
Projetos Aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Feevale no ano de 2005 

 

Número Título do Projeto Pesquisador Responsável 

4.06.03.05.037 
Repercussões do Programa de Saúde da Família e os indicadores de saúde do Município de 
estância Velha (RS) 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.04.03.05.038 
Competência do ser Enfermeiro: visão do mercado de trabalho e do aluno formando no 
Município de novo hamburgo/ RS 

Carmen E. Rieth 

4.04.03.05.039 Atividades de Enfermagem através dos registros no Prontuário Hospitalar Gláucia Trevisan 

4.04.03.05.040 
Educação em Saúde no Pós Acidente Vascular Encefálico na percepção do Enfermeiro de 
Atendimento Domiciliar 

Fabiano Silva da Silva 

4.04.03.05.041 
Comparação entre indicadores de saúde no município de Osório antes e após a implantação 
do Programa de Saúde da Família 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.06.03.05.042 
Mortalidade Infantil por causas evitáveis na 18ª Coordenadoria Regional da Saúde – Análise 
descritiva do ano de 2003 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.00.03.05.043 
Prevalência de queixas somáticas em pacientes que buscam atendimento em quiropraxia e 
outras áreas da saúde 

César Luis Reichert 

4.00.03.05.044 Variações em cervicalgia após curto prazo de tratamento com manipulação quiroprática César Luis Reichert 

4.00.03.05.045 Alterações na intensidade sintomatológica da asma brônquica após ajustes 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.05.046 
A atuação do Fisioterapeuta na Atenção à Saúde do Indivíduo DST/AIDS de um Programa 
Público de Saúde ADOT 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.00.03.05.047 O atendimento quiroprático em pacientes com fibromialgia: uma abordagem multidisciplinar Joana Margarete G. Raupp 



4.00.03.05.048 A quiropraxia na cefaléia cervicogênica: um estudo pré-experimental 
Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.00.03.05.049 Bases e métodos biomecânicos na medição do movimento articular da manipulação Ivarlete Tomazzoni 

4.00.03.05.050 
Resultados dos ajustes quiropráticos cervicais na sintomatologia de mulheres portadoras de 
lombalgias 

Ivarlete Tomazzoni 

4.00.03.05.051 
Estudo comparativo do tratamento quiroprático entre indivíduos com lombalgias de causas 
degenerativa associada ao índice de massa corporal normal e elevada 

Rosalvo Mario Nunes 

4.04.03.05.052 Sentimentos relacionados à sexualidade vivenciados por mulheres mastectomizadas Hanaí G. Minuzzi Tessuto 

4.04.03.05.053 
Percepção sobre a sexualidade de mulheres climatéricas em Unidade Básica de Saúde do Vale 
do Caí 

Hanaí G. Minuzzi Tessuto 

4.00.03.05.054 Tratamento para hérnia de disco lombar através de procedimentos quiropráticos 
Marco Antônio Siqueira 
Alves 

4.04.02.05.055 Concepções de cuidado do enfermeiro docente Márcia O. Sanches 

2.02.01.05.056 Investigação do papel de genes de adipocinas na etiologia da obesidade humana Vanessa Suñe Mattevi 

4.08.01.05.057 
Estudo comparativo entre o treinamento de força e resistência para membros inferiores no 
programa de reabilitação pulmonar para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
– DPOC 

Dáverson Bordin Canterle 

4.08.01.05.058 
Estudo randomizado de Programas de Reabilitação da Lesão de Ligamento Cruzado Anterior 
do joelho de Indivíduos fisicamente ativos  

2.02.01.05.059 Doença pulmonar obstrutiva crônica: investigação de fatores de risco genético Luciano Basso da Silva 
4.09.01.05.060 Ansiedade e Rendimento (ABRIL 2005) Renato Arena 

2.08.01.05.061 
Avaliação do estresse oxidativo no envelhecimento – análise dos parâmetros bioquímicos e 
comportamentais 

