
RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CEP - CESUMAR DO DIA 22/05/09 
 
CAAE TÍTULO SITUAÇÃO 
0011.0.299.000-09 Influência do trabalho postural e do relaxamento muscular no tratamento de 

bruxistas (REAVALIAÇÃO) 
Aprovado 

0034.0.299.000-09 A atuação do docente habilitado em ciências junto a alunos portadores de 
necessidades especiais 

Pendente 

0035.0.299.000-09 Avaliação da função pulmonar e força muscular respiratória nos períodos: pré, 
segundo pós-operatório e após abordagem fisioterapêutica em mulheres com 
diagnóstico de câncer de mama 

Aprovado 

0036.0.299.000-09 Levantamento de enteroparasitoses em comunidade carente no município de 
Paiçandu-PR 

Aprovado 

0037.0.299.000-09 Correlação entre o nível de paralisia cerebral, capacidade funcional e a idade 
de início do tratamento fisioterapêutico 

Aprovado 

0038.0.299.000-09 Levantamento sobre a hipersensibilidade a aeroalergenos em crianças na 
cidade de Maringá-PR 

Aprovado 

0039.0.299.000-09 Fatores relacionados com as alterações posturais de estudantes de Ensino 
Médio e Fundamental 

Aprovado 

0040.0.299.000-09 Estudo comparativo da função pulmonar em gestantes fumantes e não 
fumantes 

Aprovado 

0041.0.299.000-09 Perfil de indivíduos portadores de Diabetes Mellitus que frequentam um posto 
de saúde de Maringá-PR 

Aprovado 

0042.0.299.000-09 Identificação das repercussões do pós-operatório de câncer de mama no 
sistema osteomuscular do membro 

Aprovado 

0043.0.299.000-09 Perfil nutricional e risco cardiovascular em idosos participantes do programa 
da terceira idade do município de Jussara - Paraná 

Aprovado 



0044.0.299.000-09 Análise comparativa do estado nutricional de pacientes com câncer de mama 
com outros diagnósticos de câncer 

Aprovado 

0045.0.299.000-09 Perfil nutricional de idosos com DM tipo 2 assistidos no Programa Hiperdia em 
uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Maringá 

Aprovado 

0046.0.299.000-09 Perfil nutricional de idosos internados em um hospital público da região norte 
do Paraná 

Pendente 

1568.0.000.299-09 Configurações das pregas vestibulares em pacientes com hiperconstrição 
laríngea 

Não 
Aprovado 

1570.0.000.299-09 Características vocais do canto sutra relacionadas aos ajustes musculares do 
trato vocal 

Pendente 

1571.0.000.299-09 Psicodinâmica vocal em professores do Ensino Médio Pendente 
0047.0.299.000-09 Análise do hábito alimentar e estado nutricional de adolescentes Pendente 
0048.0.299.000-09 Controle de qualidade na coleta de sangue venoso para análises bioquímicas Aprovado 
0050.0.299.000-09 Relação entre anemia e infecções parasitárias em uma população infantil no 

município de Maringá 
Pendente 

0051.0.299.000-09 Soroprevalência do vírus da Hepatite C em doadores do Serviço de 
Hemoterapia Dom Bosco e da população cadastrada na Secretaria da Saúde 
de Maringá - PR 

Aprovado 

0052.0.299.000-09 Mini-avaliação nutricional como indicador de diagnóstico em idosos 
institucionalizados 

Pendente 

0053.0.299.000-09 Análise da atividade física e estado nutricional de adolescente Aprovado 
0054.0.299.000-09 Análise de recidiva de nódulos vocais em pacientes após alta terapêutica Pendente 
0055.0.299.000-09 Investigação sorológica do papel da janela imunológica no diagnóstico 

incorreto da dengue 
Pendente 

0056.0.299.000-09 Avaliação das condições higiênico sanitárias durante o preparo de merendas Aprovado 



em escolas e creches de um município da região norte do Paraná 
0057.0.299.000-09 Efeito dos exercícios de cadeia cinética aberta e fechada em atletas de 

beisebol da cidade de Maringá 
Pendente 

0058.0.299.000-09 Perfil nutricional de pacientes com doenças respiratórias atendidos em um 
Núcleo de Saúde da cidade de Maringá-PR 

Aprovado 

0059.0.299.000-09 O papel do nutricionista na orientação para prevenção da osteoporose em 
mulheres no período climatério e menopausa 

Aprovado 

0060.0.299.000-09 Comportamentos de risco relacionados à saúde em adolescentes Aprovado 
0061.0.299.000-09 Prevalência de enteroviroses em crianças de comunidade carente, Sarandi - 

PR 
Pendente 

0062.0.299.000-09 HU de Maringá: as dificuldades de um hospital-escola no contexto da saúde 
pública 

Pendente 

1747.0.000.299-09 A percepção de professores, no início da alfabetização, em relação à escrita Pendente 
0259.0.299.000-09 Aspectos de comunicação de advogados e promotores Pendente 
 
 
 


