
 

Projetos Aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Feevale no ano de 2012 

 

Número Título do Projeto Pesquisador Responsável 

4.08.03.11.2162 
Eficácia da fisioterapia após aplicação de toxina botulínica A no desempenho funcional de 
pacientes com paralisia cerebral dos 7 aos 12 anos 

Maria Bernadete Rodrigues 
Martins 

4.08.03.11.2163 
Comparação do teste de esforço cardiopulmonar entre indivíduos com e sem diagnóstico de 
DPOC 

Dáversom Bordin Canterle 

4.08.03.11.2164 A correlação da capacidade ventilatória com a capacidade de exercício na DPOC Dáversom Bordin Canterle 

4.08.03.11.2165 
Efeitos de um programa de reabilitação pulmonar na sensação de dispneia em indivíduos com 
doença pulmonar obstrutiva crônica 

Adriana Kessler 

4.04.03.11.2166 Ruidos em uma unidade de terapia intensiva neonatal: conhecimento da equipe de enfermagem Kelly Furlanetto 

4.04.03.11.2167 Vivências maternas relacionadas ao processo do aleitamento materno em prematuros Luciana Andréa Debiasi 

4.04.02.11.2169 
Percepção de idosos residentes em uma instituição de longa permanência sobre sua saúde e o 
processo de envelhecimento 

Éverton Massaia 

4.00.03.11.2171 
Prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis em idosos que buscam atendimento 
quiroprático 

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.00.03.11.2173 Diagnóstico diferencial entre litíase renal e lombalgia: série de estudo de caso Danilo Messa da Silva 

4.00.03.11.2174 
Relação entre postura corporal predominante no trabalho e queixas osteomusculares em 
trabalhadores de uma loja de material de construção da cidade de Camaquã, RS 

Janine Ferreira Goedtel 

4.00.03.11.2175 Confiabilidade do teste de downing Danilo Messa da Silva 

4.00.03.11.2176 
Amplitude de movimento pré e pós tratamento quiroprático em um indivíduo com Espondilite 
anquilosante 

Marcia Augusta Basso de 
Alexandre 



4.08.03.11.2178 Controle postural de pacientes amputados unilaterais de membro inferior após a wii reabilitação Alessandra Couto Cardoso Reis 

4.05.03.11.2179 Práticas alimentares de crianças no primeiro ano de vida Juliana Rombaldi Bernardi 

4.04.03.11.2180 Prevalência de anestesia em um hospital da região do vale dos sinos RS Celi Irma Hiller 

4.04.03.11.2181 Comunicação entre pais e filhos adolescentes em relação à educação sexual Ana Amélia Antunes Lima 

4.04.03.11.2183 O conhecimento do profissional de enfermagem frente à admissão do recém-nascido Luciana Andrea Debiasi 

4.00.03.11.2184 
Prevalência de queixas álgicas cérvico-torácica em ciclistas amadores de uma equipe do Vale dos 
Sinos 

Luis Costa Cantera 

4.00.03.11.2185 
Validade e confiabilidade do instrumento chiroslide para mensurar a anisomelia de membros 
inferiores 

Danilo Messa da Silva 

4.07.03.11.2186 Uso da chupeta: o que os pais sabem em relação a este hábito Ananda Ramos Pereira 

4.00.03.11.2187 Prevalência de lesões traumáticas em atletas de um time de rugby da serra gaúcha Tiago Augusto Zago 

4.00.03.11.2188 
Análise da alteração do quadro álgico em indivíduos com escoliose que receberam tratamento 
quiroprático 

Luís Costa Cantera 

4.08.03.11.2189 
Dor e desconforto em mulheres submetidas à cirurgia de câncer de mama participantes de um 
grupo de apoio de um município do Vale dos Sinos - RS 

César Augusto Teixeira 

4.00.03.11.2190 Quiropraxia na avaliação da variação da amplitude de movimento do ombro Luís Costa Cantera 

4.05.03.11.2192 Perfil nutricional de atletas de voleibol feminino Maria Helena Weber 

4.06.03.11.2193 Mobilidade da face de idosos de uma comunidade do sul do Brasil Jorge Luiz de Andrade Trindade 

4.00.03.11.2194 
Prevalência de queixa sintomatológica causada pela dismenorréia primária em adolescentes de 
escolas do Vale dos Sinos 

João Batista Mendes Rodrigues 

4.00.03.11.2195 O absenteísmo em uma empresa calçadista do Vale dos Sinos: um estudo retrospectivo Márcia Augusta B. de Alexandre 

4.08.03.11.2196 
A influência da aplicação da corrente interferencial bipolar no quadro de dor lombar auto 
referida em acadêmicos do curso de fisioterapia de uma instituição de ensino superior do Vale 
do Sinos 