Giovana Duzzo Gamaro 



4.00.03.05.062 
Leucemia: aspectos gerais, epidemiológicos e relato de casos do Hospital Regina – Novo 
Hamburgo – Vale dos Sinos 

Sandrine C. Wagner 

7.08.01.05.063 Discursos sobre a inclusão escolar de pessoas com Síndrome de Dow: a escola é para todos 
Lisiane Machado de 
Oliveira 

4.09.02.05.064 
Estudo dos fatores motivacionais que favorecem a aderência de crianças de 7 a 13 anos aos 
programas de iniciação ao basquetebol Jorge A. de Oliveira Eckert 

4.08.01.05.065 
O Quadro álgico de pacientes com síndrome de fibromialgia utilizando um programa de 
hidrocinesioterapia 

Lisete Haas 

4.08.03.05.067 
A Fisioterapia aplicada através do lúdico em crianças portadoras de cegueira congênita e baixa 
visão da cidade de Novo Hamburgo 

Daiane Giacomet Ferreira 

4.08.03.05.069 
Uso da máscara de pressão expiratória positiva (EPAP) nas atelectasias pós-extubação de 
pacientes internados em uma unidade de Terapia Intensiva Neonatal de umHospital de Porto 
Alegre 

Luciane Dalcanale 
Moussale 

4.09.02.05.070 
A concepção de imagem corporal dos portadores de necessidades educativas especiais, 
integrantes de um projeto e Dançaterapia 

Korine S. Compagnoni 

4.08.03.05.071 
Avaliação do efeito da Aceleração de fluxo expiratório em prematuros com atelectasia 
internados em UTI neonatal 

Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 

4.08.03.05.072 
Análise dos indices preditivos de desmane em recém-nascidos internados na unidade de 
terapia intensiva neonatal 

Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 

4.08.01.05.074 
Leucemia: aspectos gerais, epidemiológicos e relato de casos do Hospital Regina – Novo 
Hamburgo – Vale dos Sinos 

Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 

2.11.01.05.075 Avaliação dos Níveis de PSA total e livre em amostra da população de Novo Hamburgo Mara Sarquiz 

4.09.01.05.076 
O curso de Licenciatura de Educação Física e as representações de corpo propagadas pelos 
meios de comunicação Tereza Mayboroda 



4.08.01.05.078 
Programa fisioterapêutico para pacientes que realizaram cirurgia de ligamento cruzado 
anterior 

Patrícia C. Freitas 
Sant´anna 

4.08.01.05.080 Programa de Cinesioterapia nas alteraçõesposturais de mulheres mastectomizadas Maribel S. Fontoura 

2.11.01.05.081 
Prevalência de anticorpos Ign e Igc anti-rubéda de mulheres em idade fértil, nos munícipios de 
Taquara, RS Gustavo Muller Lara 

2.13.01.05.082 
Investigação da prevalência de parasitoses em escolares da rede pública no município de Dois 
Irmãos, RS: estudo comparativo entre os métodos de Hoffman, Pons & Janer e de Faust e Cols Vanessa Suñe Mattevi 

4.04.01.05.083 Os sentimentos do pai durante a gestação de sua companheira Carmen E. Rieth 

4.08.01.05.084 Avaliação do Tape na marcha de pacientes com Doença Vascular Encefálica Maribel S. Fontoura 

2.11.01.05.085 
Prevalência e perfil epidemiológico de sífilis adquirida em mulheres em idade fértil atendidas 
em postos de saúde urbanos em Camaquã/RS Mara Sarquiz 

4.05.01.05.086 
Características e sintomas relacionados de resistência à insulina em professores do Instituto 
de Ciências da Saúde do Centro Universitário Feevale – Novo Hamburgo/RS Gilberti Hubscher 

4.09.01.05.087 
A importância do mini-volei no desenvolvimento motor em crianças de 09 anos a 10 anos e 
seis meses em Estância Velha (JULHO 2005) Ricardo R. Pereira 

