
 

ANDRÉA MARIA 
ELEUTÉRIO  

DE BARROS LIMA 
MARTINS 

PERFIL 

Docente e Pesquisadora da Unimontes, atuante no 

curso de graduação em Odontologia e na pós- 

graduação stricto sensu nos cursos de Mestrado e 

Doutorado em Ciências da Saúde (PPGCS; Conceito 

6 CAPES). Coordeno o grupo de pesquisa Vigilância 

e Letramento em saúde  (GPVLS). Tenho parcerias de 

pesquisas ativas com pesquisadores de outras 

Universidades e Centros                 de Pesquisas. Sou consultora 

ad- hoc do CNPq e de periódicos nacionais e 

internacionais. 
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PROFESSORA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
PESQUISADORA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

Faculdade de Odontologia (UFVJM) - 1988 

Graduação em Odontologia 

Faculdade de Medicina (UFMG) - 2000-2001 
Mestrado em Saúde Pública (área de concentração: Epidemiologia) 

Faculdade de Medicina (UFMG) - 2004-2008 
Doutorado em Saúde Pública (área de concentração: Epidemiologia) 

Faculdade de Odontologia (UFMG) - 2004-2008 
Pós-doutorado em Odontologia 

 
EXPERIÊNCIA DE TRABALHO: 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (Unimontes) 

Admissão 01/02/1999 com 23 anos de experiência profissional na Unimontes, 

sou docente efeitva  do Departamento de Odontologia. Na graduação, atuo 

na disciplina de Estudo de Saúde Coletiva (letramento em saúde). No PPGCS, 

tenho atuado como docente e pesquisadora do programa bas diciplinas 

Epidemiologia e Letramento em Saúde. 

 

PROJETOS DE PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO: 

A maior parte dos projetos de pesquisas em atividade sob minha 

coordenação tem explorado o conhecimentos da área Odontológica 

juntamente com o conhecimento interdisciplinar interesse à Saúde. Tenho 

atuado nas duas áreas de concentração do programa: i. avaliação 

epidemiológica, clínica e molecular de doenças humanas e ii. saúde coletiva. 

Meus interesses investigativos na pesquisa Odontológica e na pesquisa 

interdisciplinar em Saúde se concentram nos estudos: i. Levantamentos 

Epidemiológicos sobre condições de saúde Bucal; ii. Saude do trabalhador; 

iii. Perfil de Morbi mortalidade em distintas populaçoes; iv. Questões 

subjetivas relacionadas à saúde bucal; v. Biossegurança; vi. Avaliação de 

serviços de Saúde; vii. Vacinação contra hepatite B; viii. Iniquidades em 

saúde; ix. Letramento em saúde. 
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