
Projetos aprovados na Reunião Ordinária do CEP/IMIP – 08.05.2019 

 

Nº DE 
ENTRADA 

 

TÍTULO PROJETO PESQUISADOR 
RESPONSÁVEL 

CAAE 

 
19 

Perfil dos casos de tuberculose notificados em hospital do Recife Adrielle Rodrigues dos Santos  
12730419.7.0000.5201 

21 Variantes e assimetrias dos ventrículos cerebrais: Estudo 
retrospectivo com tomografia computadorizada 

Mariana Luiza de Acioly 
Rodrigues 

11949718.6.0000.5201 

22  
Avaliação do Sistema de vigilância das violências, na agressão sexual, 
em Pernambuco, 2015-2017 

Paulo Germano de Frias 12714019.0000.5201 

795 Doenças Crônicas não transmissíveis e estado nutricional de idosos 
internos em um hospital de referência  
 

Samanta Siqueira de Almeida 12292318.4.0000.5201 

870 Mortalidade e tempo de permanência na unidade de terapia intensiva 
de pacientes oncológicos adultos com insuficiência respiratória aguda 
submetidos à ventilação mecânica 

José Roberto da Silva Junior  
11275019.2.0000.5201 

887 Perfil dos pacientes pediátricos submetidos a traqueostomia paliativa 
no Nordeste 

Maria do Carmo Menezes Bezerra 
Duarte 

12122918.0.0000.5201 

945 Avaliação da eficácia e segurança do fator de crescimentos 
epidérmico recombinante (FCEhr) intralesional em participantes com 
úlcera de pé diabético no Brasil 

Erico Higino de Carvalho 49410515.2.2015.5201 

950 Desfecho clínico de pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca 
após extubação não programada 

 
Monique Cleia de Pontes 
Bandeira 

11877219.2.0000.5201 

970 Endarterectomia de carótida: perfil de um serviço de cirurgia vascular 
em cinco anos de experiência 

Esdras Marques Lins  
12810919.6.0000.5201 

980 Caracterização espectográfica do coração fetal pela ultrassonografia 
com dopler 

Alex Sandro Rolland de Souza 12873719.0.0000.5201 

982 Avaliação do nível de conhecimento de estudantes de medicina sobre 
osteonecrose dos maxilares relacionada à bifosfonatos 

Luciana Silva Regueira 12873619.0.0000.5201 



984 Registro Brasileiro de monitoração de terapias biológicas em doenças 
reumáticas, BiobadaBrasil 

Laurindo Ferreira da Rocha Junior 54231416.7.2037.5201 

985 Aspectos nutricionais de crianças portadoras de microcefalia 
associada à síndrome do Zika Vírus 

Amanda Costa de Lima 12541119.5.0000.5201 

992 Casamento infantil: uma análise acerca das usuárias do CAM-IMIP Leila Amaral Benício Teixeira 05637119.9.3001.5201 

1007 Dinâmica familiar de crianças em tratamento na oncologia pediátrica: 
uma compreensão através do desenho da família 

Ana Paula Amaral Pedrosa  
13151319.4.0000.5201 

 
 
 


