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Pedido Titulo do Projeto Observçações 

1/2021 Gestão de Resíduos Hospitalares, Impactes no Ambiente e na Saúde Intervenção nos 
Concelhos de Cantanhede, Coimbra e Figueira da Foz 

 Escusa de emissão de parecer 
(Envolve outras CE ) 

2/2021 Comparação dos hábitos alimentares e da adesão à intervenção nutricional entre 
jovens futebolistas recreativos e de elite 

Deferido 

3/2021 Adesão ao padrão alimentar mediterrânico de trabalhadores sob regime de turnos Deferido 

4/2021 Avaliação das perdas hídricas e hábitos de hidratação e relação com o nível de 
conhecimento sobre hidratação em atletas de natação 

Deferido 

5/2021 Influência do trabalho por turnos nos hábitos alimentares dos trabalhadores de 
empresas industriais 

Deferido com recomendações 

6/021 Evolução do Perfil Ético dos Alunos de Enfermagem Veterinária na Escola Superior 
Agrária de Coimbra (Evolution of the Ethical Profile of Veterinary Nursing Students at 
Coimbra College of Agriculture) 

Deferido com recomendações 

7/2021 Alterações no padrão de consumo de álcool, em estudantes universitários, após 
implementação de medidas de distanciamento social 

Deferido 

8/2021 Caracterização do uso de suplementos alimentares em jogadores de futebol sub-17 e 
sub-19 

Deferido 

9/2021 Relação entre os hábitos alimentares e a perceção da imagem corporal em estudantes 
cabo-verdianos e portugueses do ensino superior 

Deferido 

10/2020:  Estudo ecográfico do complexo íntima-média (artéria carótida comum) numa 
população universitária 

Análise do Pedido pendente. 
Devido a incongruências na 

instrução do processo 

11/2021 A influência do marketing nutricional nas preferências, atitudes e consumo das 
crianças dos 6 aos 9 anos 

Deferido em 31/03 

12/2021 Conhecimentos Nutricionais de Praticantes de Exercício Físico 
 

Deferido 

13/2021 Hábitos de sono durante a pandemia COVID-19 
 

Deferido 

14/2021 Avaliação da ingestão hídrica numa população adulta que pratica exercício físico 
regularmente 

Desistência do pedido por parte 
do/a requerente 

15/2021 Promoção da saúde em utentes com diabetes: importância de grupos operativos no 
teleatendimento e consultas de nutrição 

Desistência do pedido por parte 
do/a requerente 

16/2021 Resiliência e Promoção da Saúde numa Equipa Multidisciplinar em Saúde Mental Deferido 

17/2021 Adoção de uma dieta plant-based: barreiras e benefícios percecionados por 
estudantes do ensino superior 

Deferido 

18/2021 Impacto da implementação de um programa de educação para a saúde no âmbito da 
sonolência diurna, nos estudantes do Ensino Superior, durante a pandemia COVID19 

Deferido 

19/2021 Fatores emocionais e estilos de vida do indivíduo com enfarte agudo do miocárdio – 
efeitos de um programa de educação para a saúde 

Escusa de emissão de parecer 
(Envolve outras CE ) 

20/2021  Influência da ingestão alimentar e performance desportiva no perfil de sono Deferido 

21/2021  Stresse e Saúde em Profissionais do Ensino Superior – uma proposta de Educação 
para a Saúde durante a Pandemia COVID-19 

Deferido 

22/2021 A relação entre a dieta vegetariana e comportamentos alimentares ortoréticos 
usando os questionários ORTO-15 e EHQ 

Deferido 

23/2021 Os fatores preditores para o sucesso no Padel em escalões de formação e de 
absolutos 

Deferido 

24/2021 Resiliência, saúde e bem-estar em universitários/as portugueses/as 
 

Deferido 

25/2021 Influência do pequeno almoço no sucesso escolar dos alunos do ensino básico. Deferido 
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26/2021 O impacto da pandemia COVID-19 no estado nutricional dos profissionais de saúde 
da linha da frente. 

