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PROJETO DE PESQUISA
Investimento financeiro x qualidade da
saúde pública: um estudo de caso do
município de São Sebastião do Paraíso
Impacto das novas definições de SEPSE
(Sepsis-3) na taxa de internação hospitalar e
ocupação de uma unidade de terapia
intensiva de um hospital privado no
município de Ribeirão Preto
Avaliação do impacto econômico e clínico do
uso racional de terlipressina guiada por um
protocolo clínico institucional para o
tratamento da hemorragia digestiva varicosa
Análise de resultados de grupos de atenção
à saúde de hipertensos e diabéticos da
atenção básica no uso de recursos de saúde
financeira
Análise diagnóstica dos insucessos nas
licitações, na modalidade pregão, em
hospitais universitários públicos no estado
de São Paulo, no período de 2013 a 2017
Avaliação de indicadores clínicos e sociais de
não-adesão à Terapia Antirretroviral em
pacientes vivendo com HIV/AIDS
Avaliação de qualidade da comunicação
entre a equipe de saúde e os usuários/
acompanhantes na sala de urgência de um
hospital terciário
Análise de vida útil dos equipamentos
médicos ecocardiógrafos: a experiência de
um hospital de ensino
A territorialização da rede de atenção no
município de Bauru – SP como modelo de
governança para melhoria dos indicadores
de saúde pública
Avaliação do impacto econômico e
financeiro da implantação do profissional
cirurgião-dentista em unidades de terapia
intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto (HCFMRP)
Teste rápido para tuberculose (TB-TRM) para
gestão de leitos de isolamento respiratório
em hospital de referência terciária
O papel da saúde suplementar no Brasil: a
atuação com o Sistema Único de Saúde e o
dever de ressarcimento
O impacto da legislação no mercado de
assistência suplementar à saúde no Brasil
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Avaliação do impacto da intervenção sobre
segurança do paciente no conhecimento e
atitude dos alunos do 6º ano de medicina
Diagnóstico e planejamento de plano de
ação para o acolhimento à pessoa idosa na
rede de atenção à saúde de um município do
sul do estado de Minas Gerais
O ressarcimento ao SUS por serviços de
saúde suplementar
Avaliação do impacto profissional dos
protocolos de pesquisa clínica em pacientes
com acidente vascular cerebral isquêmico
em um hospital de nível terciário de
urgências e emergências
Estudo de caso intervencionista:
implantação do Comitê Gestor Tripartite na
Fundação Santa Casa de Misericórdia de
Franca
Revisão sistemática com metanálise de
estudos clínicos randomizados com o uso de
empagliflozina para tratamento de pacientes
com diabetes mellitus tipo 2

