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NOME DO PROJETO NOME DO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

Soroprevalência e fatores associados à gravidade e persistência da 
Chikungunya na população residente do município de Quixadá 
(sertão central), Ceará 

Luciano Pamplona de Goes Cavalcanti 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Fatores associados aos óbitos por chikungunya: um estudo de caso-
controle na cidade de Fortaleza, Ceará 

Luciano Pamplona de Goes Cavalcanti 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Como os nossos estudantes se relacionam com a comida e com seu 
corpo? Atitudes alimentares e satisfação com a imagem corporal em 
universitários da área da saúde. 

Lia Lia Olivier Sanders 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Aspectos associados à permanência das dores articulares e 
limitações funcionais dos pacientes com chikungunya na cidade de 
Fortaleza, 2015 a 2017 

Luciano Pamplona de Goes Cavalcanti 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Alterações oftalmológicas em pacientes com chikungunya Juliana de Lucena 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Avaliação da incidência de dor lombar por meio da termografia e a 
sua relação entre hábitos comportamentais em estudantes do curso 
de medicina em uma IES do estado do Ceará 

Edson Lopes da Ponte 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Contexto epidemiológico das arboviroses e suas complicações 
clínicas 

Keylla Márcia Menezes Souza 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Prevalência de sintomas depressivos e ansiedade e suas 
associações com fatores de risco entre idosos hospitalizados 

Arnaldo Aires Peixoto Júnior 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Perfil da mortalidade de médicos no Ceará: do que estão morrendo 
os nossos médicos? 

Daniele Rocha Queiroz Lemos Classificado com dispensa de carta de aprovação do comitê de ética 
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Análise da prevalência de depressão em estudantes de medicina do 
primeiro ao oitavo semestre do Centro Universitário Christus. 

Cristiano José Silva 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Análise da Incapacidade Funcional após Acidente Vascular Cerebral 
em Pacientes do Hospital Geral de Fortaleza: um estudo de coorte 

João José Freitas de Carvalho 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Estudo dos aspectos epidemiológicos da Leishmaniose visceral no 
Ceará e do seu perfil em pacientes do Hospital São José no período 
de 2011 a 2017 

Leidiane Pinho Silva 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Avaliação da qualidade do sono e ritmo circadiano em gestantes 
saudáveis acompanhadas em unidade básica de saúde no município 
de Fortaleza 

Cristina Figueiredo Sampaio Façanha  
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Análise epidemiológica de possível interação de sintomas 
depressivos em pacientes portadores de Diabetes Mellitus 
acompanhados por equipes da estratégia Saúde da Família do 
município de Fortaleza-Ceará. 

Cristiano José Silva 

Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Perfil epidemiológico dos usuários da testagem rápida para HIV em 
uma unidade básica de saúde no município de Fortaleza-Ceará, entre 
os anos de 2017 e 2018 

Cristiano José Silva 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Tuberculose no ambiente nosocomial: evolução clínica dos pacientes 
com tratamento precoce. 

Olga Vale Oliveira Machado 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Resposta imunológica e síndrome inflamatória da reconstituição 
imunológica (SIRI) em pacientes que iniciaram TARV com inibidor de 
integrase 

Melissa Soares Medeiros 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Análise do conhecimento dos adolescentes sobre a vacina 
quadrivalente HPV 

Ana Amélia Reis Jereissati 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Prevenção, Tratamento e Controle da Hipertensão Arterial Sistêmica Antônio Eusébio Rocha 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 
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Fragilidade de pacientes com doença renal crônica em tratamento 
hemodialítico - prevalência e fatores associados 

Claudia Maria Costa de Oliveira 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Fatores de risco para evolução desfavorável após cirurgia de Blalock-
Taussig modificada 

Acrisio Sales Valente 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

O desfecho clínico do uso de antimicrobianos em pacientes com 
infecções bacterinas multirresistentes em um hospital particular de 
Fortaleza-CE 

Melissa Soares Medeiros 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Percepção dos usuários de uma clínica escola acerca dos princípios 
da saúde do homem. 

Antônio Eusébio Rocha 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Uso racional de antimicrobianos em ambiente hospitalar Melissa Soares Medeiros 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Avaliação do perfil epidemiológico dos doadores e receptores de 
córnea do estado do Ceará referentes aos anos de 2013-2015 

Leidiane Pinho 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Estudo metabólico em pacientes submetidos a transplante pulmonar Maria Helane Costa Gurgel 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Estudo multicêntrico para avaliação da retinopatia diabética em 
indivíduos adultos com diabetes tipo 1 

Cristina Figueiredo Sampaio Façanha  
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Síndrome congênita do Zika: investigação da susceptibilidade à 
infecção congênita a partir de uma coorte oriunda de várias regiões 
do Brasil 

Erlane Marques Ribeiro 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Perfil epidemiológico e seguimento da sífilis congênita em hospital 
secundário em Fortaleza – CE 

Diana Austregesilo 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Perfil dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico 
dependentes de inibidores de bomba de prótons 

Gardenia Costa do Carmo 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 
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Observação: Os projetos que são dispensados de apreciação pelo comitê de ética (CEP/CEUA) devem aguardar o período de indicação dos alunos – 29 de agosto a 02 de 

setembro de 2018. 

Como os nossos estudantes se relacionam com a comida e com seu 
corpo? Atitudes alimentares e satisfação com a imagem corporal em 
universitários da área da saúde. 

Camila Herculano Soares Rodrigues 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

O parto humanizado no Ceará: comparações entre vias de parto e 
desfechos para mãe e recém-nascido. 

Juliana Nogueira Brasil 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Perfil dos usuários de lente de contato em um campus universitário 
dos cursos da área de saúde 

Leiria de Andrade Neto 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Comparação Sociodemográfica e Laboratorial de Pacientes com 
Evento Coronariano Agudo Precoce – Um estudo de caso-controle 

Rochelle Pinheiro 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Perfil epidemiológico das internações realizadas pela regulação de 
leitos do SUS no estado do Ceará: uma análise quantitativa do fluxo 
de acesso. 

Antônio Eusébio Rocha 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

O perfil genético-clínico de pacientes atendidos nas APAES do 
interior do estado do Ceará 

Erlane Marques Ribeiro 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Perfil epidemiológico, clínico e laboratorial dos pacientes portadores 
de HIV em uma clinica escola de Saúde do Estado do Ceará 

Olga Vale Oliveira Machado 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA na 
Secretaria de Cursos – 12º andar - prazo para entrega: 29 de junho a 
15 julho de 2018 

Comparação sociodemográfica e laboratorial de pacientes com 
Evento Coronariano Agudo Precoce – Um estudo de caso-controle 

Débora Rabelo Magalhães Brasil Não classificado 

Manifestações otorrinolaringológicas de Doença do Refluxo 
Gastroesofágico em pacientes de Fortaleza, CE 

Gerardo Marcílio Não classificado 

Estudo sobre sazonalidade de transtornos mentais atendidos na 
emergencia do hsm em 2017 

Carlos Celso Serra Azul Não classificado 
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Fortaleza, 28 de maio de 2018 

Daniele Rocha Queiroz Lemos 

Coordenação de Pesquisa e Extensão do Curso de Medicina 

Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS 