4.00.03.05.088 Quiropraxia como adjuvante no tratamento da incontinência urinária César Luis Reichert 
4.04.03.05.089 A vivência do puerpério das mulheres primárias Ilse Maria Kunzler 

4.00.03.05.090 
Um estudo das sintomatologias das articulações do joelho e tornozelo de prontuários de 
pacientes da Clínica de Quiropraxia Luciane Maria 

4.00.03.05.091 
Avaliação da presição na mensuração da intensidade da dor com o uso de diferentes escalas 
de aferição da dor em pacientes portadores de quadro álgico Luciane Maria 

4.04.03.05.092 A ética na equipe multidisciplinar em unidades de saúde José Wilson Schlickmann 
4.06.03.05.093 A Quiropraxia no tratamento da obstipação crônica essencial em idosos Nilo Mayer 

4.00.03.05.094 Uma análise de técnicas quiropráticas no tratamento de pacientes com queixa de enxaqueca  Ivarlete Tomazzoni 



4.06.03.05.095 Tratamento da insônia crônica em pacientes geriátricos através de ajustes quiropráticos  César Luis Reichert 

4.00.03.05.096 
Prevalência de retificação cervical em pacientes tratados na Clínica de Quiropraxia da Feevale 
com cervicalgia Joana Margarete G. Raupp 

4.04.03.05.097 
A eficácia do tratamento quiroprático para lombalgia associada a espondilolistese grau um e 
dois 

Marco Antônio Siqueira 
Alves 

4.00.03.05.098 
Uma abordagem ergonômica para investigação dos fatores de risco entre os “Agentes de 
Higienização” do Centro Universitário Feevale, que contribuam para o desenvolvimento de 
doenças músculo-esqueléticas Joana Margarete G. Raupp 

7.08.01.05.099 Inclusão no Ensino Superior: Um percurso de significados e significações Marcia Beatriz C. Muller 

4.08.03.05.100 
Adaptações espaciais utilizando sistemas referenciais domiciliares para marcha de pacientes 
com Ataxia  Maria de Fátima Dellamea 

4.00.03.05.101 
O efeito relativo do instrumento (AMCT) comparado com a ajuste manual no tratamento da 
cervicalgia Ricardo Fujikawa 

4.00.03.05.102 O papel da Quiropraxia na Artralgia Cervical presente em idosos com artrose nesta região Elisabete Kasper 

4.08.01.05.103 Fisioterapia aquática de lesões em atletas competidores de tênis  
Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

4.04.03.05.104 
Ações de educação e promoção da saúde do trabalhadores desenvolvidas nas empresas 
coureiro-calçadistas no município de Estância Velha-RS, no período de julho de 2004 a junho 
de 2005 Clarice Furstenau 

4.08.01.05.105 Avaliação da propriocepção do tornozelo de atletas amadores de futebol 
Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

4.00.03.05.106 Benefícios do tratamento quiroprático em gestantes com o quadro álgico lombo-pélvico Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.05.107 
A eficácia do tratamento quiroprático com o método ativador comparado aos obtidos de um 
grupo placebo  Ricardo Fujikawa 



4.04.03.05.108 Ansiedades e dúvidas vivenciadas pela mulher durante a gestação Ilse Maria Kunzler 

4.00.03.05.109 
O ajuste quiroprático na articulação atlantoaxial e a relação com a rotação cervical pré e pós 
ajuste 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.08.01.05.110 
Avaliação da força muscular e função pulmonar antes e após a aplicação de técnicas motoras 
em pacientes com AVE espásticos atendidos pelo Projeto de Extensão em Fisioterapia 
Neurofuncional Domiciliar de Canudos Denise Cherutti Scopel 

4.00.03.05.111 
Diferença de sustentação bilateral da massa corpórea: uma análise pré e pós ajuste de cervical 
alta com a técnica cadeira cervical Rosalvo Mario Nunes 

