
Projetos Aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Feevale no ano de 2009 

 

Número Título do Projeto Pesquisador Responsável 

4.00.03.09.1300 
Prevalência de algias relacionadas à coluna vertebral em trabalhadores de uma rede de 
supermercados de Caxias do Sul-RS 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.04.03.09.1301 
Acidentes na infância: atendimentos de um pronto atendimento municipal de Porto 
Alegre 

Flávia Letícia Righi Xavier 

4.04.03.09.1302 
O autocuidado dos pacientes portadores de insuficiência renal crônica com a fístula 
arteriovenosa 

Márcia Otero Sanches 

4.07.03.09.1303 
Comunicação alternativa e família: envolvimento dos pais na inserção de seus filhos 
deficientes linguísticos na comunicação alternativa 

Viviane Medeiros Pasqualeto 
Etcheverry 

4.04.03.09.1304 
Adesão as vacinas contra hepatite B e tétano dos profissionais de saúde de um serviço de 
pronto atendimento da região metropolitana de Porto Alegre 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.09.03.09.1305 
Comparação entre diferentes cargas e desempenho no teste de Wingate, em atletas de 
diferentes modalidades do sexo feminino de uma instituição de ensino superior de NH - 
RS. 

César Luís Reichert 

4.00.03.09.1307 
Prevalência de Algias Musculoesqueléticas no Corpo Docente de Escilas Municipais de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano de um Município da Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.09.03.09.1308 Análise de força muscular de jogadores de futebol de campo universitário Teobaldo Kruse da Costa 

4.03.03.09.1309 
Atenção farmacêutica no município de São Francisco de Paula - RS: pacientes com 
insuficiência renal crônica, submetidos à diálise. 

Magda Susana Perassolo 



4.07.03.09.1310 
Características fonológicas de crianças de 6 a 8 anos Residentes de uma Cidade da Região 
do Vale do Rio dos Sinos 

Viviane Medeiros Pasqualeto 
Etcheverry 

4.04.03.09.1311 
O ambiente de trabalho na percepção dos auxiliares de enfermagem de um pronto 
atendimento 

Clarice Fürstenau 

4.04.03.09.1312 
Percepção da mulher frente a atuação interdisciplinar no puerpério e processo de 
aleitamento materno 

Karine Peixoto Molinos 

4.04.03.09.1313 Motivação de profissionais de enfermagem para o trabalho em terapia intensiva Taís Maria Nauderer 

4.04.03.09.1315 
Fatores de Risco e Perfil Sócio-Demográfico dos Pacientes Submetidos à Angioplastia 
Coronária 

Caren Mello Guimarães 

4.09.03.09.1322 
Qualidade de vida: a percepção de portadores de DPOC após participação em um grupo 
de reabilitação pulmonar 

Magale Konrath 

4.04.03.09.1323 
Vivências de familiares de pacientes internados em um Centro de Terapia Intensiva de 
um hospital público do Vale do Rio dos Sinos 

Ana Amélia Antunes Lima 

4.08.03.09.1324 Avaliação do pico de fluxo expiratório e da qualidade de vida de portadores de asma Luciane Dalcanale Moussale 

4.07.01.09.1325 
Levantamento populacional de desordens fonoaudiológicas auto-declaradas - Estudo 
Multicêntrico 

Bárbara N. Garcia de Goulart 

4.04.03.09.1327 
Avaliação e tratamento das úlceras de pressão: critérios utilizados pelos enfermeiros na 
sistematização da assistência aos pacientes hospitalizados. 

Gladis Luisa Baptista 

4.09.03.09.1329 
Perfil antropométrico e a capacidade de velocidade em atletas de futsal em relação a 
posição de jogo. 

Teobaldo Kruse da Costa 

1.03.02.09.1330 
NeuroR - Sistema Computacional de Apoio À Reabilitação Dos Membros Superiores De 
Pacientes Vítimas De Acidentes Vasculares Encefálicos 

Gilda Aparecida de Assis 

4.04.03.09.1331 
Perfil epidemiológico de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 
participantes de um programa de reabilitação pulmonar 

Marta Dias Ferreira 



7.08.02.09.1332 
A Educação ambiental no sistema de ensino superior: a extensão universitária como 
espaço de diálogo entre saberes e apoio ao desenvolvimento local e regional. 

Marília Andrade Torales 

4.09.03.09.1333 Nível de maturação biológica de uma equipe de futebol do vale do paranhana Teobaldo Kruse da Costa 

4.06.03.09.1334 Perfil epidemiológico de pacientes HIV-positivo do município de Cruz Alta-RS Tiago Santos Carvalho 

4.07.03.09.1336 
Reconhecimento do perfil de desempenho do teste "Pitch Pattern Sequence" - PPS em 
escolares de 8 a 9 anos em escolas de Novo Hamburgo 

Sandra Inês Marcon Paniz 

4.05.03.09.1337 Avaliação da Composição Corporal dos Praticantes de Pilates Maria Helena Weber 

2.08.01.09.1338 
Investigação da relação entre diabetes tipo 1 e a exposição á infecção por vírus 
ambientais 

Daiane Bolzan Berlese 

4.05.03.09.1339 Comportamento alimentar: um flash da alimentação de adolescentes Carmen Esther Rieth 
4.04.03.09.1341 Egressos de um curso de graduação em enfermagem: Inserção no mercado de trabalho Lisara Carneiro Schacker 

3.08.01.09.1387 Recursos Funcionais no Vestuário das Pessoas com Deficiência Daiane Pletsch Heinrich 

4.07.03.09.1400 
Desempenho do teste "Duration Pattern Sequence" - DPS em escolares da faixa etária de 
8 a 9 anos em escolas de uma cidade do Vale do Rio dos Sinos - RS 

