PROJETOS APROVADOS PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP-IMIP) EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15.03.17
CAAE

Título do Projeto

Pesquisador Responsável

63439516.3.0000.5201

Consumo alimentar e estado nutricional de estudantes de uma instituição da rede
privada de ensino da cidade do Recife

Marta Lira da Silva

64396816.1.0000.5201

Perfil do desenvolvimento motor e funcional de crianças acompanhadas no método
canguru encaminhadas para o centro de reabilitação do Instituto de Medicina Integral
Prof. Fernando Figueira - IMIP

Marcela Raquel de Oliveira Lima

65363417.4.0000.5201

Estado nutricional de pacientes no pós transplante renal tardio: realidade de um hospital
de Pernambuco

Ana Monique David da Silva

64429816.8.0000.5201

Hidrocefalia em crianças nascidas com microcefalia por Zika virus atendidas no IMIP; uma Suely Arruda Vidal
série de casos

64201617.2.0000.5201

Avaliação das inconformidades na assistência as mulheres que evoluíram para óbito em
região de saúde de Pernambuco

Jaciele Cristina da Silva Belone

64441417.0.0000.5201

Continuidade da atenção as doenças crônicas entre níveis assistenciais: Perspectiva do
usuário

Cynthia Resque de Barros
Vasconcelos

64434217.4.0000.5201

Coordenação do cuidado entre níveis assistenciais em dois municípios do Estado de
Pernambuco

Geison Cícero da Silva

63439516.3.0000.5201

Consumo alimentar e estado nutricional de estudantes de uma instituição da rede privada Marta Lira da Silva
de ensino da cidade do Recife

61697416.2.0000.5201

Conhecimento dos pais/responsáveis acerca da saúde bucal de pacientes acompanhados
pelo setor de oncologia pediátrica

Bruna Rafaele Vieira Pedrosa

60824516.7.0000.5201

Avaliação do perfil dos pacientes transplantados renais com crianças de priorização

Mônika Brendel Dantas

64411617.8.0000.5201

A pratica da amamentação na adolescência: identificando conhecimentos, dificuldades e
perspectivas

Sandra Hipólito Cavalcanti

OBS 1. O pesquisador responsável do projeto aprovado poderá imprimir o parecer
consubstanciado via Plataforma Brasil.
OBS 2. Os projetos submetidos ao CEP e que não se encontram na relação, ficaram em
pendências ou não tiveram respostas. (Neste último caso, o relator do projeto não
compareceu à reunião).
OBS 3. O pesquisador responsável receberá por e-mail as solicitações/modificações das
pendências.

