e a eficácia de longo prazo de Brivaracetam usado como 
tratamento adjuvante em sujeitos a partir de 16 anos de idade com 
convulsões parciais - versão 15 de setembro de 2010. 

ROGER 
WALZ 

Aprovação/De
pto 

Participantes 

2011.0198 Protocolo N01358 - Estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, 
multicêntrico, em grupos paralelos, para avaliar a eficácia e a segurança de 
Brivaracetam em sujeitos (≥ 16 até 80 anos) com convulsões parciais - Fase 
III - versão 15 de setembro de 2010. 

ROGER 
WALZ 

Aprovação/De
pto 

Participantes 

2011.0197 Acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial LIANA 

MIRIAM 
MIRANDA 

HEINISCH 

Aprovado 

2011.0185 Levantamento epidemiológico dos pacientes com epilepsia atendidos no HU-
UFSC 

Katia Lin Aprovado 

2011.0030 Alterações estomatológicas em pacientes com Hepatite Virais dos tipos B e C 
e Hepatites auto-imunes 

LILIANE 
JANETE 

GRANDO 

Aprovado 
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2011.0017 Estudo fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, em grupos 
paralelos, para avaliar a eficácia e segurança da solução inalatória de 
tiotrópio administrada por meio do inalador Respimat® (2,5 e 5 mcg, uma 
vez ao dia) comparada com placebo e salmeterol em aerossol dosimetrado 
HFA (50 mcg, duas vezes ao dia) ao longo de 24 semanas em pacientes com 
asma persistente moderada. 

EMILIO 

PIZZICHINI 

Aprovado 

2011.0009 Estudo randomizado, com controle ativo, duplo-cego, duplo-placebo, em 
grupos paralelos, multicêntrico, para comparar a eficácia e segurança de 2,5 
μg e 5 μg da tiotrópio solução para inalação 

EMILIO 

PIZZICHINI 

Aprovado 

2011.0008 Estudo de Fase 2b, de determinação de faixa posológica para avaliar a 
eficácia e segurança de MEDI-563 em adultos com asma não controlada. 
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