4.00.03.05.112 
Análise da prevalência nas queixas apresentadas por pacientes pediátricos no atendimento 
quiroprático Ivarlete Tomazzoni 

4.00.03.05.113 Prevalência de subluxações em nenonatos nascidos de parto normal e cesárea  Nara Isabel Gehlen 
4.04.03.05.114 O Autocuidado com a fístula arteriovenosa no paciente renal crônico  Márcia O. Sanches 

4.00.03.05.115 
Os ajustes quiropráticos cervicais na redução do quadro de sinais e sintomas de pacientes com 
alterações temporo mandibulares 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.04.03.05.116 Motivos da não realização do exame Citopatológico de colo uterino anualmente Hanaí G. Minuzzi Tessuto 

4.00.03.05.117 
A quiropraxia no tratamento dos distúrbios neuromúsculoesqueléticos relacionados ao 
trabalho do cirurgião dentista Elisabete Kasper 

4.06.03.05.118 
Avaliação dos resultados obtidos com o tratamento quiroprático realizado na coluna cervical 
de pacientes portadores de zumbido no ouvido 

Marco Antônio Siqueira 
Alves 

3.08.01.05.119 
Desenvolvimento de Metodologia para avaliação de conforto em calçados por meio da 
medição de temperatura, umidade e fluxo de calor (AGOSTO 2005) Patrícia Steinner Estivalet 

4.06.03.05.120 
Investigação de anemias em crianças de 2 a 5 anos de uma creche do município de Vale Real – 
RS Sandrine C. Wagner 



4.05.03.05.121 
Fazer uso da alimentação restrita em glúten para nutricionistas e verificar se há interferência 
no metabolismo basal Gilberti Hubscher 

4.00.03.05.122 
Eficácia do uso da técnica sot-categoria III, no tratamento da lombalgia secundária à hérnia 
discal 

Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.04.03.05.123 
Crescimento de crianças filhos de mães portadoras de vírus HIV alimentados com fórmula 
láctea infantil 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.09.03.05.125 Perfil de composição corporal dos participantes do projeto VivaVôlei, em Novo Hamburgo, RS César Luís Reichert 
4.09.03.05.128 Perfil morfo funcional de paradesportistas Mônica Possebon 

4.04.03.05.131 Percepções e sentimentos dos acadêmicos de enfermagem em campo de estágio Maria Isabel Garcia Luna 

4.04.03.05.132 
Os efeitos de um trabalho pliométrico em estudantes de 11 a 13 anos e sua perfomance no 
arremesso de peso André Elias Schilling 

4.08.02.05.136 
Efeitos da técnica Becker em um programa de treinamento para o manejo da dor e ansiedade 
em pacientes com lombalgia Benno Becker Junior 

4.05.03.05.138 Análise do Consumo de cálcio em gestantes adolescentes Cláudia Denicol Winter 

4.08.02.05.139 
A Covariação de níveis de cortisol salivar em intervenção fisioterapêutica invasiva - um ensaio 
com mães e filhos Alessandra Couto C. Reis 

4.05.03.05.140 
Frequência de sacarose ingerida pelas crianças que frequentam o Centro Odontológico do 
Círculo Operário de Caxias do sul relacionada com a cárie dental 

Andréa Cristina da S. 
Bulhões 

4.05.03.05.141 Verificar a prevalência de aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade 
Andréa Cristina da S. 
Bulhões 

4.05.03.05.142 
Relação do índice de sobrepeso em crianças pré escolares de escolas infantis municipal e 
particular 

Andréa Cristina da S. 
Bulhões 

4.05.03.05.143 Avaliação Nutricional objetiva ou subjetiva para idosos? Flávia Porto 



4.05.03.05.145 
Avaliação e comparação do índice de qualidade global da dieta de indivíduos acima do peso 
(sobrepeso ou obesidade) de diferentes classes de renda, na cidade de Novo Hamburgo Maria Helena Weber 

