
Projetos Aprovados na Reunião Ordinária do CEP/IMIP – 14.08.2019 
 

Nº DE 
ENTRADA 

 

TÍTULO PROJETO PESQUISADOR 
RESPONSÁVEL 

CAAE 

 
34 

Autogestão do cuidado de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 Laryssa Priscilla Mélo dos 
Santos Alves 

17386619.3.0000.5201 

37 Fatores associados na interrupção do AME para início precoce do 
leite artificial em crianças menores de seis meses 

Ericka Azevedo dos Santos 17376619.5.0000.5201 

38 Absenteísmo: motivos que levaram ao não comparecimento a 
consultas odontológicas programáticas em USF do Recife 

Maria Camilla de Barros 
Cavalcanti e Silva 

17553519.7.0000.5201 

912 Câncer do colo do útero em mulheres idosas e a integridade no 
cuidado 

Lilian Guerra Cabral dos 
Santos 

08145319.7.3001.5201 

920 Avaliação dos valores da elastografia hepática por ARFI nos 
pacientes submetidos a transplante hepático e sua associação 

com desfecho clínico 

Flavia Augusta de Orange Lins 
da Fonseca 

17310719.0.0000.5201 

991 Analise da altura e da simetria labial: comparação entre a técnica 
de fisher versus técnica de millard em crianças submetidas a 

queiloplastia. 

Rui Manoel Rodrigues Pereira 17531619.1.0000.5201 

996 Avaliação da percepção e do grau de conhecimento médico 
sobre o uso de dispositivos percutâneos para alimentação em 

portadores de demência avançada. 

Julia Neiva Cavalcanti 
12998619.0.3003.5201 

1051 Ultrassonografia quantitativa para mensuração óssea em idosos: 
um teste de triagem acurado para detecção de osteoporose? 

Lívia Barboza de Andrade 17914819.6.0000.5201 

1052 Uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos 
hospitalizados 

Ítala Nobrega 17903919.5.0000.5201 

1053 Motivos para escolha de um hospital de referência no processo 
seletivo para os programas de residência médica: um corte 

transversal. 

Eduardo Jorge da Fonseca 
Lima 

17873519.0.0000.5201 



1055 Validação de um aplicativo móvel sonoro para treino de marcha 
em indivíduos pós acidente vascular cerebral. 

Lívia Barbosa de Andrade 17906919.1.0000.5201 

1065 Repercussões clínicas e nutricionais do tempo de aleitamento 
materno e início da alimentação complementar em crianças 

menores de dois anos. 

Derberson José do 
Nascimento Macêdo 

17982419.8.0000.5201 

1076 Diarreia aguda em menores de cinco anos: Etiologia bacteriana e 
sensibilidade aos antimicrobianos. 

Maria Julia Goncalves de 
Mello 

18024819.9.0000.5201 

1077 Natimortalidade como indicador do nível de assistência pré-
natal: estudo de caso controle. 

Maria Inês Bezerra de Melo 17991219.4.0000.5201 

1083 Análise da abordagem de temas relacionados à sexualidade do 
idoso na prática e formação de geriatras no Instituto de 

Medicina Integral Prof.  Fernando Figueira (IMIP) 

Leopoldo Nelson Fernandes 
Barbosa 

17863519.5.0000.5201 

1087 O impacto do acompanhamento nutricional ambulatorial na 
sarcopenia do paciente oncológico. 

Nathalia Fideles Lins Vieira 18072719.3.0000.5201 

 
 
 