Sandra Inês Marcon Paniz 

4.04.03.09.1342 O Doente Renal Crônico Jovem e a Percepção Sobre Sua Qualidade de Vida Naira Helena Ebert 

4.04.03.09.1343 
Vivências e Sentimentos dos profissionais de enfermagem na relação com o paciente sem 
vida 

Carmen Esther Rieth 

4.08.03.09.1344 
Estudo randomizado de programas de alongamento muscular em idosos não 
institucionalizados 

Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.08.03.09.1345 
Avaliação física e funcional de pacientes cardiopatas pré e pós realização de angioplastia 
coronariana transluminal percutânea 

Luciane Dalcanale Moussale 

4.05.03.09.1346 Qualidade de vida em pacientes oncológicos: Qual o impacto da nutrição? Flávia Porto Wieck 

4.08.03.09.1347 Avaliação da qualidade de vida de idosos hipertensos. Caren Lara Martins Neves 



4.05.03.09.1348 
Dieta Pregressa ao Diagnóstico de Câncer de Mama de um Grupo de Mulheres do Vale 
dos Sinos 

Hosana Maria Speranza 
Cimadon 

4.04.03.09.1350 
Vivências do climatério sob a ótica de mulheres participantes de um projeto de extensão 
universitário 

Ilse Maria Kunzler 

4.08.03.09.1351 
Avaliação da qualidade de vida de pacientes cardiopatas em um Hospital Público da 
Região do Vale do Sinos 

Luciane Dalcanale Moussale 

4.08.03.09.1352 
Programa cinesioterapêutico para a prevenção de disfunções musculo-esqueléticas em 
tradutores / intérpretes de língua de sinais 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.09.1353 
Queixas musculoesqueléticas em profissionais da área da saúde atuantes em hospitais do 
vale do sinos-RS 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.09.1354 A percepção corporal de acidentados de trabalho em tratamento fisioterapêutico Jacinta Sidegum Renner 
4.08.03.09.1355 Síndrome de Down: percepção dos educadores sobre a atuação do fisioterapeuta Alessandra Couto Cardoso Reis 

4.08.03.09.1356 
A correlação da postura com o grau de obstrução do fluxo aéreo em portadores de 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Dáversom Bordin Canterle 

4.08.03.09.1357 
A Bandagem Funcional no Treino Proprioceptivo de uma Equipe de Futebol Profissional 
da Cidade de Novo Hamburgo 

Mauren Mansur Moussalle 

4.04.03.09.1358 
Medidas Preventivas de Câncer de Mama Realizadas pelas colaboradoras internas de 
uma empresa calçadista do Vale do Rio dos Sinos-RS 

Ilse Maria Kunzler 

4.05.03.09.1359 As Relações Sociais e Hábitos Alimentares de um Grupo de Idosos Sônia Lizette Rodrigues Linden 

4.08.03.09.1360 
As alterações musculoesqueléticas e as queixas de dor e desconforto em gestantes 
adolescentes 

Caren Lara Martins Neves 

4.05.03.09.1361 
Evidências da necessidade do profissional nutricionista na estratégia saúde da família 
(ESF) 

Sônia Lizette Rodrigues Linden 



4.06.03.09.1362 
Prevalência de infecção pelo HIV/AIDS em pacientes com idade igual ou superior a 40 
anos, atendidos num SAE do Vale dos Sinos. 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.08.03.09.1363 
A avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor do recém nascido prematuro 
internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um Hospital do Vale do 
Sinos e a sua relação com os fatores de risco 

Sílvia Lemos Fagundes 

4.05.03.09.1364 
Evolução do Estado Nutricional de um Grupo de Pacientes Internados em um Hospital do 
Vale dos Sinos 

Flávia Porto Wieck 

4.08.03.09.1365 
A percepção corporal e a qualidade de vida em mães-cuidadoras de crianças com asma a 
partir de uma abordagem na hidroterapia utilizando a técnica de Watsu. 

Lisete Haas 

4.08.03.09.1366 
Correlação do fortalecimento de membros inferiores com o teste da caminhada dos seis 
minutos e as variáveis espirométricas em portadores de doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC) 

Dáversom Bordin Canterle 

4.08.03.09.1367 
A percepção das crianças na faixa etária de 7 a 12 anos com transtornos no 
desenvolvimento neuropsicomotor acerca da fisioterapia 

Alessandra Couto Cardoso Reis 

4.00.03.09.1368 
Prevalência de Aposentadorias por Invalidez e Licenças (afastamentos) Concedidos a 
Funcionários Municipais de uma Cidade do Vale do Sinos 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.08.03.09.1369 
A percepção dos pacientes portadores de Fibromialgia quanto ao atendimento de 
fisioterapia aquática 

Lisete Haas 

4.06.02.09.1370 
Estratégias de sobrevivência e qualidade de vida: um estudo sobre a inclusão social de 
desempregados do setor coureiro-calçadista de uma cidade da microrregião de 
Gramado-Canela, RS 

João Carlos Jacottet Piccoli 

4.05.03.09.1371 
Perfil nutricional dos idosos atendidos na clínica de nutrição de uma instituição de ensino 
superior 

Flávia Porto Wieck 



4.08.03.09.1372 
Avaliação da qualidade de vida em mulheres com fibromialgia que participam de um 
programa de fisioterapia aquática 

Lisete Haas 

4.08.03.09.1373 
Análise de um programa cinesioterapeutico na síndrome dolorosa femoropatelar em 
acadêmicos e profissionais do curso de fisioterapia 

Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.08.03.09.1374 
A intervenção fisioterapêutica em pacientes amputados com presença do membro 
fantasma com a utilização da estimulação visual 

Silvia Lemos Fagundes 

4.08.02.09.1375 Tecnologia Assistiva: o design do mobiliário para pessoas com deficiência Jivago Peres Di Napoli 

4.08.03.09.1376 
Avaliação da Qualidade de Vida de crianças e adolescentes asmáticos participantes de um 
Programa de Relaxamento baseado no Método Watsu® 

Suzana de Fátima Vettorazzi 

4.00.03.09.1377 Prevalência dos distúrbios músculo-esqueléticos em trabalhadores de uma vinícola Ranieli Gehlen Zapelini 

2.08.03.09.1378 
Avaliação in vivo da atividade do chá da casca de noz pecã [carya illinoensis (wangenh) k. 
koch] no perfil lipídico e atividade antioxidante em ratos 