2.02.02.05.146 Estudo da instabilidade genômica em pacientes HIV positivos Sharbel Weidner Maluf 

4.08.03.05.147 
Programa cinesioterapêutico baseado nos princípios do método Pilates na melhora da 
qualidade de vida de portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica Maribel S. Fontoura 

4.08.03.05.148 
Programa de terapia manual baseado no método de reeducação postural global na 
sintomatologia e funcionalidade de pacientes com fibromialgia Maribel S. Fontoura 

4.08.03.05.149 
Programa de cinesioterapia baseado no método Pilates na funcionalidade de pacientes com 
diagnóstico de hérnia de disco lombar em fases subaguda e crônica Maribel S. Fontoura 

4.08.03.05.150 
Programa de hidroterapia no movimento de dorsiflexão de indivíduos hemiparéticos 
espásticos Eloísa Hörter Dieter 

4.08.03.05.151 
Programa de cinesioterapia na postural corporal estática e sentada em sala de aula em 
estudantes da 5° série das séries finais do Ensino Fundamental Maribel S. Fontoura 

4.08.03.05.152 Crianças com lesão neurológica: um olhar dos pais sobre a inclusão social dos filhos 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.05.153 
Avaliação do perfil profissional e áreas de atuação de egressos do curso de Fisioterapia de 
uma Instituição de Ensino do Vale dos Sinos Jacinta Sidegum Renner 

4.08.03.05.154 
Avaliação de um programa de fisioterapia preventiva em trabalhadores do setor de 
higienização de um estabelecimento de Ensino Superior no Vale do Rio dos Sinos/RS Jacinta Sidegum Renner 

4.08.03.05.155 
Avaliação do risco de quedas de idosos residentes em uma casa geriátrica da cidade de Novo 
Hamburgo-RS Patrícia Martins 

4.08.03.05.156 Programa de condicionamento aeróbio para pacientes com fibromialgia 
Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 



4.08.03.05.157 
As principais posturas laborais dos funcionários da biblioteca de uma instituição de Ensino 
Superior do Vale do Rio dos Sinos Airton Luiz Kleinowski 

7.07.02.05.158 
A terapia corporal como contexto de desenvolvimento da resiliência: um estudo com 
adolescentes em situação de risco Benno Becker Junior 

4.08.03.05.159 Avaliação de um programa de cinesioterapia na Incontinência urinária de gestantes Airton Luiz Kleinowski 

4.08.02.05.160 
Programa de cinesioterapia na independência funcional de crianças portadoras de deficiência 
visual de uma escola da cidade de Novo Hamburgo 

Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

4.08.03.05.161 
Comparação da resposta neuromuscular com eletromiografia durante padrões de facilitação 
neuromuscular proprioceptiva e cinesioterapia analítica em atletas de um clube de futebol de 
Porto Alegre Mauren Mansur Moussalle 

4.08.03.05.162 
Comparação entre reforço muscular convencional e reforço muscular com ênfase na fase 
excêntrica do movimento em atletas amadores de futebol de um clube de Porto Alegre Mauren Mansur Moussalle 

4.08.03.05.163 
Avaliação ergonômica do mobiliário de um posto de trabalho informatizado no setor de 
escritórios de uma Instituição de Ensino Superior do Vale do Rio dos Sinos Airton Luiz Kleinowski 

4.08.03.05.164 Uso da biofotogrametria de superfície no estudo da postura corporal 
Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

4.09.03.05.165 
Perfil da aptidão física relacionada à saúde de pessoas praticantes de exercícios físicos 
pertencentes ao projeto Terceira Idade Feevale Mônica Possebon 

4.09.03.05.166 
Prevalência de IMC em escolares do município de Capela de Santana e sua relação com o nível 
de atividade física Mônica Possebon 

4.08.03.05.167 
Os distúrbios do sono em pacientes portadores de fibromialgia participantes de um Porgrama 
de Hidrocinesioterapia Lisete Haas 

