
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezados professores, 
 

A Comissão de Acompanhamento do Programa de Iniciação Científica, torna pública o Resultado da 1ª fase relativo ao Edital 23/2015 do Programa de Iniciação Científica dos Campi 

Parque Ecológico e Benfica do Centro Universitário Christus – Unichristus. Os projetos classificados estão aptos a participar da etapa de indicação dos alunos que irão auxiliar a execução do 

projeto proposto, restando ainda a entrega da carta de não acúmulo de bolsa pelos alunos indicados (ver anexo), da carta de aprovação do respectivo comitê de ética e, em alguns casos, a 

solicitação de aceite como projeto não-bolsista. Informamos que de acordo com o avanço das etapas os projetos poderão sofrer alterações de posição na classificação. Solicitamos atenção 

aos prazos que constam no edital e que estão colocados na tabela abaixo: 

ATIVIDADES DATA RESPONSÁVEL 

Pré-indicação dos alunos de iniciação científica 26/05/16 a 03/06/16 ORIENTADOR 

Entrega da carta de não acúmulo de bolsa (ver modelo em anexo) 14 a 21/06/16 ALUNO 

Entrega da carta de aprovação do respectivo comitê de ética na secretaria de cursos 11/07/2016 ORIENTADOR/ALUNO 

Solicitação de Aceite como Projeto Não – Bolsista 1 a 3/08/2016 ALUNO 

Assinatura de termo de compromisso 15 a 19/08/2016 ALUNO 

 
 

Atenciosamente, 

 
 

Coordenação Geral de Pesquisa e Extensão em Saúde 

Centro Universitário Christus – Unichristus 
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RESULTADO 1ª FASE 
- EDITAL 23/2015 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2016 - 2017 

CURSO: MEDICINA 
ÁREA: CIÊNCIAS BÁSICAS 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

 
1º 

 

Estudo do efeito do Óleo essencial de Croton zehntneri em 
modelos comportamentais de ansiedade e depressão em 

camundongos. 

 
Edson Lopes da Ponte 

 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 
alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

2º 
Estudo comportamental e neuroquímico do extrato hidroalcoólico 
e catequina extraídos da fibra da casca de Cocos nucifera L. no 

sistema nervoso central de camundongos. 

 
Manoel Cláudio Azevedo Patrocínio 

 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
3º 

Avaliação do conhecimento e das atitudes dos docentes e 

discentes de medicina de instituições de ensino de Fortaleza, 

diante do suicídio. 

 
Marcos Kubrusly 

 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 
alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
 

4º 

Adaptação transcultural e validação do questionário Short Tutor 

Evaluation Questionaire, Maastricht Medical School, 2002-2003, 

para avaliação do desempenho dos tutores do curso de medicina 

do Centro Universitário - Unichristus 

 
Marcos Kubrusly 

 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

5º 
Análise fractal como método de avaliação diagnóstica da rejeição 

de enxerto renal pós-transplante. 
Charles Jean Gomes de Mesquita 

 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 
alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
6º 

Uso da Teoria de Resposta ao Item na avaliação do Teste de 

Progresso interinstitucional de uma escola médica 

 
Grijalva Otavio Ferreira da Costa 

 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 
alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

 

 
7º 

 

Exercício Físico e Hábitos Alimentares: Uma Análise da 

Influência desses Fatores na Qualidade de Vida de Estudantes 

de Medicina. 

 

Diogo Esmeraldo Rolim 

 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 
alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

8º Análises morfométricas do lóbulo paracentral. Manoel Claudio Azevedo Patrocinio Classificado e aguardando a pré-indicação dos 
alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

9º 
Prevalência da Discromatopsia em estudantes de Medicina do 

Centro Universitário Unichristus. 
Leiria de Andrade Neto Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 
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ÁREA: CIRURGIA EXPERIMENTAL E CIRURGIA GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

 

1º 

 

Avaliação do gap venoarterial de dióxido de carbono (CO2) na 

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) Esquerda. 

 
Marcelo Jorge Jacó Rocha 

 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

 
2º 

 

Desenvolvimento de modelo sintético para simulação 

laparoscópica de anastomose manual em prótese vascular com 

estudo piloto da curva de aprendizado. 

 

Carlos Eduardo Barros Jucá 

 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 
alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

3º 

 

Avaliação da sensibilidade da cápsula endoscópica para o 

diagnóstico de lesões do intestino delgado 

 
Juliana Custódio Lima 

 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

4º 
Comunicação interventricular residual após reparo cirúrgico: 

prevalência, significância e evolução. 
Acrisio Sales Valente Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

5º 

 

Avaliação da competência na realização de nós, pontos e sutura 

cirúrgica no simulador de videocirurgia endo-suture trainer box. 