Rejane Giacomelli Tavares 

4.08.03.09.1380 
Postura Corporal em Crianças e Adolescentes Asmáticos de uma Cidade do Vale do Sinos 
- RS 

Magali Pilz Monteiro da Silva 

4.06.03.09.1381 Perfil hematológico de gestantes da cidade de Gramado nos anos de 2003 a 2008 Sandrine Comparsi Wagner 

4.08.03.09.1382 A fisioterapia no pós-operatório precoce e/ou tardio em cirurgia da mama Patrícia Steinner Estivalet 
4.00.03.09.1383 Análise postural em estudantes do ensino médio de uma cidade da serra gaúcha - RS Marcelo Machado de Oliveira 

4.08.03.09.1384 
A postura corporal e a integridade ligamentar de joelho e tornozelo em pacientes pós 
acidente vascular encefálico 

Silvia Lemos Fagundes 

4.08.03.09.1385 
Programa cinésioterapeutico de recidiva de lesões musculoesqueléticas em atletas de 
futebol universitário 

Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.05.03.09.1386 As atribuições do nutricionista na Atenção Básica em um município do Vale do Sinos Elisabete Kasper 

4.08.03.09.1388 
Cinesioterapia laboral para lombalgia em motoristas de transporte escolar de uma 
Instituição do Vale do Sinos 

Airton Luis Kleinowski 



4.06.02.09.1389 
Nível de dor em trabalhadores de uma indústria do ramo calçadista submetidos ao ajuste 
quiroprático 

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.00.03.09.1390 
Prevalência de queixas musculoesqueléticas em trabalhadores de uma empresa 
metalúrgica da serra gaúcha 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

2.12.03.09.1391 Prevalência de bartonella spp. em gatos na região do Vale do Sinos Vlademir Vicente Cantarelli 

4.08.03.09.1392 
A utilização de bandagem rígida na disfunção femoropatelar em jogadoras de equipes 
universitárias do Vale do Rio dos Sinos 

Magali Pilz Monteiro da Silva 

4.08.03.09.1393 Idoso Institucionalizado e o uso de Cadeiras de Rodas 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.06.02.09.1394 
Análise macroergonômica do trabalho das pessoas com deficiência: estudo de caso em 
uma indústria calçadista do Vale do Sinos - RS 

Fabiana Dalanhol 

4.08.03.09.1395 Posturas ocupacionais em jardineiros de uma Instituição do Vale do Sinos - RS Airton Luis Kleinowski 

7.08.02.09.1396 
Inclusão na escola pública: um estudo a partir de professores que atuam junto a alunos 
com necessidades educacionais especiais 

Rosa Paula Knob 

4.08.03.09.1397 A cintura escapular pré e pós cirurgia da mama Patrícia Steinner Estivalet 

4.06.03.09.1398 
Avaliação da satisfação dos usuários do grupo hiperdia de um município do Vale do Rio 
dos Sinos com os serviços de saúde oferecidos no grupo 

Raquel Denise Petry 

4.08.03.09.1399 
Análise e comparação da amplitude de movimento articular de membros superiores em 
resposta a um programa de alongamento muscular em mulheres submetidas à cirurgia 
da mama 

Caren Lara Martins Neves 

4.07.01.09.1402 
Desvio fonológico: a variabilidade de produção dos sons e as variáveis facilitadoras para 
os alvos esperados 

Letícia Pacheco Ribas 

4.07.01.09.1403 
Processamento temporal no processo de informação de crianças com desvio fonológico: 
novas perspectivas para a inclusão social 

Denise Inazacki Rangel 



4.00.03.09.1404 
Satisfação no desempenho das funções de trabalhadores de uma empresa de transporte 
urbano de Caxias do Sul após a implantação do tratamento quiroprático. 

Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.09.1405 
Prevalência de lesões musculoesqueléticas em judocas de uma escola da região 
metropolitana de Porto Alegre 

Marcelo Machado de Oliveira 

4.00.03.09.1406 
Prevalência de subluxação atlantooccipital em pacientes com histórico de taquicardia e 
acompanhamento do traçado cardíaco nos ajustes 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.00.03.09.1407 Prevalência de Epicondilite Lateral em Tenistas Amadores Tiago Augusto Zago 

4.00.03.09.1408 
Efeito do tratamento quiroprático nos sintomas vasomotores em mulheres na 
menopausa 

Ângela Maria Wanderley Noro 

4.09.01.09.1490 
Demandas de esporte e lazer para a juventude: um estudo diagnóstico em um município 
do Vale do Sinos/RS 

Gustavo Roese Sanfelice 

4.08.03.09.1409 Do Luto À Reabilitação Sílvia Lemos Fagundes 

4.00.03.09.1411 
Prevalência de queixas musculoesqueléticas em trabalhadores de uma indústria de 
calçados do Vale do Paranhana 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.05.03.09.1412 Hábitos alimentares de mulheres climaterianas na Região do Vale dos Sinos 
Gilberti Helena Hubscher 
Lopes 

4.00.03.09.1414 
As alterações dos sinais e sintomas dispépticos em pacientes portadores de gastrite após 
o tratamento quiroprático 

Fábio Dal Bello 

4.09.03.09.1415 
Perfil motor de crianças de 6 e 7 anos participantes de uma escolhinha de futsal de uma 
cidade na Região do Vale dos Sinos, RS 

João Carlos Jacottet Piccoli 

4.00.03.09.1416 
Absenteísmo devido às disfunções musculoesqueléticas em trabalhadores da indústria 
calçadista 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.07.03.09.1417 A fonoaudiologia e o aluno surdo na escola regular: um olhar sobre a inclusão 
Viviane Medeiros Pasqualeto 
Etcheverry 