4.08.03.05.168 
Avaliação do quadro álgico, ansiedade e depressão em pacientes com fibromialgia iniciantes 
no Projeto de extensão do Centro Universitário Feevale Lisete Haas 



4.06.03.05.169 Alterações do perfil lipídico e da glicemia em usuárias de anticoncepcional oral Tiago Santos Carvalho 

4.08.03.05.170 
A conscientização corporal através de vivências com a Bola Suíça em acadêmicos ingressos no 
curso de Fisioterapia do Centro Universitário Feevale Éverton Massaia 

4.08.03.05.171 
A Bola Suíça como recurso terapêutico no tratamento do tronco de pacientes hemiplégicos 
após acidente vascular encefálico Éverton Massaia 

4.09.03.05.172 Efeito de dois diferentes métodos de treinamento no ganho de massa muscular Otávio Azevedo Bertoletti 

4.08.03.05.173 O peso corporal e a distribuição da pressão plantar no período gestacional Patrícia Steinner Estivalet 

4.08.03.05.174 
Comparação Eletromiográfica de um Programa Terrestre em relação ao Programa Aquático na 
propriocepção em atletas amadoras de handebol feminino de uma equipe do Vale dos Sinos Mauren Mansur Moussalle 

4.06.03.05.175 
Motivos de procura por atendimento em unidade básica de saúde em comunidade atendida 
pelo programa de saúde da família da cidade de Campo Bom (RS) 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.05.03.05.176 
Estudo comparativo das condutas nutricionais e crescimento de recém nascidos prematuros 
internados em UTI neonatal do Hospital Municipal de Novo Hamburgo Cláudia Denicol Winter 

4.06.03.05.177 Avaliação de hematúria em praticantes e não praticantes de exercícios físicos variados Tiago Santos Carvalho 
4.05.03.05.178 Avaliação nutricional de mulheres praticantes de musculação Maria Helena Weber 

4.05.03.05.179 Avaliação do consumo de adoçantes artificiais em pacientes diabéticos tipo 2 Maria Helena Weber 

4.08.03.05.180 
Perfil postural de mulheres mastectomizadas participantes do projeto de Fisioterapia nas 
alterações dermato-funcional de uma instituição de ensino do Vale dos Sinos Cesar Augusto Teixeira 

4.04.03.05.181 
Expectativas do paciente renal crônico em relação ao cuidado prestado pela equipe de 
Enfermagem Carmen Esther Rieth 

4.05.03.05.182 Comparação da ingestão de Sódio em um grupo de idosos do Centro Universitário Feevale Flávia Porto 

4.05.03.05.183 Análise da ingestão de alimentos de diferentes índices glicêmicos em diabéticos Flávia Porto 

4.05.01.05.184 Avaliação da Influência da alimentação nos múltiplos fatores da síndrome plurimetabólica Gilberti Hubscher 
2.02.01.05.185 Investigação do papel de genes de adipocinas na etiologia da obesidade humana Vanessa Suñe Mattevi 



2.10.01.05.186 Avaliação de atividade anticonvulsionante de plantas sobre modelo animal de epilepsia Adriana Simon Coitinho 

2.02.01.05.187 
Associação entre a variabilidade do gene HLA classe I e o desenvolvimento de lesões cervicais 
pré malignas relacionadas ao HPV Miriam Alice Frantz 

4.03.01.05.188 
Fenotipagem de CYP2D6 e CYP2C19 e monitoramento terapêutico na otimização da 
farmacoterapia antidepressiva com amitriptilina Rafael Linden 

4.09.03.05.189 Percepçõs da prática de exercícios físicos no contexto do Hipertenso Mônica Possebon 

4.08.03.05.190 
A percepção corporal das mães de crianças com alterações neuropsicomotoras do programa 
de fisioterapia neurofuncional Canudos Éverton Massaia 