 
Grijalva Otavio Ferreira da Costa 

 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

6º 
Avaliação radiológica do ligamento anterolateral na Ressonância 

Nuclear Magnética 3D 
Francisco Abaeté das Chagas Neto Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

- 
Epidemiologia das fraturas de face em um hospital terciário em 

Fortaleza-CE 
Joaquim José de Lima Silva 

 

Não classificado 
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ÁREA: CLÍNICA E PEDIATRIA 
CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

 
1º 

Contagem de Corpos Lamelares e Teste das Microbolhas Estáveis 

no Aspirado Gástrico de Recém - Nascidos Prematuros para 

Avaliação da Maturidade Pulmonar. 

 
Mayra Isabel Correia Pinheiro 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

2º 
Evolução do exame neurológico em pacientes com embriopatia 

congênita por Zika Vírus 
Carlos Eduardo Barros Jucá 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
3º 

Abordagem qualitativa da percepção do cuidador e dos fatores 

relacionados à obesidade infantil em crianças de 0 a 05 anos de 

idade em uma Unidade de Assistência Primária a Saúde. 

 
Joseane Marques Fernandes 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

4º Microcefalia: um real problema da atualidade? Ana Amélia Reis Jereissati 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

5º 
Craniossinostose e fechamento precoce das fontanelas: 

Correlação entre conhecimentos prévios e achados clínicos. 
Carlos Eduardo Barros Jucá 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
6º 

Avaliação do perfil de nutrição e do desenvolvimento psicomotor 

em crianças nascidas com baixo peso assistidas por uma 

instituição de referência no estado do Ceará 

 
Maria Cymara Pessoa Kuehner 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

7º 
Associação entre preditores de sarcopenia, equilíbrio e quedas em 

idosos da comunidade. 
Arnaldo Aires Peixoto Júnior 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

8º 

Avaliação das terapias empregadas em pacientes adultos portadores de 

púrpura trombocitopênica imunológica (PTI) acompanhados no serviço 

de hematologia de hospital universitário em Fortaleza - Centro de 

Referência no Ceará proposta de protocolo de terapia para a PTI. 

 
Elsie Sobreira Kubrusly 

 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

 

9º 
Desempenho físico e força muscular em idosos atendidos em um 

ambulatório de geriatria de um centro universitário de Fortaleza-Ce 
Arnaldo Aires Peixoto Júnior 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

10º 
Perfil Epidemiológico de recém-nascidos internados em UTI 

neonatal. 
Ana Amélia Reis Jereissati 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
11º 

Avaliação de biópsias renais pré-implante pelos métodos de 

congelação e parafina utilizando o escore Maryland Aggregate 

Pathology Index (MAPI). 

 
André Costa Teixeira 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

12º 
Perfil clínico, laboratorial e epidemiológico da Leishmaniose 

visceral em crianças no município de Fortaleza 
Ana Amélia Reis Jereissati 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
13º 

Dependência de tratamento de manutenção contínua com 

inibidores de bomba de prótons em pacientes com doença do 

refluxo gastroesofágico: prevalência e fatores associados 

 
Gardenia Costa do Carmo 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

14º 
Estudo sobre Endocardite infecciosa em um Hospital Terciário de 

Fortaleza, CE. 
Rochelle Pinheiro Ribeiro 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

15º Prevenção contra o sarampo: conhecimento populacional. Jocielide Sales Campos 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

16º 
Avaliação dos hábitos de exposição ao sol e de fotoproteção entre 

professores universitários. 

Camila Teles Franco da Silveira 

Albuquerque 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

- 

Tradução, adaptação cultural e validação do UCLA – Scleroderma 

Clinical Trial Consortium Gastrointestinal Tract Instrument 2.0 

(UCLA GIT 2.0) 

 
Sheila Maria de A Fontenele Fortaleza 

 
Não classificado 
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ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

 
1º 

Prevalência de Gardnerella Vaginalis, Trichomonas Vaginalis e 

Candida sp em mulheres submetidas a exames citopatológicos em 

um Hospital público de Fortaleza 

 
Rosiane Alves de Sousa Teles 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

2º 
Avaliação de internamento em UTI entre gestantes e puérperas em 

um hospital terciário de Fortaleza/CE 
Orivaldo Alves Barbosa 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

3º 
Avaliação Epidemiológica da Sífilis Gestacional em Fortalea, 

Ceará. 
Rosiane Alves de Sousa Teles 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

4º 
Análise retrospectiva epidemiológica da violência contra gestante 

em Fortaleza, Ceará. 
Helena Maria Barbosa Carvalho 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
 

5º 

Correlação entre dados clínicos, radiológicos e 

anatomopatológicos de lesões mamárias encontradas em 

mulheres atendidas no Hospital Geral Doutor César Cals de 

Oliveira, em Fortaleza-CE. 