4.00.03.09.1418 Prevalência dos efeitos adversos após ajuste cervical quiroprático Ângela Maria Wanderley Noro 

4.00.03.09.1420 
Efeito da Técnica Sacro - Occipital nas algias lombares em trabalhadores do setor da 
manutenção de uma Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos - RS 

Ângela Maria Wanderley Noro 

4.00.03.09.1421 
Perfil dos pacientes com diagnóstico de fibromialgia participantes de um projeto de 
extensão 

Marta Casagrande Saraiva 

4.09.03.09.1422 
As competências inerentes ao Profissional de Educação Física de modo a favorecer a 
aderência de pessoas obesas em uma academia de ginástica de Novo Hamburgo 

Luiz Fernando Framil 
Fernandes 

4.09.03.09.1423 
Percepção de gestantes que realizam seu pré-natal em unidades de saúde da família em 
um município do vale do sinos, RS sobre atividade física e qualidade de vida 

Anna Regina Grings Barcelos 

4.00.03.09.1424 
Avaliação da impulsão/salto vertical de atletas de voleibol masculino e feminino pré e 
pós-ajustes quiropráticos 

Marcelo Machado de Oliveira 

4.00.03.09.1425 O tratamento quiroprático para algia da articulação do ombro: estudo retrospectivo Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.09.1426 
Alterações Músculo-esqueléticas na Região Lombar e Sacro-ilíaca em Gestantes no 
Segundo e Terceiro Trimestre Gestacional 

Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.09.1427 
Eficácia do Tratamento Quiroprático em Pacientes Portadores de Hipertensão Arterial 
Sistêmica 

Fábio Dal Bello 

4.09.03.09.1428 
Concepção da prática do exercício físico no contexto de um grupo de diabéticos que 
participam de um programa de exercício físico promovido pela secretaria de saúde de um 
município da serra gaúcha, RS 

Mônica Possebon 

4.00.03.09.1429 
Efeitos do tratamento quiroprático em indivíduos com espondilolistese: um estudo 
retrospectivo 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.07.03.09.1430 Sintomas auditivos e extra-auditivos em profissionais da odontologia Sandra Inês Marcon Paniz 

4.00.03.09.1431 
A prevalência de queixas musculoesqueléticas em colaboradores de uma indústria 
moveleira da Serra Gaúcha 

Marco Antônio Siqueira Alves 



4.08.02.09.1432 Força Muscular respiratória em pacientes que realizam fisioterapia aquática Karine Angélica Malysz 

4.00.03.09.1433 Análise postural de deficientes visuais 
Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.07.03.09.1434 Triagem auditiva neonatal: conhecimento de gestantes de uma cidade da serra gaúcha Sandra Inês Marcon Paniz 

4.04.03.09.1437 Dor no recém-nascido: percepção da mãe Lisara Carneiro Schacker 

4.09.03.09.1438 Representações sociais dos jovens praticantes de futsal Margarete Panerai Araújo 

4.04.03.09.1439 
Conhecimento da Equipe de Enfermagem Acerca dos Cuidados com o Recém-nascido 
Submetido ao Tratamento da Fototerapia 

Luciana Andréa Debiasi 

4.09.03.09.1440 
Nível de atividade física de professores da rede municipal de ensino fundamental de 
Igrejinha, RS 

João Carlos Jacottet Piccoli 

4.09.03.09.1441 A obesidade infantil na região do Vale do Caí João Carlos Jacottet Piccoli 

4.05.03.09.1442 Avaliação do Estado Nutricional de Pacientes com Úlcera de Pressão Flávia Porto Wieck 

4.08.02.09.1444 
Estudo comparativo sobre programas de alongamento estático em solo e no meio líquido 
em atletas de uma equipe de voleibol feminino do vale do Taquari - RS 

Maiquel Ricardo Dahmer 

4.08.02.09.1447 
Efeitos no equilíbrio de idosas pré e pós aplicação de um programa 
hidrocinesioterapêutico 

Josiane Campos Soares 

4.09.03.09.1448 Treinamento de força para a musculatura pélvica, em mulheres em fase de climatério Magali Pilz Monteiro da Silva 

4.08.02.09.1449 
Fisioterapia aquática no tratamento de algias relacionadas aos aspectos anatômicos e 
estilos de nado em atletas de natação de uma equipe da região da serra gaúcha - RS 

Sabrina Gazzi de Lima 

4.01.03.09.1450 
Investigação dos índices de qualidade de vida em mulheres com câncer de mama em 
tratamento quimioterápico 

Julcinéia Miguel Dalamaria 

4.04.03.09.1451 
Atuação dos enfermeiros em atividades de educação em saúde na educação básica: a 
percepção dos acadêmicos de enfermagem 

Ana Amélia Antunes Lima 



4.09.03.09.1452 
Relação entre índice de massa corporal e a percepção da imagem corporal em 
universitários do Curso de Educação Física de uma instituição do Vale do Rio do Sinos 

César Luís Reichert 

4.00.03.09.1453 Prevalência de Algias Musculoesqueléticas em Estagiários de Quiropraxia César Luís Reichert 

4.00.03.09.1454 
A quiropraxia no tratamento das desordens musculoesqueléticas em pacientes usuários 
do sistema único de saúde 

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.09.03.09.1455 
Ginástica laboral: relação entre o nível de atividade física e a percepção do estresse antes 
e após a implantação de um programa com funcionários públicos de um município do 
vale do paranhana 

Magale Konrath 

4.08.03.09.1456 
A prática mental como estratégia de reabilitação do membro superior em indivíduos 
hemiparéticos 

Maria Bernardete Rodrigues 
Martins 

4.03.03.09.1457 
Perfil de automedicação em usuários de clínicas de saúde de uma instituição de ensino 
superior 

Ana Luiza Ziulkoski 

4.03.03.09.1458 
Avaliação da conformidade dos medicamentos usados por pacientes com doença 
pulmonar obstrutiva crônica em tratamento de reabilitação pulmonar 

