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Análise da mortalidade cardiovascular no Estado do Rio de Janeiro pré, per e pós 
pandemia causada pelo SARS-COV-2

Esmeralci Ferreira Cardiologia

Existem diferenças em relação aos eventos cardiovasculares no Estado do Rio de 
Janeiro, pré, per e pós pandemia pelo SARS-COV-2?

Esmeralci Ferreira Cardiologia

Associação do perfil clínico e dos resultados angiográficos em pacientes com 
Síndrome Coronariana Estável submetidos à coronariografia em hospital público 
universitário no período da infecção pelo SARS-COV-2

Esmeralci Ferreira Cardiologia

Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento 
de pacientes com COVID-19 grave

Marcos L. Miranda CTI

Estudo descritivo das alterações dermatológicas em Hospital de referência COVID-19 
(HUPE/UERJ)

Daniela Alves P. Antelo Dermatologia

Impacto da pandemia de SARS-coV-2 sobre o acompanhamento de pacientes do 
ambulatório de Diabetes e Metabologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Roberta Arnoldi Cobas Diabetes

Ensaio Clínico Randomizado do Uso da Cloroquina com ou sem Azitromicina Para o 
Tratamento da Infecção Pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em Pacientes 
Hospitalizados e Uso da Cloroquina versus Tratamento de Suporte Para Pacientes em 
Monitoramento Domiciliar

Márcio Neves Bóia DIP

Fatores prognósticos e desfechos associados ao COVID 19 na população idosa 
hospitalizada

Luciana Branco da Motta Geriatria

Covid-19 e envelhecimento humano: incidência, apresentação clínica, fatores de risco, 
níveis de gravidade e resposta imune em indivíduos com 65 anos ou mais 

Roberto Alves Lourenço Geriatria

Identificação de preditores para fins diagnósticos e prognósticos de COVID-19 em 
profissionais de saúde

Renata Nunes Aranha Ginecologia

Análise de dados da COVID-19 por meio de aplicativo em smartphone Renata Nunes Aranha Ginecologia

Demanda transfusional e evolução clínica em receptores de hemocomponentes, com 
COVID-19+: experiência de quatro núcleos de hemoterapia do estado do Rio de 
Janeiro

Flavia Miranda Bandeira Hematologia

“Prevenção e controle do COVID-19: Estudo Multicêntrico sobre a percepção e 
práticas no cotidiano das orientações médico-científicas pela população dos territórios 
de abrangência da Atenção Primária à Saúde” 

Cesar Augusto Favoreto Med Família

Monitoramento clínico-epidemiológico e do potencial de virulência de amostras 
bacterianas Gram-positivas e Gram-negativas isoladas durante e após a pandemia de 
COVID-19

Ana Luíza Guaraldi Microbiologia
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Diálise peritoneal como método de substituição da função renal na injúria renal aguda 
(IRA) em pacientes com COVID-19

José Suassuna Nefrologia

Manifestações neurológicas em casos não graves de COVID-19 Sara Martinelli de Souza Neurologia

Produtos de excreção e secreção (ES) de helmintos e o processo de imunomodulação 
na infecção in vitro do SARS-CoV-2

Eduardo José L. Torres Parasitologia

 BCG em profissionais de saúde e COVID-19: biomarcadores preditivos de infeçção Afrânio Kritski Patologia Geral

A resposta da expressão de TP53/p53 circulante mediante a infecção, cura e 
tratamento da COVID-19

Maria Helena Ornellas Patologia Geral

Contribuição da ultrassonografia de tórax em pacientes com COVID-19 e papel da 
oscilação forçada na avaliação de sequelas pulmonares na UERJ

Agnaldo José Lopes Pneumologia

Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Cláudia Costa Pneumologia

Correlação sindrome metabólica X Gravidade da Covid-19 Armando Leão F. Neto Radiologia

Estudo dos Padrões Radiográficos e Tomográficos de Tórax na COVID-19 e 
Comparação com Dados Clínicos

Roberto Mogami Radiologia

Modelo de Machine learning para predição de prognóstico de gravidade pela análise 
de tomografias computadorizadas de tórax e correlação clínica-epidemiológica em 
paciente infectados pelo COVID-19

Roberto Mogami Radiologia

Projeto Mario Pinotti II. Estudo brasileiro de coorte observacional para avaliação do 
efeito do uso crônico dos antimaláricos sobre a frequência de infecção pelo novo 
coronavírus 2019 em pacientes com doenças reumáticas imunomediadas

Evandro Klumb Reumatologia

Levantamento dos dados clínicos e laboratoriais dos pacientes com COVID internados 
no HUPE

Evandro Klumb Reumatologia

Estudo para avaliação do efeito profilático dos antimaláricos sobre a frequência de 
infecção pelo novo coronavírus 2019 em pacientes profissionais de saúde

Evandro Klumb Reumatologia


