Projetos Aprovados na Reunião Extraordinária do CEP/IMIP – 28.08.2019
Nº DE
ENTRADA

TÍTULO PROJETO

PESQUISADOR
RESPONSÁVEL

27

Avaliação da sonolência diuna excessiva em profissionais
de saúde de um hospital público de Pernambuco

Mayverson Vicente Alves

29

Níveis de ruídos e a prevalência de delirium em unidade
de terapia intensiva
Conhecimento dos pacientes portadores de diabetes
mellitus tipo 1 e 2 sobre a relação da saúde bucal com a
diabetes
Características da linguagem e cognição em adolescentes
com a síndrome da deleção 22q.11.2: uma serie de casos
Perfil do desempenho visual de lactantes pré-termo no
primeiro trimestre de vida

Wine Suehi dos Santos

14561219.6.0000.5201

Emille Raiza Luna Gomes
Ramos

17674019.5.0000.5201

Amanda Almeida Oliveira

15718619.5.00000.5201

Raquel Costa Albuquerque

04939018.1.3001.5201

Raquel Costa Albuquerque

05394819.1.3001.5201

Roberto José Costa Lustosa

15714619.0.0000.5201

35
895
929
972
974

O comportamento visuomotor e o desempenho motor de
lactantes nascidos pré-termo com 2 e 3 meses de idade
corrigida
Gastrectomias totais oncológicas sem drenagem cavitária
ou sondagem alimentar – Ensaio clínico piloto

CAAE

14165319.7.0000.5201

997

Identificar o conhecimento prático dos enfermeiros de
clínica médica pediátrica sobre cuidados paliativos

Claudiane Maria Urbano
Ventura

15648619.8.0000.5201

1009

Desenvolvimento e validação de instrumento de detecção
de risco para violência sexual domestica em escolares de
9 a 11 anos

Karla Danielle Xavier do
Bomfim

99193718.0.3001.5201

1030

O impacto da leucemia linfoide aguda nos pacientes
pediátricos: visão das mães

Danielle Rodrigues da Silva

15720719.4.0000.5201

1031

Independência funcional e sua relação com o medo de
cair e histórico de quedas em pacientes pós –acidente
vascular cerebral
Eficácia e legitimidade da entrevista motivacional com
cuidadores sobre a saúde bucal de pacientes especiais:
estudo randômico controlado.
Perfil de recém-nascidos desnutridos em uma unidade
neonatal interna da cidade do Recife-PE

Lívia Barboza de Andrade

16719419.9.0000.5201

Veronica Maria da Rocha
Kozmhinsky

17714619.2.0000.5201

Claudiane maria Urbano
Ventura

18626619.9.0000.5201

Avaliação de doença vascular do enxerto pós transplante
cardíaco por meio da tonometria arterial periférica: um
estudo exploratório
O que eles têm a dizer? Histórias de vida e legado de
idosos em cuidados paliativos.

Evandro Cabral de Brito

16809719.8.0000.5201

Nathaly Maria Ferreira
Novaes

18697919.5.0000.5201

Conhecimento básicos e atitudes de estudantes de
medicina nos serviços de saúde sobre a higienização das
mãos.
Sobrevida global e livre de eventos dos pacientes
pediátricos com leucemia linfoide aguda, tratados de
acordo com a classificação da doença residual mínima.

Maria Julia Goncalves de
Mello

17248919.8.0000.5201

Maria Julia Goncalves de
Mello

17865319.2.0000.5201

1049
1050
1060
1066
1070
1072