Eloisa Horter Dieter 



4.08.03.11.2197 
A correlação da história da doença pulmonar obstrutiva crônica com o grau de obstrução e a 
capacidade de exercício 

Dáversom Bordin Canterle 

4.04.03.11.2198 
Percepção da equipe de enfermagem sobre os cuidados paliativos na unidade de terapia 
intensiva 

Caren Mello Guimarães 

4.07.03.11.2199 
Queixas auditivas e achados nos testes de emissões otoacústicas em adultos usuários de leitores 
de música individuais 

Ana Lúcia Pires Afonso da Costa 

4.08.03.11.2201 
Percepção corporal e cuidados estéticos de mulheres no puerpério de uma comunidade do Rio 
Grande do Sul 

Jorge Luiz de Andrade Trindade 

4.08.03.11.2202 
Prevalência da perda involuntária de urina em mulheres atletas de uma instituição de ensino 
superior do estado do Rio Grande do Sul 

Eloisa Horter Dieter 

4.08.03.11.2203 Avaliação da postura corporal de pacientes com artrose de joelho César Augusto Teixeira 

4.08.03.11.2204 
Terapia manual em trabalhadores de posto informatizado com cervico-dorsalgia de uma 
empresa de fomento do Vale do Sinos - RS 

Airton Luis Kleinowski 

4.04.03.11.2205 
Espaços e estratégias para o desenvolvimento de competências para educação em saúde: 
percepções e experiências dos acadêmicos de enfermagem durante o processo formativo 

Gladis Luisa Baptista 

4.00.03.11.2206 
Comparação de queixas álgicas osteomusculares em trabalhadores de uma agência bancária de 
Novo Hamburgo, RS que trabalham em postura ortostática e em sedestração 

Janine Ferreira Goedtel 

4.04.03.11.2207 Envelhecimento e acuidade visual: a percepção dos idosos após cirurgia de catarata Andréia Simone Müller 

4.07.03.11.2208 Gagueira: alterações no ritmo de fala no canto e na leitura Denise Inazacki Rangel 

4.08.03.11.2209 A participação em projetos de extensão universitária e a influência na atuação do fisioterapeuta Ilse Maria Kunzler 

4.03.03.11.2210 Análise de coliformes totais e fecais em açougues do Vale dos Sinos Karen Campos Kehl 

4.08.03.11.2211 Influência do tratamento quiroprático nos padrões locomotores de indivíduos com lombalgia Eliane Fátima Manfio 

4.08.03.11.2213 Equilíbrio em sedestação: wiiterapia em lesados medulares Alessandra Couto Cardoso Reis 

4.07.03.11.2214 Análise comparativa entre os testes de processamento temporal gin e rgdt em idosos Ana Lúcia Pires Afonso da Costa 

4.08.03.11.2215 
Relação entre qualidade de vida e nível de atividade física em indivíduos com síndrome 
metabólica 

Adriana Kessler 

4.00.03.11.2216 
Correlação entre queixas musculoesqueléticas e o índice de massa corporal em costureiros de 
uma fábrica de calçados do Vale do Paranhama 

Christiane Guilherme 



4.06.03.11.2217 Estudo dos pés de idosos institucionalizados de uma comunidade do sul do Brasil Jorge Luiz de Andrade Trindade 

4.08.03.11.2218 
A percepção corporal de cuidadores de pacientes com alterações neuromusculares antes e 
depois de um programa de exercícios de relaxamento com o uso da bola suíça 

Everton Massaia 

4.04.03.11.2219 Conhecimentos que as primíparas referem acerca do aleitamento materno Ilse Maria Kunzler 

4.09.03.11.2220 
Nível de atividade física e qualidade de vida dos estudantes de educação física da universidade 
feevale 

Sueli Maria Cabral 

4.07.01.11.2221 
Implicações da utilização do equipamento speech easy no processamento auditivo de indivíduos 
gagos, em situação de avaliação e reabilitação: uma parceria com a área tecnológica para 
efetividade da tecnologia assistiva 

Denise Inazacki Rangel 

4.04.03.11.2222 
Adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso de pacientes com hipertensão 
arterial sistêmica 

Lívia Biasuz Machado 

4.04.03.11.2223 Perfil de atendimento de um serviço de pré-hospitalar móvel privado da região do Vale do Sinos Christian Negeliskii 

4.04.03.11.2224 
Prevalência de recém nascidos com síndrome de aspiração de mecônio em um hospital público 
da região do Vale dos Sinos/RS 

Maristela Cássia de Oliveira 
Peixoto 

4.04.03.11.2225 
O conhecimento dos técnicos de enfermagem sobre a classificação dos produtos de saúde 
conforme seu potencial de contaminação 