Ana Luiza Ziulkoski 

4.09.03.09.1459 
Desempenho físico de membros inferiores de idosos participantes das atividades físicas 
desenvolvidas por um projeto público de um município do Vale dos Sinos/RS 

Anna Regina Grings Barcelos 

4.08.03.09.1460 
Análise do sucesso do teste de interrupção abrupta da ventilação mecânica invasiva no 
processo de desmame 

Cristiane Aparecida de Souza 
Saraiva 

4.00.03.09.1461 Avaliação da capacidade funcional de idosos submetidos ao tratamento quiroprático Marcelo Machado de Oliveira 
4.09.03.09.1462 Prevalência de desvios posturais em adolescentes Mônica Possebon 

4.03.03.09.1463 
Avaliação do conhecimento de consumidores quanto à diferenciação de medicamentos 
de referência, genéricos e similares 

Ana Luiza Ziulkoski 

2.06.03.09.1464 
Identificação de danos morfológicos celulares e material particulado em escarro obtido 
de motoboys 

Miriam Alice Frantz 



4.07.03.09.1465 Processamento da informação: relações entre atenção e processamento temporal Denise Inazacki Rangel 
4.04.03.09.1466 Humanização da Enfermagem nas Práticas Assistenciais Daniele Delacanal Lazzari 

4.00.03.09.1467 A influência do estresse na percepção da dor nociceptiva de origem somática 
Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.07.03.09.1468 A influência da comunicação da criança surda no processo de inclusão escolar Maria Inês Pamplona Dutra 

4.08.03.09.1469 
Estudo da performance corporal à posição de bipedestação em um grupo de mulheres 
fibromiálgicas participantes de um projeto de extensão da região do Vale dos Sinos 

Eloísa Hörter Dieter 

4.08.02.09.1470 
As atividades de adaptação ao meio aquático realizadas pelos fisioterapeutas no 
tratamento de crianças portadoras de deficiência física 

Simone Chaves Silva 

4.08.02.09.1471 Abordagem fisioterapêutica de crianças com paralisia cerebral no meio líquido Cristina Abreu Correa da Rosa 
4.04.03.09.1472 Conhecimento do cliente sobre a atuação do enfermeiro Lisara Carneiro Schacker 

4.04.03.09.1473 
Realização do exame citopatológico do colo do útero em trabalhadoras de enfermagem 
de um hospital do Vale do Rio dos Sinos 

Karine Peixoto Molinos 

4.04.03.09.1474 
Registro de Enfermagem: Um instrumento de comunicação para uma assistência de 
qualidade 

Graziella Gasparotto Baiocco 

4.04.03.09.1475 
Avaliação da qualidade de vida de trabalhadores de enfermagem que atuam em unidade 
de tratamento intensivo adulto 

Ana Amélia Antunes Lima 

4.04.03.09.1476 A percepção de Equipes de Saúde da Família sobre a Humanização na Atenção Básica Andréia Simone Müller 

4.04.03.09.1477 
Percepções da equipe de enfermagem quanto ao cuidado prestado ao portador de 
transtorno mental 

Clarice Fürstenau 

4.04.03.09.1478 
Sentimentos dos Pais em Relação ao RN Internado em Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal 

Luciana Andréa Debiasi 

4.04.03.09.1479 Prevalência de bronquiolite viral aguda em lactentes Karine Peixoto Molinos 

4.04.03.09.1480 O Conhecimento dos Enfermeiros Assistenciais sobre as Teorias de Enfermagem Daniele Delacanal Lazzari 



4.04.03.09.1481 Espiritualidade e Cuidado Daniele Delacanal Lazzari 

4.06.03.09.1482 
Trajetória da mortalidade materna e fatores associados no estado do Rio Grande do Sul 
de 1990 a 2008 

Liane Unchalo Machado 

4.04.03.09.1483 
As percepções dos profissionais de enfermagem em relação ao cuidado prestado aos 
idosos institucionalizados 

Clarice Fürstenau 

4.04.03.09.1484 Auditoria em enfermagem: estudo comparativo de contas cirúrgicas oftálmicas Graziella Gasparotto Baiocco 

4.04.03.09.1485 Relacionamento terapêutico e empatia na assistência de enfermagem Daniele Delacanal Lazzari 

4.04.03.09.1486 
Adesão ao Tratamento Medicamentoso da Hipertensão Arterial Sistêmica em Pacientes 
Assistidos por um Projeto de Assistência Domiciliar 

Kelly Furlanetto 

4.04.03.09.1487 O uso do brinquedo terapêutico em sala de espera de Unidade Básica de Saúde Ana Amélia Antunes Lima 
4.04.03.09.1488 Prevalência e causas do atraso vacinal em crianças menores de seis anos Maria Vaianei Marian 

4.04.03.09.1489 Adesão dos usuários hipertensos ao grupo educativo Andréia Simone Müller 

4.04.03.09.1491 
Mensuração indireta da pressão arterial: conhecimento teórico da equipe de 
enfermagem que atua em um hospital geral 

Caren Mello Guimarães 

4.04.03.09.1492 O Conhecimento de Estudantes da Educação de Jovens e Adultos Sobre HIV/AIDS 
Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.08.02.09.1496 
Comorbidades e Qualidade de Vida em Obesos Usuário de um Serviço de Fisioterapia 
Aquática 

Jacqueline Decimo 

4.09.03.09.1497 Motivação e Perspectivas dos alunos adolescentes para as aulas de Educação Física Ricardo Reuter Pereira 

4.03.03.09.1498 
Prevalência do uso de medicamentos controlados para redução de peso em acadêmicos 
dos cursos da área da saúde em uma Instituição de Ensino Superior do Vale do Sinos, RS 

Vanessa Maria dos Passos 
Maio 

4.08.03.09.1499 
Reeducação Postural Global (RPG) na abordagem das queixas músculo-esqueléticas de 
colaboradores de um setor administrativo de uma indústria cervejeira do RS 

