PROJETOS APROVADOS - (REUNIÃO ORDINÁRIA 11.12.2019)
Nº DE
ENTRADA

TÍTULO PROJETO

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

CAAE

69

Relação entre o momento do clampeamento do cordão
umbilical (com um a três minutos Vs. Até parar de pulsar)
com o estabelecimento das boas práticas na hora dourada

Kéllida Moreira Alves Feitosa

26275119.6.0000.5201

72

A cultura de segurança nas Unidades de Terapia Intensiva

Bruna Lopes da Silva

26819719.3.0000.5201

1054

Eventos Adversos da vacinação em prematuros: Um estudo
caso controle

Eduardo Jorge da Fonseca Lima

26472219.3.0000.5201

1068

Movimento anti-vacinas: Conhecimento dos pediatras sobre o
tema e as condutas adotadas pelos profissionais diante da
hesitação ou recusa do calendário vacinal.

Eduardo Jorge da Fonseca Lima

26282819.8.0000.5201

1123

Fatores de risco para o óbito neonatal nas 4 macrorregiões do
estado de Pernambuco. Há concordância na causa básica após
revisão da declaração de óbito

Ozanil Cursino Araujo

26615319.9.0000.5201

1139

Curva Pressórica em puérperas com pré-eclampsia
grave/superposta

Leila Katz

26387219.8.0000.5201

1159

Desenvolvimento e avaliação de processos na classificação de
risco e prognóstico de crianças com leucemia mieloide para
elaboração de protocolo de tratamento ajustado ao risco e
Prospecção da atividade antitumoral de produtos naturais.

Norma Lucena Cavalcanti Licínio
da Silva

71486117.6.3001.5201

1183

Sistema inteligente para identificação de pacientes com câncer
de colo de útero com prioridade para radioterapia

Flávia Augusta de Orange

26491219.0.0000.5201

1186

Relação entre força muscular respiratória, nível funcional e
risco de readmissão em uma unidade de terapia intensiva

Renata Carneiro Firmo

26612519.9.0000.5201

1188

Impacto de um protocolo multiprofissional nas queixas
osteomioarticulares e na qualidade de vida de funcionários de
um hospital de referência na região metropolitana do Recife

Marcela Raquel de Oliveira Lima

26578519.1.0000.5201

1196

Prevalência de anemia em gestantes, fatores associados e
desfechos perinatais de acordo com dois critérios de avaliação
(OMS versus CDC)

Malaquias Batista Filho

26666019.3.0000.5201

1206

Mães cuidadoras no serviço de oncopediatria de um hospital
de referência da cidade do Recife e o cuidado de si

Ana Paula Amaral Pedrosa

26383019.0.0000.5201

1207

O lúdico em sala de espera ambulatorial infantil:
Possibilidades de ressignificação do ambiente hospitalar

Ana Paula Amaral Pedrosa

26567619.1.0000.5201

1208

Tendências temporais e fatores associados à assistência prénatal adequada em Pernambuco

Maria de Fátima Costa Caminha

26428919.3.0000.5201

1210

Evolução temporal da anemia em crianças de seis a 59 meses
em Pernambuco, a partir de três inquéritos de base
populacional (1997, 2006 e 2016), e fatores associados à
situação em 2016

Maria de Fátima Costa Caminha

26433219.8.0000.5201