4.09.03.05.191 Ansiedade e estresse pré-competitivo: o que fazem os técnicos? Ricardo Reuter Pereira 

4.04.03.05.193 
Percepção da mãe de recém nascido prematuro em relação á equipe de enfermagem da 
Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal Carmen Esther Rieth 

4.00.03.05.194 Quiropraxia e o programa de saúde da família no SUS Ricardo Fujikawa 
4.04.03.05.195 Cuidando do Ostomizado: percepção dos enfermeiros de cuidados domiciliares Fabiano Silva da Silva 

4.09.03.05.196 Nível de atividade física de escolares do município de Novo Hamburgo Mônica Possebon 

4.09.03.05.197 
Motivo pelo qual os professores de séries iniciais do Ensino Fundamental não possuem uma 
aula sistemática de Educação Física Ricardo Reuter Pereira 

2.13.03.05.198 
Avaliação da prevalência de parasitoses intestinais e sua relação com eosinofilia em crianças 
da ENCA, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Rejane Giacomelli Tavares 

4.00.03.05.199 
O nível de conhecimento de acadêmicos de Quiropraxia e Quiropraxistas acerca do Sistema 
Único de Saúde Ricardo Fujikawa 

4.08.03.05.200 
O uso de tala de posicionamento para a deformidade em pé eqüino em pacientes 
neurológicos com diagnóstico de AVE Denise Cherutti Scopel 

4.04.03.05.201 Sentimentos de gestantes adolescentes portadoras de HIV Hanaí G. Minuzzi Tessuto 



4.04.03.05.202 
Alterações dos níveis de glicose em pacientes portadores de diabetes tipo II após ajuste 
quiroprático Fábio Dal Bello 

4.00.04.03.203 Os benefícios dos ajustes quiropráticos em crianças portadoras de enxaqueca 
Cléber Ribeiro Álvares da 
Silva 

4.00.03.05.204 
Prevalência de queixas musculoesqueléticas em púberes de 11 a 15 anos da Escola Estadual 
de Educação Básica Neusa Mari Pacheco - CIEP, da cidade de Canela-RS, no ano de 2006 Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.05.205 
Análise da satisfação dos pacientes/clientes atendidos pelos acadêmicos estagiários de 
Quiropraxia na Clínica Escola da Feevale Ivarlete Tomazzoni 

4.04.03.05.206 
Doenças infecciosas desenvolvidas em crianças que foram alimentadas com leite materno e 
por fórmulas de 2 a 6 meses de idade Marta Dias Ferreira 

4.00.03.05.207 
Comparação do tratamento quiroprático convencional e exercícios nos pacientes com 
diagnóstico de hérnia de disco lombar Ivarlete Tomazzoni 

4.08.03.05.208 
Avaliação de um programa de orientação, equilíbrio e propriocepção para prevenção de 
quedas em idosos Patrícia Martins 

4.08.02.05.209 Estresse Infantil - Um ensaio com meninos praticantes de tênis 
João Manuel Pardal 
Barreiros 

4.04.03.05.210 Expectativas da gestante em relação ao parto Carmen Esther Rieth 

4.04.03.05.211 
O conhecimento dos enfermeiros sobre as condutas a serem adotadas diante dos acidentes 
com perfurocortantes Clarice Fürstenau 

4.04.03.05.212 Síndrome de Down: significado para os pais Lisara Carneiro Schacker 

4.00.03.05.213 
A mudança do comportamento em relação ao uso de fármacos em pacientes portadores de 
lombalgia da clínica-escola de Quiropraxia do Centro Universitário Feevale a partir do 
tratamento quiroprático 

Marco Antônio Siqueira 
Alves 



4.04.03.05.214 
A prevenção do câncer de colo uterino em profissionais de Enfermagem de um hospital do 
Vale dos Sinos Susana Maria Schuch 

4.00.03.05.215 A Quiropraxia no tratamento da Doença de Ménière Luís Costa Cantera 
4.09.03.05.216 A importância do profissional da Educação Física atuando na educação pré-escolar Ricardo Reuter Pereira 