Airton Luis Kleinowski 

4.04.03.09.1500 Vivência do Início do Processo do Aleitamento Materno Ilse Maria Kunzler 



4.04.03.09.1502 Resultado do exame de Papanicolau relacionado ao perfil epidemiológico das mulheres Walnice Jung 

4.09.03.09.1503 
Inclusão de pessoas com necessidades especiais: a percepção dos indivíduos, dos 
profissionais e demais freqüentadores de uma academia de musculação 

Valdir Pedde 

4.06.03.09.1504 
Avaliação do perfil lipídico e níveis séricos de proteína C reativa em pacientes renais 
crônicos em hemodiálise e suas associações como fatores de risco cardiovascular 

Simone Rossetto 

4.08.02.09.1506 
Diagnose ergonômica do setor produtivo em uma empresa de luminárias decorativas da 
região serrana do Rio Grande do Sul 

Airton Luis Kleinowski 

4.00.03.09.1508 
A prevalência de lesões musculares de membro inferior e subluxações pélvicas em atletas 
de futebol 

Marcelo Machado de Oliveira 

4.07.02.09.1509 
A linguagem sem fala: a linguagem de crianças com paralisia cerebral sem oralidade - um 
olhar fonoaudiológico 

Regina de Oliveira Heidrich 

4.04.03.09.1510 
Prevalência das conjuntivites no atendimento de um serviço oftalmológico na região do 
vale do rio dos sinos 

Micheline Gisele Dalarosa 

2.02.03.09.1512 Avaliação de polimorfismos em genes associados à doença periodontal crônica 
Sabrina Esteves de Matos 
Almeida 

4.09.03.09.1514 
Prevalência de IMC e sua relação com a algia dos MI`S e coluna dorsal em escolares do 
ensino fundamental de uma cidade do Vale do Rio do Sinos, RS 

Mônica Possebon 

4.04.03.09.1516 Perfil dos Pacientes Atendidos em um Serviço de Urgência e Emergência Kelly Furlanetto 

4.04.02.09.1517 
Análise do risco ergonômico dos profissionais de enfermagem do pronto socorro de um 
hospital do vale dos sinos - RS 

Gladis Luisa Baptista 

4.08.03.09.1519 
A inserção do Fisioterapeuta na Estratégia da Saúde da Família no estado do Rio Grande 
do Sul 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.00.03.09.1520 
Prevalência de queixas músculo esqueléticas em jogadores de futebol amador de uma 
equipe universitária de Novo Hamburgo (RS) 

João Batista Mendes 
Rodrigues 



1.06.02.09.1521 Configuração de bloco de poliuretano para a manutenção do alinhamento vertebral Ricardo Martins de Martins 

4.04.02.09.1522 
A percepção da equipe de enfermagem sobre qualidade de vida e sua relação com o 
trabalho no setor de emergência 

Gladis Luisa Baptista 

4.05.03.09.1525 Mulheres climatéricas e doenças cardiovasculares Sônia Lizette Rodrigues Linden 

4.03.03.09.1528 
Acompanhamento Farmacoterapêutico em pacientes dislipidêmicos de um lar de idosos 
da cidade de Novo Hamburgo 

Magda Susana Perassolo 

6.12.04.09.1529 
Determinação das medidas antropométricas dos pés femininos da terceira idade obtida a 
partir do escaneamento em três dimensões 

Carmen Luisa Reis Serrano 

4.05.03.09.1530 Avaliação do consumo dietético de zinco em adolescentes com diabetes Melito tipo 1 Cláudia Denicol Winter 

4.09.03.09.1531 
Exercício Físico e a Hipertensão Arterial: Aspectos Fisiológicos e Procedimentos para a 
Prevenção e Tratamento de Indivíduos Adultos Hipertensos 

César Luís Reichert 

4.08.03.09.1532 
Avaliação da Força Muscular Respiratória e da Função Pulmonar de Pacientes Submetidos 
à Cirurgia Abdominal. 

Luciane Dalcanale Moussale 

4.08.03.09.1533 
Capacidade para o trabalho em trabalhadores de um setor de higienização de uma 
instituição de ensino superior do vale dos sinos 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.09.1534 
Sintomas músculo-esqueléticos de mulheres no climatério participantes de um Projeto 
de Extensão 

Eloísa Hörter Dieter 

4.07.03.09.1535 
Análise do Perfil Comunicativo de um Grupo de Vendedores do Setor Confecções em uma 
Cidade do Vale do Rio Dos Sinos 

Viviane Medeiros Pasqualeto 
Etcheverry 

4.08.03.09.1536 
Conhecimento de Mulheres Participantes de Um Grupo de Climatério em Relação à Perda 
urinária e a Intervenção Fisioterapêutica 

Daiana Picoloto 

4.08.03.09.1537 
A flexibilidade muscular, as regiões dolorosas e o exercício físico em uma população do 
estado do Rio Grande do Sul 

Caren Lara Martins Neves 

4.08.03.09.1538 Prevalência de queixas álgicas músculo-esqueléticas autorreferidas por gestantes Eloísa Hörter Dieter 



4.08.03.09.1539 Nível de atividade física e ocorrência de quedas em idosos Caren Lara Martins Neves 

4.08.03.09.1540 
Condição funcional do idoso em instituições de longos períodos de um município do sul 
do país 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.02.09.1542 Percepção do indivíduo com sequela de ave em relação a fisioterapia aquática. Lisiane Ramos da Silva 

4.09.03.09.1543 
Nível de aptidão física relacionada à saúde de idosos de 60 a 70 anos de uma cidade da 
região do Vale dos Sinos: um estudo EX POST - FACTO 

João Carlos Jacottet Piccoli 

4.03.03.09.1546 
Avaliação do conhecimento sobre o uso correto e cuidados com medicamentos em 
cuidadores de pacientes na unidade pediátrica de um hospital 

Magda Susana Perassolo 

4.07.03.09.1547 
Audiometria convencional, de altas frequências e reconhecimento de sentenças em 
adultos tabagistas e não tabagistas 

