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CURSO: MEDICINA 

ÁREA: CLÍNICA E PEDIATRIA 
NOME DO PROJETO NOME DO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

Avaliação da taxa de sucesso da trabeculectomia nos pacientes 
acompanhados em serviço de referência em glaucoma de Fortaleza-
CE 

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

Distúrbios metabólicos em pacientes com HIV em uso de novos ARVS 
(inibidores da integrase). 

Clarisse Mourão Melo Ponte 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Desfechos clínicos e fatores associados à sarcopenia em idosos 
atendidos em ambulatório. 

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

Manejo da glicemia intra-hospitalar em pacientes com doenças 
cardiovasculares internados em hospital terciário do estado do Ceará 

Clarisse Mourão Melo Ponte 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Correlação entre hipotireoidismo e glaucoma: dados clínicos e sócio-
demográficos numa clínica escola 

Juliana de Lucena 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Rede brasileira de osteogênese imperfeita Erlane Marques Ribeiro 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Análise do perfil de antimicrobianos mais utilizados e microrganismos 
mais prevalentes em unidade de cuidados intensivos em fortaleza 

Manoel Cláudio Azevedo Patrocínio 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Avaliação clínico-patológica dos pacientes transplantados no Hospital 
Geral de Fortaleza com diagnóstico histopatológico de alterações 
mediadas por anticorpos segundo a classificação de Banff 

André Costa Teixeira 

Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 
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Síndrome de Burnout em estudantes universita ́rios e suas 
associaço ̃es com o sono, os abusos de substa ̂ncias, a cognição, a 
autoestima e a qualidade de vida 

Arnaldo Aires Peixoto Júnior 

Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

O impacto de doenças digitais na qualidade de vida e na 
produtividade acadêmica de estudantes de nível superior 

Hermano Alexandre Rocha 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Perfil e estado de saúde pós-parto dos nascidos vivos de acordo com 
a faixa etária materna em um hospital de referência em Fortaleza-CE 

Jocileide Sales 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Utilização de mistura de óleos omega 3, 6 e 9 como estratégia de 
prevenção da lesão renal causada por AINH 

Marcio Wilker Soares Campelo 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Perfil etiológico de pacientes com dispepsia acompanhados em 
ambulatório secundário de gastroenterologia 

Gardenia Costa do Carmo 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Perfil clínico dos pacientes atendidos na clínica escola do Centro 
Universitário Christus. 

Eduardo Jucá 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Avaliação funcional e sintomática de pacientes com DPOC na Clínica 
Escola de Saúde Unichristus 

Simone Castelo Fortaleza 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Perfil dos pacientes portadores de glaucoma atendidos na Fundação 
Leiria de Andrade 

Juliana de Lucena 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Relação entre aleitamento materno e leucemia linfoide aguda Ana Amélia Reis Jereissati 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Prevalência de glaucoma em pacientes portadores de hipertireoidismo 
atendidos na Clínica Escola de Saúde Unichristus 

Juliana de Lucena 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Asma e obesidade em crianças e adolescentes: impacto na qualidade 
de vida 

Carolina Arcanjo Lino 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
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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. 

 

Fortaleza, 08 de junho de 2018 

 

 

 

 

 

 

julho de 2018 

Prevalência de retinopatia diabética na primeira avaliação 
oftalmológica em pacientes diabéticos no nível secundário de atenção 
à saúde 

Laura Girão Lopes 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Variação dos níveis de sódio e glicose no pós-operatório de 
neurocirurgia pediátrica: correlação com desfechos clínicos 

Eduardo Jucá 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do CEP/CEUA 
na Secretaria de Cursos – Prazo para entrega: 29 de junho a 15 
julho de 2018 

Perfil e estado de saúde pós-parto dos nascidos vivos de acordo com 
a faixa etária materna em um hospital de referência em Fortaleza-CE 

Juliana Mota Não classificado 

Daniele Rocha Queiroz Lemos 

Coordenação de Pesquisa e Extensão do Curso de Medicina 

Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS 


