
RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CEP - CESUMAR DO DIA 19/06/09 
 
CAAE TÍTULO SITUAÇÃO 
1570.0.000.299-09 Características vocais do canto sutra relacionadas aos ajustes musculares do 

trato vocal (REAVALIAÇÃO) 
Aprovado 

0014.0.299.000-09 Os efeitos da microdermoabrasão em sequelas de acne (REAVALIAÇÃO) Aprovado 
0047.0.299.000-09 Análise do hábito alimentar e estado nutricional de adolescentes 

(REAVALIAÇÃO) 
Aprovado 

0057.0.299.000-09 Efeito dos exercícios de cadeia cinética aberta e fechada em atletas de 
beisebol da cidade de Maringá (REAVALIAÇÃO) 

Aprovado 

0076.0.299.000-09 Atendimento nutricional a pacientes hospitalizados (REAVALIAÇÃO) Aprovado 
0092.0.299.000-09 Leucinose: um estudo de caso comparado com a fenilcetonúria 

(REAVALIAÇÃO) 
Aprovado 

0128.0.299.000-09 Consumo de alimentos industrializados por escolares da Rede Pública e 
Privada da cidade de Maringá – Paraná (REAVALIAÇÃO) 

Aprovado 

0133.0.299.000-09 Acidentes de trabalho com o trabalho biológico entre trabalhadores de um 
hospital público 

Aprovado 

0134.0.299.000-09 Avaliação nutricional: antes e após trabalho de reeducação alimentar com 
adolescentes de escolas pública e privada 

Aprovado 

0135.0.299.000-09 A prática do Futsal como fator motivacional para crianças de 11 e 12 anos 
durante as aulas de Educação Física no Colégio Estadual Gastão Vidigal de 
Maringá 

Aprovado 

0136.0.299.000-09 Correlação entre questões de saúde geral e auditiva, hábitos e sintomas 
vocais em telefonistas do oeste do Paraná 

Pendente 

0137.0.299.000-09 Análise perceptivo-auditiva e acústica das vozes falada e cantada de um trio Aprovado 



vocal feminino 
0138.0.299.000-09 Estudo sobre o consumo e dependência de álcool em estudantes 

universitários 
Pendente 

0139.0.299.000-09 Avaliação antropométrica e dietética em alunos portadores de Síndrome de 
Down 

Aprovado 

0140.0.299.000-09 Importância das visitas domiciliares no tratamento de doenças crônicas Aprovado 
0141.0.299.000-09 Índice de adesão dos participantes do programa de abordagem e tratamento 

do fumante em uma Unidade Básica de Saúde do município de Mandaguaçu - 
PR 

Aprovado 

0142.0.299.000-09 Higienização das mãos: adesão dos profissionais da saúde em uma Unidade 
de Terapia Intensiva 

Pendente 

0143.0.299.000-09 Efeito das ações educativas na higienização das mãos Aprovado 
0144.0.299.000-09 Avaliação dos efeitos do ortostatismo no sistema respiratório em pacientes na 

Unidade de Terapia Intensiva 
Aprovado 

0145.0.299.000-09 Alterações hemodinâmicas em pacientes na Unidade de Terapia Intensiva 
submetidos ao ortostatismo 

Aprovado 

0146.0.299.000-09 Educação nutricional e alimentar para portadores de insuficiência renal crônica 
em hemodiálise 

Pendente 

0147.0.299.000-09 Estudo da prevalência de anemias em pacientes renais crônicos em clínica de 
hemodiálise do sudoeste do Paraná 

Aprovado 

0148.0.299.000-09 As atividades lúdicas como auxílio terapêutico para a redução do nível de 
ansiedade de pacientes adolescentes do Hospital Psiquiátrico de Maringá 