Larissa Bento Alves 

4.04.03.11.2226 
Conhecimento dos técnicos de enfermagem acerca dos cuidados com o recém-nascido nas 
primeiras horas de vida 

Maristela Cássia de Oliveira 
Peixoto 

4.08.03.11.2227 
Hábitos posturais de escolares: um programa de intervenção fisioterapêutica em uma escola 
pública do Vale do Rio do Sinos RS 

Sílvia R. Piesanti 

4.04.03.11.2229 Estudo de série histórica da ocorrência da tuberculose na cidade de Gramado/RS Solange de Fátima M. S. Shama 

4.04.03.11.2230 
Conhecimento do técnico de enfermagem acerca dos cuidados ao recém-nascido submetido ao 
tratamento de fototerapia 

Kelly Furlanetto 

4.04.03.11.2231 Ações educativas na saúde da mulher realizadas em estratégia de saúde da família Ilse Maria Kunzler 

4.04.03.11.2232 
Conhecimento da equipe de enfermagem na prevenção da pneumonia associada à ventilação 
mecânica 

Naira Helena Ebert 

4.07.03.11.2233 
As mudanças de traços distintivos e o grau de severidade em crianças com desvio fonológico 
evolutivo 

Ananda Ramos Pereira 



4.07.03.11.2234 Fonoaudiologia na escola: delineamentos para implementação de um programa Denise Inazacki Rangel 

4.00.03.11.2235 
Resultado da intervenção quiroprática durante três consultas em relação à queixa principal de 
pacientes de uma unidade básica de saúde de um município do Vale dos Sinos 

Marta Casagrande Saraiva 

4.04.03.11.2236 
Adesão ao tratamento antirretroviral de pacientes com HIV/aids de um município do litoral norte 
do Rio Grande do Sul 

Vânia Schneider 

4.09.03.11.2237 Enzimas musculares em atletas de handebol Simone Rossetto 

4.08.03.11.2238 Uso de bandagens terapêuticas nas disfunções do punho relacionadas ao trabalho Caren Lara Martins 

4.04.03.11.2239 O autocuidado em fístula artério venosa Neuri Nilson Kammler 

4.05.03.11.2240 Nutrição e fibromialgia: relação da dor e sua influência no consumo alimentar Flávia Porto Wieck 

4.04.03.11.2241 Humanização no atendimento da rede básica de saúde: percepção da equipe de enfermagem Juliane de Souza Scherer 

2.14.01.11.2242 Estudo dos efeitos tóxicos do cromo e seu impacto no ambiente e na saúde Luciane Rosa Feksa 

4.07.03.11.2243 A saúde vocal dos profissionais do rádio Ana Lúcia Pires Afonso da Costa 

4.04.03.11.2244 Transplante renal: percepção do paciente transplantado frente a um novo transplante Neuri Nilson Kammler 

4.07.03.11.2245 Ambientes facilitadores para produção correta do /R/ Ananda Ramos Pereira 

4.04.03.11.2246 A sexualidade sob a ótica das mulheres da terceira idade Andréia Simone Müller 

4.04.03.11.2247 Medidas preventivas de combate ao câncer de colo do útero Andréia Simone Müller 

4.04.03.11.2248 
Lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho no 
atendimento pré-hospitalar 

Andréia Simone Müller 

4.04.03.11.2249 
Conhecimento e uso da máscara laríngea pela equipe de enfermagem no atendimento pré-
hospitalar 

Adilson Adair Boes 

4.00.03.11.2251 Tratamento quiroprático em militares submetidos a manobra de campo Tiago Augusto Zago 

4.00.03.11.2252 
Função sexual e incontinência urinária em pacientes prostatectomizados por câncer de próstata, 
submetidos a tratamento quiroprático 

Cesar Luiz Reichert 

4.04.03.11.2254 Principais dúvidas e dificuldades das primíparas frente ao processo do aleitamento materno Claudia Denicol Winter 

4.08.03.11.2255 Intervenção fisioterapêutica em indivíduos com disfunção temporomandibular Caren Lara Martins 

4.04.03.11.2256 Obesidade mórbida: motivos da realização da cirurgia bariátrica Celi Irma Hiller 



4.04.03.11.2257 
O conhecimento de técnicos e auxiliares de enfermagem em relação ao cuidado de gestantes 
com pré-eclâmpsia 

Ilse Maria Kunzler 

2.13.03.11.2258 
Comparação de técnicas para identificação de blastocystis: coloração por mgg e gram versus 
enzimaimunoensaio 

Rejane Giacomelli Tavares 

4.08.03.11.2259 
Análise da capacidade funcional para o trabalho de profissionais de uma indústria moveleira da 
Serra Gaúcha 

