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Nº DE
ENTRADA
51
53

54
55

TÍTULO PROJETO

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

CAAE

Avaliação do nível de funcionalidade de idosos cadastrados
programa hiperdia de uma unidade de saúde da família do
Recife
Perfil de intoxicações agudas por saneantes em crianças e
adolescentes de 0 a 14 anos de idade, notificadas pelo Centro
Toxicológicos de Pernambuco (CEATOX-PE), no período de
2013 a 2017
Percepções de gestores do programa de controle da hanseníase
sobre o uso dos indicadores de hanseníase para orientação das
ações nos serviços de saúde
Epidemiologia dos acidentes com animais peçonhentos em
toxicológica de Pernambuco

Amanda Sthephany de
Oliveira Costa

21998819.1.0000.5201

Mônica Maria de Coentro
Moraes

21091818.3.0000.5201

Jessica Suellen Babrosa
Mendes Ramos

21691019.5.0000.5201

Maria Júlia Gonçalves de Melo

21101219.1.0000.5201

57

Análise dos fatores percussores do estresse e da síndrome de
Burnout em uma população de profissionais de enfermagem

Roberto Wagner Junior Freire
de Freitas

21990619.0000.5201

58

Preditores de risco para mortalidade no pós-operatório de
cirurgia cardíaca

Paulo Henrique Bem

21684919.7.0000.5201

59

Conhecimento e avaliação da autoeficácia dos profissionais de
saúde sobre cuidados paliativos em um hospital de Pernambuco

Wine Suelhi dos Santos

22680819.7.0000.5201

1081

Avaliação da satisfação das mulheres assistidas em um centro de
parto normal da cidade do Recife durante o processo de parto e
nascimento
Uso da fotobiomodulação no tratamento da mucosite oral em
crianças e adolescentes com câncer; um estudo de ensaio clínico
randomizado e de qualidade de vida
Uso da fotobiomodulação no tratamento da mucosite oral em
crianças e adolescentes com câncer; um estudo de ensaio clínico
randomizado e de qualidade de vida

Maria Inês Bezerra de Melo

21231819.3.0000.5201

1082
1088

13388719.1.3001.5201
Maria Cecilia Freire de Melo
Maria Cecilia Freire de Melo
13388719.1.3001.5201

1092
1098
1102

1119
1129

1134
1135

1141
1144

Perfil de mulheres com câncer de endométrio acompanhadas em
um hospital de referência de Pernambuco: uma coorte
prospectiva
Análise de interações medicamentosas e intervenções
farmacêuticas em uma UTI oncológica pediátrica de um hospital
escola de Pernambuco
Perfil epidemiológico e avaliação das complicações a curto
prazo em pacientes com anomalias anorretais tratados no
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) –
Estudo Descritivo
Near Miss Materno: Perfil e trajetória assistencial em hospital
de referência em saúde materno infantil

Carla Rameri Alexandre Silva
de Azevedo

21231119.6.0000.5201

Ítala Morgania Farias da
Nobrega

21101519.4.0000.5201

Rodrigo Melo Gallindo

21217419.9.0000.5201

Um estudo de fase ½, aberto, de dose múltipla ascendente para
investigar a segurança, a tolerabilidade, a farmacocinética e a
atividade clínica e biológica do AGEN2034 em pacientes com
tumores sólidos metastático ou localmente avançados, com
expansão para câncer do colo uterino de segunda linha

Carla Rameri Alexandre Silva
de Azevedo

10175619.2.2004.5201

Jurema Telles de Oliveira
Lima

21626619.2.0000.5201

As duras penas: sentidos, vivências e desafios de equipes,
pacientes e familiares em cuidados paliativos
Estudo de fase3, multicêntrico, duplo cego, randomizado,
controlado por placebo, de grupos paralelos, de extensão de
segurança para avaliar a segurança e a tolerabilidade de
tezepelumabe
Duração da analgesia nas primeiras 24 horas pós- aplicação da
neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS) na modalida
Perfil da assistência ao parto e nascimento em um centro de
parto normal do Nordeste Brasileiro

Leila Katz
21686719.3.0000.5201

05223718.2.2008.5201
Patrícia Gomes de Matos
Bezerra
Claudluce Marques Pimentel

21440819.7.0000.5201

Viviane Maria Gomes de
Araújo

21388919.8.0000.5201