Aprovado 

0149.0.299.000-09 Ingestão de Ácido Fólico, Vitamina A e Ferro por um grupo de gestantes Aprovado 
0150.0.299.000-09 Hibridismo e intercâmbio cultural em comércio informal de beira de estrada Pendente 
0151.0.299.000-09 A importância da avaliação dos hábitos posturais em alunos do Ensino Aprovado 



Fundamental 
0152.0.299.000-09 Perfil epidemiológico-social dos participantes do Programa de Abordagem e 

Tratamento do fumante em uma Unidade Básica de Saúde no município de 
Mandaguaçu - PR 

Aprovado 

0153.0.299.000-09 Estratégias competitivas em rede de farmácias na região central da cidade de 
Maringá: um estudo de caso 

Aprovado 

0154.0.299.000-09 Perfil nutricional e fatores que interferem na alimentação de idosos Pendente 
0156.0.299.000-09 Nível de conhecimento dos professores de Educação Física no atendimento 

ao suporte básico de vida nas academias de Maringá 
Pendente 

0157.0.299.000-09 Projeto experimental de Publicidade e Propaganda - Agência Íntegra 
Comunicação 

Pendente 

0158.0.299.000-09 Cotidiano do docente de Enfermagem: fatores que influenciam na geração de 
estresse 

Pendente 

0159.0.299.000-09 Análise do conhecimento de consumidores de produtos Diet e Light que 
frequentam um supermercado de Maringá - PR 

Pendente 

0160.0.299.000-09 O funcionamento do mito nas práticas populares envolvendo Santo Antônio 
casamenteiro 

Aprovado 

0161.0.299.000-09 Prevalência de Anemia em gestantes usuárias da Rede Pública de Saúde Aprovado 
0162.0.299.000-09 Avaliação do serviço prestado durante o pré natal na perspectiva da usuária 

em uma Unidade Básica de Saúde, Maringá - PR 
Pendente 

0163.0.299.000-09 Avaliação do serviço prestado durante o parto na perspectiva da usuária em 
uma Unidade Básica de Saúde, Maringá - PR 

Aprovado 

0164.0.299.000-09 Fonoaudiologia e aleitamento materno em bebês de risco: possibilidades de 
atuação em saúde coletiva 

Aprovado 

0165.0.299.000-09 Caracterização dos encaminhamentos de pacientes traumato-ortopédicos e Pendente 



reumáticos a Clínica de Fisioterapia do Cesumar 
0166.0.299.000-09 Perfil dos pacientes encaminhados ao setor traumato-ortopedia e reumatologia 

da Clínica de Fisioterapia do Cesumar 
Pendente 

0167.0.299.000-09 Análise do conhecimento de professores sobre intolerância à lactose e alergia 
a proteína do leite 

Aprovado 

0184.0.299.000-09 Análise auditiva e comparativa de religiosos em funções eclesiásticas e 
profissionais 

Aprovado 

2099.0.000.299-09 A extensão vocal em mulheres idosas que cantam em corais Pendente 
2136.0.000.299-09 Análise de segmentação não convencional na escrita de crianças do Ensino 

Fundamental 
Aprovado 

2199.0.000.299-09 Úlcera Venosa Crônica e Bota de Unna: cicatrização otimizada? Aprovado 
2248.0.000.299-09 Habilidades de comunicação de gerentes empresariais Pendente 
2247.0.000.299-09 Qualidade vocal do teleoperador: análise comparativa da voz pré e pós 

treinamento fonoaudiológico 
Aprovado 

2249.0.000.299-09 Estudo da qualidade vocal de indivíduos disfônicos pré e pós Reeducação 
Postural Global 

Pendente 

2250.0.000.299-09 Conhecimento e condutas dos ortodontistas de Maringá em relação à 
reabilitação fonoaudiológica 

Aprovado 

2298.0.000.299-09 Estudo da intensidade e da frequência vocais em professores de Educação 
Física 

Aprovado 

2300.0.000.299-09 Análise comparativa das queixas vocais de professores nos diferentes níveis 
de ensino 

Não 
Aprovado 

  
 
 


