RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CEP-CESUMAR DO DIA 05/06/09
CAAE
TÍTULO
0046.0.299.000-09 Perfil nutricional de idosos internados em um hospital público da região norte
do Paraná (REAVALIAÇÃO)
0054.0.299.000-09 Análise de recidiva de nódulos vocais em pacientes após alta terapêutica
(REAVALIAÇÃO)
0064.0.299.000-09 Prevalência de anticorpos IgG contra Toxoplasma gondii em uma população
universitária feminina da cidade de Maringá-PR
0065.0.299.000-09 Comparação do perfil nutricional e satisfação da imagem corporal de
adolescentes de escolas públicas e particulares
0066.0.299.000-09 Avaliação epidemiológica das rejeições dos doadores de sangue do
hemonúcleo de Campo Mourão no período de 2007 a 2008
0067.0.299.000-09 Hábitos alimentares de estudantes universitários e seus reflexos na qualidade
de vida
0068.0.299.000-09 Avaliação do consumo alimentar e estado nutricional de adolescentes de uma
escola pública da cidade de Maringá - PR
0069.0.299.000-09 Análise das lesões desportivas e correlação da postura de atletas da
Associação de Atletismo de Maringá
0070.0.299.000-09 Perfil do egresso de Ciências Biológicas do Cesumar e sua trajetória no
mercado de trabalho
0071.0.299.000-09 Calorimetria indireta para a mensuração do metabolismo de mulheres
eutróficas e obesas
0072.0.299.000-09 Avaliação da qualidade do óleo sob fritura usado em pastelarias
0073.0.299.000-09 Consumo alimentar de adolescentes em uma cantina escolar no município de
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0074.0.299.000-09
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Marialva - Paraná
Determinação e caracterização do consumo de álcool em estudantes de um
centro universitário
Prevalência de obesidade em adolescentes da rede privada e pública do
município de Maringá - PR
Atendimento nutricional a pacientes hospitalizados
Adequação nutricional das refeições e suas contribuições para uma análise do
Programa de Alimentação do Trabalhador
Conhecimento de gestantes sobre a importância da nutrição durante a
gestação
Perfil nutricional de pacientes após realização de cirurgia bariátrica
Avaliação antropométrica em pré-escolares e comparação entre os
referenciais NCHS (2000) e WHO (2006)
Auriculoterapia e a nutrição no tratamento da obesidade
Hábitos alimentares de praticantes de musculação
Percepção e satisfação da imagem corporal de adolescentes e a relação com
o seu perfil nutricional
Evolução do estado nutricional de crianças internadas em um hospital público
na cidade de Maringá no ano de 2008
Prevalência de imunoglobinas do Tipo G (IgG) contra Hepatite A em crianças
de comunidade carente
Parasitas intestinais: prevalência em um centro público de Educação Infantil
Caracterização do perfil de subclasses de IgG na resposta imune ao vírus
dengue
Percepção corporal por meninas obesas e sua relação com o consumo
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0089.0.299.000-09
0090.0.299.000-09
0091.0.299.000-09
0092.0.299.000-09
0093.0.299.000-09
0094.0.299.000-09
0095.0.299.000-09
0096.0.299.000-09
0097.0.299.000-09
0098.0.299.000-09
0099.0.299.000-09
0100.0.299.000-09
0101.0.299.000-09

