
  
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS SUBMETIDOS AO EDITAL DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DA 
FACULDADE - MULTIVIX VITÓRIA, 2021  

  

A Coordenação Acadêmica da FACULDADE MULTIVIX VITÓRIA, no uso de suas 
atribuições legais, informa à comunidade acadêmica desta Instituição a classificação das 
propostas de projetos de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação submetidos ao 
Edital 2021-2022 da MULTIVIX VITÓRIA.   

  

Os 04 (Quatro) primeiros projetos classificados serão contemplados como 01 (uma) 
bolsa do Edital PIBICES – Fapes, conforme item 5.2.1.2 do Edital.   

  

O período de execução das propostas será de agosto de 2021 a julho de 2022.  

   

CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO: CURSO: 

1 
Estratégias Gamificadas de Ensino na Enfermagem: 
Uma Revisão Integrativa 

Ciências da Saúde 

2 
Saúde mental, direitos humanos e a reforma 
psiquiátrica no CAPS Cidade de Cariacica – ES. 

Ciências da Saúde 

3 

Avaliação de Funcionalidade em Cenário de 
Pandemia de Covid-19:  Estudo Transversal com 
Aplicação do Instrumento Whodas 2.0 da 
Organização Mundial de Saúde em Universitários de 
IES privada na Região Metropolitana da Grande 
Vitória 

Ciências da Saúde 

4 
Análise dos impactos da implantação da teleconsulta 
na qualidade da assistência à saúde no município de 
Vitória - ES 

Ciências da Saúde 

5 

Funcionalidade a partir do instrumento whodas 2.0 
da organização mundial de saúde entre pacientes 
atendidos em clínica escola de fisioterapia na Região 
Metropolitana da Grande Vitória 

Ciências da Saúde 

6 
Hipertensão Arterial Sistêmica: microalbumina como 
indicador precoce de Doença Renal Crônica 

Ciências da Saúde 

7 
Desenvolvimento de tecnologias e frameworks como 
solução aos problemas no âmbito das SMART CITIES 

Engenharias 

8 
Avaliação da percepção de usuários do sistema de 
vídeo atendimento iniciado durante o período de 
distanciamento social. 

Ciências da Saúde 

 



  

9 
Depressão no período puerperal: incidência, perfil 
social e fatores associados 

Ciências da Saúde 

10 
O impacto da Pandemia do Covid-19 no diagnóstico 
e estadiamento do câncer de próstata no Espírito 
Santo 

Ciências da Saúde 

11 
A efetividade dos mecanismos de acesso à justiça, no 
período de pandemia, no Poder Judiciário da Região 
Metropolitana do estado do Espírito Santo. 

Ciências Humanas 

12 
Interação Entre CTIP e Estresse Oxidativo Como 
Possível Biomarcador Prognóstico No Câncer De 
Mama 

Ciências da Saúde 

13 
O uso de estimulantes por estudantes de medicina 
do espírito santo e a associação com o 
desenvolvimento acadêmico 

Ciências da Saúde 

14 
Um passo para a mobilidade urbana sustentável: 
análise da caminhabilidade em Jardim Camburi 
(Vitória/ES) 

Ciência Social 
Aplicada - 

Arquitetura e 
Urbanismo - 

Mobilidade Urbana 
Sustentável 

15 
Análise retrospectiva de hepatectomias realizadas 
em um hospital oncológico 

Ciências da Saúde 

16 
Avaliação do acompanhamento dos pacientes 
portadores de doenças crônicas, em época de 
distanciamento social 

Ciências da Saúde 

17 
Efeitos do Tratamento com L-Arginina e Prováveis 
Interações com Biomarcadores em Células de Câncer 
de Mama 

Ciências da Saúde 

18 
O balanço hídrico dos pacientes hospitalizados e sua 
relação com o tempo de ventilação mecânica: uma 
análise das UTI’s do sul do Espírito Santo 

Ciências da Saúde 

19 
Composição nutricional e atividade antioxidante de 
flores comestíveis após tratamento de calor 

Ciências da Saúde 

20 

Prevalência de infecções bacterianas e perfil de 
resistência aos antimicrobianos em pacientes com 
COVID-19, internados em um hospital terciário de 
Vitoria, ES 

