
 
 

 
PROJETOS APROVADOS - (REUNIÃO ORDINÁRIA 13.11.2019) 

 

Nº DE 
ENTRADA 

 

TÍTULO PROJETO PESQUISADOR 
RESPONSÁVEL 

CAAE 

60 
Perfil dos diagnósticos de enfermagem aplicados a 

pacientes que evoluíram para óbito materno. 
Renan Bruno de Araújo 

Fernandes 
24239119.9.0000.5201 

61 
Epidemiologia dos acidentes escorpiônicos em 
menores de 15 anos registrados no Centro de 

Assistência Toxicológica de Pernambuco  

Maria Julia Goncalves de 
Mello 

23662719.6.0000.5201 

63 
Perfil epidemiológico dos casos de intoxicação 

exógena na emergência pediátrica deum hospital 
materno infantil em Petrolina-PE 

Rejane Lins 22663719.5.0000.5201 

64 
Analise da estratégia do tratamento coletivo para 
controle de esquistossomose em um município de 

Pernambuco no período de 2010 a 2018 

Janaíde Rodrigues de 
Araújo Faustino 

21988919.0.0000.5201 

65 
Avaliação do perfil e percentual de pacientes 

submetidos a laparotomia por perfuração por arma 
de fogo em um hospital do Nordeste Brasileiro 

Thiago Guimarães Vilaça 22664219.3.0000.5201 

66 
Avaliação e desafios da estratégia nutrisus sob a 

perspectiva dos profissionais da educação na cidade 
do Recife-PE 

Jennifer Azevedo 21991119.2.0000.5201 



67 
O papel social da educação sexual para adolescentes 

de uma escola de referência na cidade do Recife 
Tulio de Morais Revoredo 24360619.4.000.5201 

1084 
Sarcopenia, funcionalidade e qualidade de vida em 
mulheres com câncer de mama em quimioterapia: 

Coorte prospectiva. 
Lívia Barboza de Andrade 22662619.5.0000.5201 

1110 
Avaliação da sarcopenia e prevalência de quedas em 

idosos hospitalizados 
Renata Carneiro Firmo 22663819.8.0000.5201 

1117 
Prevalência de disfunção erétil em pacientes com 
doenças reumatológicas atendidos no ambulatório 

de reumatologia do IMIP  

Laurindo Ferreira da Rocha 
Junior 

25083219.7.0000.5201 

1124 

Fatores associados a infecção hospitalar por 
Klebisiella Pneumonia e produtora de 

carbapenêmicos em unidade de terapia intensiva 
adulto: um estudo retrospectivo. 

Ana Cristina Farah Abdon 
da Silva 

24707619.0.0000.5201 

1125 
Perfil tabágico e sobrevida dos pacientes idosos 

com câncer admitido no serviço de oncogeriatria do 
IMIP 

Guilherme Jorge Costa 25057619.0.0000.5201 

1137 

Avaliação de ansiedade, depressão e qualidade de 
vida em pacientes idosos portadores de doença 

pulmonar obstrutiva crônica em ambulatório de um 
hospital escolado Recife 

Leopoldo Nelson Fernandes 
Barbosa 

22664319.7.0000.5201 

1140 
Analise da distribuição de frequência de via de 
parto ao longo das 24 horas de plantão em uma 

maternidade escola: um estudo descritivo. 

Brena Carvalho Pinto de 
Melo 

23243119.0.0000.5201 



1142 

Significado atribuído pelos profissionais de saúde as 
suas vivencias durante o atendimento as minorias 
sexuais e de gênero num hospital do Nordeste do 

Brasil 

Artur Eduardo de Oliveira 
Rangel 

24965419.0.0000.5201 

1145 
Carcinoma primário de vagina em mulher jovem- 

relato de caso 
Aurélio Antônio Ribeiro da 

Costa 
24239019.9.0000.5201 

1157 

Interações iniciais, desenvolvimento infantil e 
percepções maternas acerca da capacidade interativa 

dos bebes em contexto hospitalar de referência no 
Nordeste do Brasil 

Monica Melo 25076719.6.0000.5201 

1163 
Mucopolissacaridoses; da perspectiva de crianças e 

familiares 
Cybelle Cvalcanti Accioly 24363119.4.0000.5201 

1172 

Estudo dos fatores clínicos e histológicos do 
nefroblsatoma em pacientes tratados no hospital do 
instituto de Medicina Integral Professor Fernando 

Figueira entre 2013e 2018 

Norma Lucena Cavalcanti 
Licinio da Silva 

24943419.9.000.5201 

1174 
Avaliação dos resultados pós consultoria na 

farmácia de um hospital filantrópico do Recife 
Itala Morgania Farias da 

Nobrega 
24955419.3.0000.5201 

1176 
Ventilação mecânica prolongada em Terapia 

Intensiva Pediátrica: Estudo Internacional 
Transversal de Prevalência. 

Vanessa Vieira de Souza 09953119.9.2015.5201 

 
 
 