alimentar
Soroepidemiologia do vírus Epstein-Barr em alunos de um centro de ensino
superior de Maringá - PR
Aleitamento materno e as principais causas para o desmame precoce
Perfil sorológico de toxoplasmose em mulheres em idade fértil na região de
Maringá - PR
Leucinose: um estudo de caso comparado com a fenilcetonúria
Avaliação epidemiológica do paciente diabético atendido no Sistema Único de
Saúde: impacto na assistência farmacêutica
Caracterização da dismenorréia primária e secundária e os fármacos utilizados
no tratamento
Perfil de resistência a antimicrobrianos de cepas de Staphylococcus aureus
isolados das mãos e das cavidades nasais de estudantes de uma instituição
de ensino superior de Maringá - PR
Contribuição da semiologia, avaliação antropométrica e exames bioquímicos
para o diagnóstico nutricional de pacientes hospitalizados
Perfil nutricional e risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares
em mulheres frequentadoras de uma igreja evangélica da cidade de Maringá PR
Levantamento sobre a prevalência de hipotiroidismo em mulheres gestantes
em uma clínica particular da cidade de Maringá - PR
Prevalência e caracterização de Macrocitose em universitários com o aumento
na atividade sérica de Gama Glutamil Transferase
Estudo de prevalência de infecção hospitalar em um hospital municipal
Casualidade e levantamento de dados sobre a prevalência de diabetes
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0102.0.299.000-09
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0111.0.299.000-09
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0114.0.299.000-09
0115.0.299.000-09
0116.0.299.000-09
0117.0.299.000-09

gestacional
Inter-relação entre sintomatologia anoréxica, distorção corporal e estado
nutricional em adolescentes
Distorção da imagem corporal e pré-disposição a bulimia nervosa em
adolescentes
Síndrome metabólica: prevalência em pacientes de um serviço público de
saúde
Prevalência de anorexia nervosa e a influência da mãe na alimentação de
estudantes do Ensino Médio de uma instituição de ensino privada
Calorimetria indireta x fórmula para cálculo do metabolismo basal em mulheres
com mais de 50 anos em uma clínica particular de Maringá - PR
Relação entre aleitamento materno exclusivo e a prevenção primária a
reações alimentares adversas em crianças
A influência de fatores maternos no peso ao nascer do recém-nascido
Influência do marketing no comportamento do consumidor
Estado nutricional e comportamento alimentar de universitários de uma
instituição privada de ensino superior
Desenvolvimento de produto da linha fast food: pizza de açaí sem glúten
Desenvolvimento de biscoito cookie com amaranto rico em proteínas e fibras
Desenvolvimento de biscoito de polvilho sem lactose rico em fibras
Uso indiscriminado de antiflamatórios não-esteróides na população feminina:
riscos e efeitos adversos
Implantação de novas técnicas culinárias para guarnições e saladas das
refeições de um hospital psiquiátrico
Visão dos acadêmicos de Enfermagem sobre o papel do enfermeiro do centro
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0127.0.299.000-09
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0129.0.299.000-09
0130.0.299.000-09
0131.0.299.000-09

cirúrgico
Prevalência de anorexia nervosa em estudantes do Curso de Moda de uma
instituição de ensino superior
Imagem corporal e estado nutricional de acadêmicos de Nutrição
Perfil nutricional e percepção da imagem corporal de crianças de uma
instituição privada de ensino
Avaliação nutricional e padrão alimentar de crianças de uma escola particular,
Maringá - PR
Comportamento alimentar e risco para doenças cardiovasculares em alunos
do Curso de Educação Física do Centro Universitário de Maringá/PR
Avaliação higiênico-sanitária e físico-estrutural de supermercados da cidade
de Maringá-PR
Análise da produção de sucos de uma empresa de grande porte da cidade de
Maringá-PR como subsídio para a implantação do Sistema APPCC
Análise do desperdício de alimentos em restaurantes self-service de Maringá PR
Educação nutricional na infância: o jogo como prática interventiva para
formação de hábitos alimentares saudáveis
Consumo de alimentos industrializados por escolares da Rede Pública e
Privada da cidade de Maringá - Paraná
Avaliação clínica da pressão arterial no pré, trans e pós-operatório de
pacientes hígidos atendidos na Clínica Odontológica do Centro Universitário
de Maringá
O chimarrão e suas repercussões bucais
Prevalência de Streptococcus pyogenes em acadêmicos da área da saúde
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Não
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0132.0.299.000-09 Contraceptivo de emergência: uso correto e implicações

Pendente