Tiago Petry 

4.00.03.09.1548 Avaliação da Amplitude de Movimento do Ombro em Atletas de Handebol. Tiago Augusto Zago 

2.07.03.09.1549 
Avaliação da sensibilidade mecânica em um modelo animal de imobilização através do 
método Von Frey 

Günther Gehlen 

4.00.03.09.1550 
Alterações álgicas pós ajuste quiroprático de equipes de voleibol infanto-juvenil e juvenil 
na Serra Gaúcha 

Marcelo Machado de Oliveira 

4.00.03.09.1551 
Prevalência de Algias Musculoesqueléticas em Trabalhadores de uma Indústria 
Metalúrgica na Serra Gaúcha 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.00.03.09.1553 
Relação entre o índice de massa corpórea e dor lombar em pacientes de uma clínica 
escola de Quiropraxia 

Tiago Augusto Zago 

4.00.03.09.1554 Prevalência de joelhos varo e valgo em crianças de 5 a 12 anos Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.09.1555 
Qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral antes e após o tratamento 
quiroprático 

Cléber Ribeiro Álvares da Silva 

4.00.03.09.1556 Avaliação do processamento auditivo pré e pós tratamento quiroprático Fábio Dal Bello 

4.00.03.09.1557 Análise Postural e Biomecânica em Patinadoras Ranieli Gehlen Zapelini 



2.06.03.09.1558 
Adaptação das linhas de COBB e de NASH & MOE para determinação da angulação 
normal entre as vértebras da região lombar em um modelo animal 

Günther Gehlen 

4.00.03.09.1559 
Comparação entre flexibilidade dos músculos isquiotibiais e desigualdade funcional do 
comprimento de pernas 

Danilo Messa da Silva 

4.00.03.09.1560 
Prevalência de Algias Osteomusculares em Funcionários do Setor Financeiro de uma 
Empresa da Serra Gaúcha 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.00.03.09.1561 
Efeito do ajuste quiroprático sobre o limiar de lactato pré e pós treino em atletas de 
Futsal 

Daiane Bolzan Berlese 

4.05.03.09.1562 
Análise dos principais fatores de risco nutricionais para doenças cardiovasculares em 
idosos 

Flávia Porto Wieck 

4.05.03.09.1563 Análise do consumo alimentar de cálcio por mulheres no período de perimenopausa 
Andrea Cristina da Silva 
Bulhões 

4.05.03.09.1564 Relação entre fatores nutricionais e sarcopenia em indivíduos idosos Flávia Porto Wieck 

4.07.03.09.1565 
Triagem auditiva neonatal: incidência de deficiência auditiva em recém-nascidos de um 
hospital no Vale do Rio dos Sinos 

Sandra Inês Marcon Paniz 

4.00.03.09.1566 Níveis de cortisol salivar em pacientes submetidos a ajustes quiropráticos César Luís Reichert 

4.00.03.09.1567 Prevalência de algias musculoesqueléticas em gestantes do segundo e terceiro trimestre Nara Isabel Gehlen 

4.08.03.09.1568 O conhecimento dos cuidadores a cerca da doença de Alzheimer Eloísa Hörter Dieter 

4.09.03.09.1569 Retenção de alunos em Academias de Musculação 
Luiz Fernando Framil 
Fernandes 

2.07.03.09.1570 
Efeitos dos ajustes quiropráticos e exercícios físicos em ratos submetidos a um modelo 
de imobilização: avaliados pela funcionalidade da marcha 

Günther Gehlen 

4.08.03.09.1571 Saúde do Idoso Masculino Institucionalizado 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 



4.04.04.09.1572 
Perfil da mortalidade em crianças até cinco anos por causas evitáveis em Novo Hamburgo 
- RS 

Elizete de Souza 

4.00.03.09.1573 
Efeitos do tratamento quiroprático nas queixas algicas entre sujeitos fisicamente ativos e 
irregularmente ativos 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.06.03.09.1575 
Prevalência de Subluxações cervicais, de C2 à C7, em Trabalhadores do setor de 
Tecnologia da Informação de uma Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos - RS 

Luís Costa Cantera 

4.00.03.09.1576 
O Impacto do Tratamento Quiroprático em Trabalhadores de uma Empresa e suas 
Chefias 

Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.09.1577 Efetividade do tratamento quiroprático em pacientes com hérnia de disco lombar Danilo Messa da Silva 

2.10.03.09.1578 
Avaliação da atividade imunomodulatória do extrato saponoídico do Eryngium horridum 
Malme (Umbelliferae) 

Carlos Augusto Ronconi 
Vasques 

4.00.03.09.1579 
Relação entre a obesidade e as alterações articulares e de amplitude de movimento da 
articulação do joelho 

Fábio Dal Bello 

4.05.03.09.1580 
Adolescentes de uma escola pública: estado nutricional e qualidade da alimentação 
domiciliar 

Sônia Lizette Rodrigues Linden 

4.05.03.09.1581 Desnutrição de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica Cláudia Denicol Winter 

4.08.03.09.1582 Avaliação da marcha e do equilíbrio em idosos institucionalizados e da comunidade Éverton Massaia 

4.00.03.09.1583 
Efeito do tratamento quiroprático nas queixas musculoesqueléticas em trabalhadores de 
uma metalúrgica do vale dos sinos 

Maria Cecília Colombo 

4.05.03.09.1584 Análise do estado nutricional dos colaboradores de uma instituição de ensino superior Flávia Porto Wieck 

4.00.03.09.1585 
Prevalência de queixas álgicas em dançarinos profissionais de uma escola de Ballet 
clássico na cidade de Porto Alegre-RS 

Marcelo Machado de Oliveira 

4.08.03.09.1586 
Avaliação do Uso de uma Almofada Posicionadora no Atendimento Fisioterapêutico de 
Crianças com Paralisia Cerebral 

Eloísa Hörter Dieter 



4.00.03.09.1587 
A influência do ajuste quiroprático na coluna lombar e no pé na redução do quadro álgico 
resultante da fasceíte plantar 

