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PROJETO DE PESQUISA
Análise do perfil de utilização de
tratuzumabe por pacientes com câncer de
mama em um hospital público do estado de
São Paulo
Análise da implantação do protocolo
gerenciado em pacientes com acidente
vascular cerebral (AVC) atendidos na
Unidade de Emergência do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto
Análise dos custos diretos intrahospitalares
de eventos adversos cirúrgicos notificados
em instituição de saúde de média
complexidade no interior do estado de São
Paulo
Clima organizacional de uma unidade de
alimentação e nutrição: diagnóstico e análise
Impacto da reestruturação matricial do
processo de alta hospitalar na cadeia de
suprimentos e no tempo de alta de um
hospital terciário
Tratamento de litíase complexa da via biliar
principal: comparação entre emprego da
esfeincterotomia endoscópica e a
anastomose bileodigestiva
Gestão financeira com a adoção de
protocolos clínicos em uma unidade de
terapia intensiva de um hospital privado de
Ribeirão Preto
Implantação de um serviço de cuidados
paliativos no setor de emergência de um
hospital público universitário
Atenção domiciliar: aspectos jurídicoregulatórios e os efeitos da judicialização na
saúde suplementar
Atuação da gestão de pessoas e a sua
relação com os processos judiciais
trabalhistas em um hospital estadual gerido
por organização social
Estratégias de enfrentamento judicial
dispostas aos gestores do sistema público de
saúde do município de Ribeirão Preto
Proposta de procedimentos operacionais de
obras e reformas em um hospital de ensino
Elaboração de estratégias pela equipe da
estratégia de saúde da família de um
município paulista para o enfrentamento do
uso de risco de álcool em populações
vulneráveis
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PROJETO DE PESQUISA
Avaliação de custo-efetividade da
incorporação Mald-tof (espectrometria de
massa) na identificação de microorganismos
em hospital de referência terciária
Avaliação dos tempos e resultados
assistenciais envolvidos nas cirurgias de
urgência baseado em filtros de auditoria
Avaliação dos aspectos da intervenção do
serviço social na alta hospitalar sob a
perspectiva dos determinantes sociais
Influência do manejo das lesões traumáticas
da via biliar após colecistectomia nos
resultados clínicos e nas ocorrências e
desdobramentos sociais, éticos e jurídicos
Avaliação de estratégias de comunicação
para redução do absenteísmo na atenção
básica
Implantação de um programa de controles
internos: estudo e proposta aplicados à uma
fundação privada sem fins lucrativos da
cidade de Ribeirão Preto
Estudo do processo da avaliação de
tecnologias em saúde (ATS) em hospitais
públicos brasileiros universitários de alta
complexidade