 
Paulla Vasconcelos Valente 

 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
6º 

Principais achados à mamografia de pacientes em rastreamento 

do câncer de mama em um hospital terciário: um estudo 

retrospectivo. 

 
Paulla Vasconcelos Valente 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
7º 

Avaliação do correto preenchimento da caderneta de saúde da 

gestante em uma unidade de atenção primária à saúde do 

município de Fortaleza. 

 
Joseane Marques Fernandes 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

8º 
Estudo das alterações do sono durante a gestação em mulheres 

com diabetes mellitus. 

Cristina Figueiredo Sampaio Façanha 

Cristina Façanha 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

 

9º Prevalência de pré-eclâmpsia em Hospital terciário de Fortaleza. Paulla Vasconcelos Valente 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

10º Aspectos relevantes da gestante usuária do SUS/Ceará. Dirlene Mafalda Ildefonso da Silveira 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

- 
Aspectos determinantes da escolha da via de parto no contexto da 

atenção primária à saúde. 
Dirlene Mafalda Ildefonso da Silveira Não classificado 
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ÁREA: MEDICINA PREVENTIVA E EPIDEMIOLOGIA 
CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

 

1º 
O impacto da atenção primária nos últimos 10 anos no município de 

Horizonte. 
Severino Ferreira Alexandre 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
2º 

O ganho de peso pós-transplante renal e sua associação com 

terapia imunossupressora com e sem o uso de inibidores da mtor, 

em uma unidade de transplante renal de Fortaleza-Ceará. 

 
Claudia Maria Costa de Oliveira 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
3º 

Avaliação dos conhecimentos prévios de gestantes acompanhadas 

em Unidade Básica de Saúde, em Fortaleza-CE, sobre Zika Vírus e 

a associação com microcefalia. 

 
Anamaria Cavalcante e Silva 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

4º 
Repercussões emocionais e atitudes dos pacientes com a síndrome 

da imunodeficiência adquirida. 
Gilson Holanda Almeida 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

5º 
Perfil epidemiológico de pacientes atendidos na emergência 

traumatológica de um hospital secundário: um estudo retrospectivo. 
Antônio Eusébio Teixeira Rocha 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
6º 

Perfil epidemiológico e desfecho clínico da injúria renal aguda em 

pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva de um 

hospital terciário de Fortaleza, Ceará. 

 
Anaiara Lucena Queiroz 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
7º 

Avaliar as condições de estresse no trabalho e a incidência de 

Hipertensão Arterial em profissionais que prestam serviço na 

atenção primária e secundária em um bairro de Fortaleza-CE. 

 
Joseane Marques Fernandes 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

8º 

 

Educação em Saúde na Unidade Básica de Saúde Aída Santos Silva 

com foco na puericultura. 

 
Helena Maria Barbosa Carvalho 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

9º 
Função das vacinas na saúde das crianças: percepção de mães 

usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Jocileide Sales Campos 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

10º 
Ações de vigilância epidemiológica e controle do tracoma em 

escolares no município de Russas-CE 
Anamaria Cavalcante e Silva 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

11º 
Detecção de Leishmania (viannia) braziliensis em flebotomíneos 

capturados no município de Fortaleza-CE. 
Alexander Amaral Medeiros 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
12º 

O impacto da cardiopatia congênita no desenvolvimento 

neuropsicomotor dos pacientes portadores de Síndrome de Down: 

um estudo caso-controle. 

 
Ellaine Doris Fernandes Carvalho 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
13º 

Impacto da qualidade do doador renal falecido na sobrevida dos 

enxertos em uma unidade de transplantes em Fortaleza-Ceará: a 

aplicação de um novo índice de risco. 

 
Claudia Maria Costa de Oliveira 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

14º 
Análise de frequência de antígenos de 

histocompatibilidade (HLA) no estado do Ceará. 
Karine Sampaio Nunes Barroso 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
15º 

A utilização da bioimpedância elétrica na avaliação do estado 

nutricional em hemodiálise: o índice de massa magra e sua 

associação com outros marcadores nutricionais. 

 
Claudia Maria Costa de Oliveira 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

16º 
Avaliação da influência da espiritualidade e religiosidade no 

processo saúde doença. 
Dirlene Mafalda Ildefonso da Silveira 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
17º 

Estudo do Perfil Epidemiológico, Clínico e Laboratorial Envolvendo 

Prontuários de Pacientes Convivendo com HIV/AIDS de Unidade de 

Atendimento Especializado em Fortaleza. 