Ângela Maria Wanderley Noro 

4.08.03.09.1588 
Conhecimento dos cuidadores acerca da doença de indivíduos adultos com alterações 
neurológicas 

Éverton Massaia 

2.08.03.09.1589 
Efeito da ingestão oral de recursos ergogênicos nutricionais (Whey Protein) e 
farmacológicos (Hormônio do Crescimento) na avaliação do perfil renal de ratos Wistar 

Rejane Giacomelli Tavares 

4.00.03.09.1590 
Prevalência de subluxações lombares em indivíduos com ciatalgia em uma clínica escola 
de Novo Hamburgo 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

2.08.03.09.1591 
Avaliação in vivo dos efeitos da erva-mate (Ilex paraguariensis) sobre a formação de 
produtos de glicação avançada e parâmetros oxidativos em ratos submetidos ao modelo 
de diabete melito induzido por streptozotocina® 

Rejane Giacomelli Tavares 

4.08.03.09.1592 
O comportamento motor de amputados pós-protetização durante a intervenção 
fisioterapêutica no modelo de integração sensorial através do orbitador 

Silvia Lemos Fagundes 

4.08.03.09.1593 
Avaliação do Impacto de um Programa de Educação em Asma em um Projeto de 
Extensão Universitária 

Suzana de Fátima Vettorazzi 

4.00.03.09.1594 
Prevalência de hipertensão arterial em pacientes atendidos em uma clínica escola de 
quiropraxia 

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

2.08.03.09.1595 
Avaliação dos efeitos da ingestão de suplementos alimentares e hormônio do 
crescimento na memória e ansiedade de ratos Wistar 

Daiane Bolzan Berlese 

2.12.03.09.1596 
Estudo epidemiológico de pacientes com diagnóstico de tuberculose pulmonar 
apresentando baciloscopia negativa, atendidos em unidades básicas de saúde no vale do 
Paranhana, Rio Grande do Sul 

Vlademir Vicente Cantarelli 

4.08.03.09.1597 
Avaliação da qualidade de vida dos pacientes idosos frequentadores da clínica de 
fisioterapia de uma instituição do Vale do Rio dos Sinos 

Éverton Massaia 



4.00.03.09.1598 
Avaliação da qualidade do contraste de imagens nas radiografias de uma clínica de 
Quiropraxia 

José Tullio Moro 

2.08.03.09.1599 
Efeito da ingestão oral de suplemento alimentar e hormônio do crescimento no perfil 
glicídico e lipídico de ratos wistar 

Rejane Giacomelli Tavares 

4.00.03.09.1600 Prevalência de queixas musculoesqueléticas em servidores federais 
Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.06.03.09.1601 
Efeito do Tratamento Quiroprático nas Algias Músculo Esqueléticas em Cirurgiões 
Dentistas na Região Metropolitana e Serra Gaúcha 

Marco Antônio Siqueira Alves 

4.04.03.09.1602 Avaliação da Efetividade do Programa Nacional de Controle do Tabagismo 
Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.00.03.09.1603 
Prevalência de algias musculoesqueléticas em professores de um município da Serra 
Gaúcha 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.04.03.09.1604 Aleitamento Materno: fatores determinantes em sua prática Deise Karine Müller 

4.08.03.09.1605 
A percepção de corpo e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em idosos 
freqüentadores de bailes da Terceira Idade 

Éverton Massaia 

4.04.03.09.1606 Reprocessamento de Nebulizadores em um Pronto Atendimento 24 horas Karine Peixoto Molinos 

4.04.03.09.1607 
Percepção dos enfermeiros que atuam no período noturno acerca de sua qualidade de 
vida 

Kelly Furlanetto 

4.04.03.09.1608 
Prevalência de pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva em pacientes 
internados na unidade de terapia intensiva 

Kelly Furlanetto 

4.08.03.09.1609 Avaliação da Integridade do Sistema Vestibular de um Grupo de Idosos do Vale do Sinos Éverton Massaia 

4.04.03.09.1610 Percepção dos acadêmicos de Enfermagem acerca da doação de órgãos e tecidos Caren Mello Guimarães 

4.04.03.09.1611 
Mulheres atendidas em um projeto de extensão universitária e suas necessidades de 
saúde 

Ilse Maria Kunzler 



4.04.03.09.1612 Vivenciando o diagnóstico de alterações celulares do citopatológico de colo do útero Ilse Maria Kunzler 

4.04.03.09.1613 
O conhecimento da equipe de enfermagem na avaliação do paciente com Acidente 
Vascular Encefálico: um estudo de caso 

Naira Helena Ebert 

6.02.02.09.1614 Programa de educação permanente para a enfermagem: uma ferramenta estratégica Sirlene Maria Schneider Vale 

4.08.03.09.1615 
Programa cinesioterapêutico preventivo para trabalhadores com dor lombar de um setor 
de informática de uma instituição de ensino superior do vale do sinos 

Jéferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.00.03.09.1616 
Prevalência de queixas musculoesqueléticas em profissionais de enfermagem de um 
hospital da Serra Gaúcha 

Fábio Dal Bello 

4.08.03.09.1617 O Perfil Pneumofuncional de Portadores de Parkinson Cássia Cínara da Costa 

4.04.03.09.1618 A Vivência no Puerpério Ilse Maria Kunzler 
4.04.03.09.1619 Resultados de exames citopatológicos do colo de útero Ilse Maria Kunzler 

4.00.03.09.1620 
Prevalência de Dor e Desconforto: um estudo em trabalhadores de uma empresa de 
Ataúdes de Santa Catarina 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.04.03.09.1621 Síndrome de Down: percepção das mães sobre o diagnóstico e a reabilitação Lisara Carneiro Schacker 

4.04.03.09.1622 
Educação continuada em unidades de terapia intensiva: qualificação para equipes de 
enfermagem 

Daniele Delacanal Lazzari 

4.04.03.09.1623 
O conhecimento dos professores em relação aos acidentes e situações de emergência 
com escolares 

Ana Amélia Antunes Lima 

 