4.00.03.05.217 Ílio posterior e inferior: um estudo comparativo Joana Margarete G. Raupp 

4.04.03.05.218 
Consulta de Enfermagem voltada a família e a criança no pré operatório de postectomia: um 
desafio a humanizar Márcia Otero Sanches 

4.00.03.05.219 
O perfil profissional dos pacientes com diagnóstico de hérnia de disco lombar atendidos na 
Clínica de Quiropraxia do Centro Universitário Feevale no ano de 2005 Marta Casagrande Saraiva 

4.09.03.05.220 
Correlação entre a percepção subjetiva de esforço RPE 20 de Borg e as variáveis fisiológicas 
frequência cardíaca e saturação da hemoglobina pelo oxigênio durante o treinamento de 
força para DPOC Otávio Azevedo Bertoletti 

4.04.03.05.222 O adolescente convivendo com o diabetes Márcia Otero Sanches 

4.04.03.05.223 
Percepção do paciente portador de insuficiência renal crônica sobre sua adesão ao 
tratamento hemodialítico Glaucia Trevisan 

4.00.03.05.224 
Avaliação dos sintomas relacionados à alteração biomecânica nos estagiários de Quiropraxia 
da Clínica de Quiropraxia do Centro Universitário Feevale 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.09.03.05.225 Barreiras para a prática regular de atividade física Mônica Possebon 

4.04.03.05.226 
Prevalência de exames HIV, VDRL e HBsAg positivos em gestantes de Novo Hamburgo no ano 
de 2005 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.04.03.05.227 As percepções dos pais em relação à prevenção da Asma Cheila Bueno da Costa 

4.04.03.05.228 Atenção a saúde mental em um município do Vale dos Sinos Clarice Fürstenau 

4.04.03.05.229 Síndrome de Down: a inserção da criança no meio social Lisara Schacker Ellensohn 



4.04.03.05.230 Prevalência e perfil de sensibilidade das bactérias Celi Ilma Hiller 

4.07.03.05.231 Dos achados Otoneurológicos em indivíduos com Cinetose 
Cristina Loureiro Chaves 
Soldera 

4.09.03.05.232 
O nível de atividade física de adolescentes com idade entre quatorze (14) e dezoito (18) anos 
da escola Engenheiro Parobé, da cidade de Parobé João Carlos Jacottet Piccoli 

4.09.03.05.233 
Nível de atividade física e o índice de massa corporal dos acadêmicos do curso de Educação 
Física Feevale João Carlos Jacottet Piccoli 

4.00.03.05.234 
Medição da Biomecânica Articular nos movimentos de flexão/extensão da coluna lombar e 
sua relação com o tratamento quiroprático Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.05.235 
Alteração da intensidade sintomatológica em pacientes portadores de cefaléia pós tratamento 
quiroprático da articulação sacro-ilíaca 

Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.09.03.05.236 A mídia e o profissional de Educação Física Gustavo Roese Sanfelice 

4.07.03.05.237 Ocorrência de mudança temporária do limiar auditivo pós a Imitanciometria 
Cristina Loureiro Chaves 
Soldera 

4.00.03.05.239 
Avaliação da força muscular dos flexores dos dedos, em membros superiores de pacientes 
portadores de cervicalgia, após ajuste quiroprático 

Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.07.03.05.240 
Reabilitação da linguagem do afásico: propostas de atividades terapêuticas em um caso de 
afasia mista Maria Inês Pamplona Dutra 

4.04.03.05.241 
Percepções das limitações impostas pela doença renal crônica em pacientes em terapia 
hemodialítica Glaucia Trevisan 

4.07.03.05.242 
Relação entre os achados audiológicos e o grau de handicap auditivo no Grupo de Terceira 
Idade Nova Vida 

Cristina Loureiro Chaves 
Soldera 

 