 
Melissa Soares Medeiros 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

18º 
Estudo Epidemiológico da Cardiomiopatia de Takotsubo em um 

hospital de referência em Fortaleza, Ceará, Brasil. 
Rochelle Pinheiro Ribeiro 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

19º 
Influência de doenças respiratórias no absenteísmo de escolares: 

um impedimento à melhor qualidade de vida. 

 

Anamaria Cavalcante e Silva 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

20º 
Mudanças do currículo de medicina e suas implicações no 

rendimento acadêmico 
Melissa Soares Medeiros 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

21º 
Autoestima e qualidade de vida em pessoas com e sem Síndrome 

de Down: Afinal, qual a diferença? 
Ellaine Doris Fernandes Carvalho 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

22º 
A importância da testagem rápida do HIV, da Sífilis, da Hepatite B e 

da Hepatite C em uma UBS de Fortaleza: um estudo epidemiológico. 
Antônio Eusébio Teixeira Rocha 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

23º 
Epidemiologia dos Pacientes Diagnosticados com Câncer de Pênis 

no Ceará. 
Rômulo Augusto da Silveira 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

24º 
Avaliação da Adesão ao Tratamento de Pacientes Idosos na 

Atenção Primária à Saúde 
Bruno Souza Benevides 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
25º 

Avaliação nutricional e dos fatores de risco para prematuridade e 

baixo peso ao nascer: um estudo de crianças internadas em um 

hospital terciário em Fortaleza-CE. 

 
Regina Lúcia Portela Diniz 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
26º 

Aspectos clínicos e evolução dos pacientes portadores de 

hipotireoidismo congênito acompanhados no serviço de 

endocrinologia no Hospital Albert Sabin – Fortaleza – CE. 

Cristina Figueiredo Sampaio 

Façanha 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 

 
27º 

 
A relação entre o perfil clínico e epidemiológico e o tempo de 

internação hospitalar dos pacientes da enfermaria de clínica médica 

de um hospital terciário em Fortaleza-CE. 

 

 
Ivna Cavalcante Barros Sales 

 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

10 
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28º 

Perfil da coqueluche em crianças no Brasil no período de 2005 a 

2015: revisão de literatura e atualização epidemiológica com 

incidência, mortalidade e cobertura vacinal. 

 
Jocileide Sales Campos 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
29º 

Transtorno de ansiedade social em estudantes de Medicina no 

contexto da aprendizagem baseada em problemas – A importância 

da capacitação docente 

 
Lia Lira Olivier Sanders 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

30º 
Avaliação dos hábitos e conhecimentos sobre fotoproteção em 

pacientes atendidos na santa casa de misericórdia de Fortaleza, CE. 

Camila Teles Franco da Silveira 

Albuquerque 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
31º 

Estudo comparativo dos efeitos da dapagliflozina e da empagliflozina 

sobre o perfil glicêmico e o perfil antropométrico de diabéticos em 

tratamento 

 
Marcelo Rocha Nasser Hissa 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

32º 
Estudo comparativo acerca do consumo de álcool entre 

universitários de diferentes cursos 
José Christian Machado Ximenes 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

33º 
Tuberculose no Ambiente Hospitalar: desfecho na evolução clínica 

dos pacientes com tratamento precoce 
Olga Oliveira Vale 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
34º 

Avaliação dos pacientes acompanhados no ambulatório de 

hipertensão pulmonar do Serviço de Pneumologia do Hospital de 

Messejana 

 
Marcelo Jorge Jacó Rocha 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

35º A adesão ao tratamento em pacientes portadores de esquizofrenia Gilson Holanda Almeida 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

36º 
Avaliação dos hábitos de exposição ao sol e de fotoproteção entre 

professores universitários 

Camila Teles Franco da Silveira 

Albuquerque 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 
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37º 
Preditores de ventilação mecânica prolongada em unidade de 

terapia intensiva respiratória. 
Simone Castelo Branco Fortaleza 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

38º 
Qualidade de Vida de pacientes hipertensos atendidos na atenção 

secundária de uma capital do Nordeste Brasileiro 
Keylla Márcia Menezes de Souza 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

 
39º 

Levantamento epidemiológico do perfil clínico das dermatoses 

observadas no serviço de dermatologia do Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Fortaleza. 

Camila Teles Franco da Silveira 

Albuquerque 

Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

40º Prematuridade: Influência da ansiedade. Jocileide Sales Campos 
Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

- 
Análise do perfil epidemiológico em pacientes com câncer de pulmão 

em um hospital de referência do estado do Ceará 
Simone Castelo Branco Fortaleza Não classificado 

 

 
Fortaleza, 09 de maio de 2016. 
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