Deferido 

27/2021 Impacto do período de confinamento devido à Covid-19 nos hábitos alimentares e 
composição corporal em jovens atletas 

Deferido 

28/2021 Influência das alegações nutricionais e de saúde na perceção dos consumidores 
sobre os produtos alimentares e a relação entre essa perceção e o motivo de 
compra 

Deferido 

29/2021 Covid19- Impacto do stress e ansiedade nos hábitos alimentares durante a 
quarentena 

Escusa de emissão de parecer 
(Envolve outras CE ) 

30/2021 Determinantes e custos no consumo de suplementos pelos praticantes de 
exercício físico. 

Deferido 

31/2021 Programa de Promoção de Saúde Oral às gestantes de Oliveira do Bairro: Uma 
intervenção pedagógica e afetiva em tempos de Pandemia 

Escusa de emissão de parecer 
(Envolve outras CE ) 

32/2021 Estudo de um grupo de grávidas com diabetes gestacional e influências no 
desenvolvimento de complicações materno-fetais. 

Escusa de emissão de parecer 
(Envolve outras CE ) 

33/2021 Prevalência da Infeção por SARS CoV-2 num Município do Centro de Portugal Indeferido 

34/2021 Avaliação da Exposição Ocupacional dos Trabalhadores Da Indústria de Panificação 
a Poluentes do Ar 

Deferido 

35/2021 Prevalência de anticorpos anti SARS-COV2 numa população de instituição de 
ensino superior 

Indeferido 

36/2021 (DES)IGUALDADES DE GÉNERO NO MERCADO DE TRABALHO: um estudo de caso 
dos Técnicos de Saúde Ambiental 

Deferido 

37/2021  Impacto da dieta na Doença Inflamatória do Intestino Deferido 

38/2021 Ruído Ocupacional: caso de estudo de uma indústria de mármores e granitos. Deferido 

39/2021 Neoplasias mamárias mais frequentes em animais de companhia Correlação Cito-
histológica 

Deferido 

40/2021 Efeito das Carragenanas na Inflamação Deferido 

41/2021 Estado ponderal e perceção da imagem corporal em crianças inscritas numa escola 
de futebol e satisfação dos encarregados de educação com o acompanhamento 
nutricional realizado 

Deferido 

42/2021 Ambiente Térmico e Qualidade do Ar em Oficinas de reparação automóvel Deferido 

43/2021 Promoção da gestão do stresse e da motivação para a prática de atividade física – 
uma proposta de intervenção em docentes de Portugal e do Brasil. 

Deferido 

44/2021 Exposição a Radiação Eletromagnética em Populações Próximas de Estações de 
Radiocomunicação 

Deferido 

45/2021 Avaliação do Risco Ergonómico em Clínicas Dentárias Deferido 

46/2021  Influência do trabalho por turnos no padrão alimentar, compulsão alimentar e 
estado ponderal em profissionais da área da saúde e social 

Deferido 

47/2021  Métodos não invasivos de monitorização de glicemia: update e avaliação do 
Freestyle libre 

Deferido 

48/2021 Conhecimento e perceção das profissionais de saúde de radiologia, radioterapia e 
medicina nuclear sobre a ecografia obstétrica 

Deferido 

49/2021 Esclerose Múltipla: Influência dos Polimorfismos rs3918242 e rs2285053 na 
Expressão de MMP-9 e MMP-2 

Escusa de emissão de parecer 
(Envolve outras CE ) 

50/2021 Estudo prospetivo de avaliação da exposição ocupacional ao ruído em 
trabalhadores de explorações avícolas da região de Mortágua 

Deferido 

51/2021 Saúde no Trabalho e Exposição Ocupacional a Ruído, Partículas e Radiação em 
Trabalhadores da Indústria Metalúrgica 

Deferido 

52/2021  A Importância da Ecografia nos Cuidados de Saúde Primários Em análise – Aguarda 
esclarecimentos por parte dos 

requerentes 

53/2021 Stress Profissional/ Burnout em Profissionais de Farmácia em contexto COVID-
19_Stress Profissional 

Deferido 