Ciências da Saúde 

 

  



  

 

21 

Prevalência e caraterísticas clínicas e laboratoriais 
das principais causas de hipertireoidismo em 
pacientes do ambulatório de endocrinologia do 
centro de especialidades da prefeitura de Vitória - 
ES: estudo observacional 

Medicina 

22 
Ensino dos esportes coletivos na formação inicial em 
Educação Física: dimensão atitudinal em foco no 
processo formativo 

Ciências Sociais 

23 
Estudo do papel do movimento antivacina na 
sociedade e sua associação com as doenças 
reemergentes 

Ciências da Saúde 

24 
Avaliação do estilo de vida e saúde mental nos 
estudantes de medicina 

Ciências da Saúde 

25 
Uso de Clonazepam na Atenção Primária a Saúde no 
período pré e intra-pandemia do coronavírus na URS 
Boa Vista – Serra ES 

Ciências da Saúde 

26 
Sífilis Adquirida em Munícipes do Bairro Forte São 
João do Município de Vitória (ES), no quadriênio 
2016 a 2019. 

Ciências da Saúde 

27 
Análise Quantitativa da presença de hábitos 
Parafuncionais (Bruxismo) nos acadêmicos do curso 
de odontologia da Multivix - Vitoria 

Ciências da Saúde 

28 
Vitimologia: a influência da vítima nos crimes sexuais 
à luz da Constituição Federal 

Ciências Humanas 

29 
Análise retrospectiva de pancreatectomias 
realizadas em um hospital oncológico 

Ciências da Saúde 

30 
Brasil: Isolamento Internacional motivado pelas 
mutações do Covid-19 

Ciências Humanas 

31 
Avaliação da conduta medicamentosa perioperatória 
dos alunos do curso de odontologia em exodontias 
de terceiros molares 

Ciências da Saúde 

32 
Avaliação do conhecimento de acadêmicos de 
Odontologia sobre a Hepatite B e C 

Ciências da Saúde 

33 
O Impacto da Pandemia do Covid-19 no diagnóstico 
e estadiamento do câncer de mama no Espírito 
Santo. 

Ciências da Saúde 

34 
Os impactos socioambientais e as políticas 
educacionais municipais para conscientização da 
população na Ilha das Caieiras, em Vitória/ES 

Ciências Humanas 

 



  

 

35 
Correlação entre mutações do SARS-COV-2 e o 
agravamento de sintomas em pacientes com 
comorbidades 

Ciências da Saúde 

36 
Avaliação da segurança clínica do produto flumedin, 
à base de flunixino meglumina em equinos adultos 

Farmacologia 
Veterinária 

37 
Estudo comparativo de novo método de 
determinação do fibrinogênio com a metodologia 
convencional 

Medicina 
Veterinária - 

Patologia clínica 
veterinária 

38 
Avaliação da eficácia terapêutica da ranitidina em 
cães submetidos à gastropatia induzida 

Farmacologia 
Veterinária 

39 
A influência de estratégias de educação informativa 
em saúde por meios digitais: uma forma de 
prevenção de queda em idoso 

Ciências da Saúde 

40 
A saúde da criança e do adolescente na Região 
Metropolitana do estado do Espírito Santo 

Ciências da Saúde 

41 
Padrão de cormobidades dos pacientes internados 
com COVID-19 na Unimed em Cachoeiro de 
Itapemirim/ES 

Ciências da Saúde 

42 
A prevalência das sequelas em pacientes que 
tiveram covid-19 atendidos em hospitais do sul do 
Espírito Santo 

Ciências da Saúde 

43 
O Esgotamento Mental Nos Profissionais Da Saúde E 
Suas Consequências 

Ciências da Saúde 

44 
A Relação Entre a Vacinação de Gestantes Contra o 
SARS-CoV-2 e a Transferência Transplacentária de 
Anticorpos para o Recém-nascido 

Ciências da Saúde 

 

 

 

  

Michelle Oliveira Menezes Moreira  
Coordenação Acadêmica  

  