Silvia Regina Piesanti 

4.04.03.11.2260 A introdução da música em um serviço de diagnóstico por imagem Larissa Bento Alves 

4.04.03.11.2261 Atualização da equipe de enfermagem na ressuscitação cardiopulmonar cerebral Maria Isabel Garcia Luna 

2.06.03.11.2262 
Correlação entre exames citopatológicos, histopatológicos e de biologia molecular do colo 
uterino 

Miriam Alice Frantz 

4.08.03.11.2263 
Identificação das principais alterações respiratórias em recém-nascidos de mães usuárias de 
crack durante o período gestacional num hospital do Vale dos Sinos/RS 

Suzana de Fátima Vettorazzi 

4.07.03.11.2264 Relação entre desvio fonológico e processamento auditivo Ananda Ramos Pereira 

4.00.03.11.2265 
O tratamento quiroprático na lombalgia dos soldados da brigada militar de uma cidade da região 
metropolitana de Porto Alegre 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.07.03.11.2266 Uma análise dos reflexos acústicos ipsi e contralaterais em crianças com desvios fonológicos Ananda Ramos Pereira 

4.04.03.11.2267 
Rede de frio do programa nacional de imunizações: o conhecimento e a prática dos profissionais 
da enfermagem 

Vânia Schneider 

4.00.03.11.2268 
A significância do som da cativação na melhoria dos pacientes: comparativo entre pacientes com 
audição plena e surdez profunda 

César Luis Reichert 

4.08.03.11.2269 
A influência da bandagem funcional em relação ao equilíbrio corporal em atletas universitários 
de handebol que apresentam lesões em membros inferiores 

Patricia Steinner Estivalet 

4.09.03.11.2270 
Prevalência de desconforto/dor e nível de atividade física de policiais militares do 3º batalhão em 
Novo Hamburgo, RS 

João Carlos Jacottet Piccoli 

4.00.03.11.2271 Angulação Pélvica pós intervenção quiroprática em militares João Batista Mendes Rodrigues 

4.09.03.11.2272 Perfil motor de crianças de 9 anos de uma escola de futebol de uma cidade do Vale do Sinos, RS Luiz Fernando Framil Fernandes 

01531512.0.0000.5348 
Acessibilidade e qualidade de vida de pessoas com deficiência física: um estudo em unidades 
habitacionais acessíveis do departamento municipal de habitação de Porto Alegre, RS 

João Carlos Jaccottet Piccoli 



02610112.7.0000.5348 
A influência da utilização de um sistema de vestuário ortopédico dinâmico flexível na marcha e 
no desempenho funcional de crianças com paralisia cerebral 

Raquel Ehlert 

01977812.5.0000.5348 Percepção do fisioterapeuta a cerca da inserção do profissional na unidade de terapia intensiva Suzana de fatima Vettorazzi 

02369912.3.0000.5348 
Correlação entre força de preensão palmar, força muscular respiratória e tolerância ao exercício 
de pacientes com alterações cardiovasculares e/ou metabólicas 

Luciane Dalcanale Moussalle 

02562312.4.0000.5348 
Quantificação sérica de vitamina d, adipocitocinas e citocinas pró-inflamatórias e sua relação 
com polimorfismos genéticos em portadores da síndrome metabólica 

Rejane Giacomelli Tavares 

03275612.5.0000.5348 Relação do nível de qualidade de vida e atividade física de jovens do Vale do Sinos Gustavo Roese Sanfelice 

02568312.8.0000.5348 Realidade virtual para auxiliar a formação educacional de pessoas com paralisia cerebral Regina de Oliveira Heidrich 

03575112.0.0000.5348 Interfaces adaptativas para e-commerce: um estudo da interação com pessoas idosas Angélica Luísa Nienow 

02624412.7.0000.5348 
Incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva por patógenos 
multirresistentes em um hospital municipal do Vale dos Sinos 

Adriana Kessler 

03516912.5.0000.5348 Conhecimento dos pais em relação ao calendário básico vacinal de crianças de zero a um ano 
Solange de Fatima Mohd 

Suleiman Shama 

03668212.0.0000.5348 
A incidência de internação em unidade de terapia intensiva de pacientes portadores de dpoc 
antes e após um programa de reabilitação pulmonar 

Caroline Colombo 

04728812.3.0000.5348 Expectativa profissional dos acadêmicos de quiropraxia de uma instituição de ensino superior 
Márcia Augusta Basso de 

Alexandre 

04847912.2.0000.5348 Perfil dos pacientes que utilizaram nutrição parenteral em um hospital do Vale do Sinos Magda Susana Perassolo 

04767812.1.0000.5348 Avaliação do perfil glicêmico de pacientes portadores de dpoc em tratamento com 

corticosteroides 

Magda Susana Perassolo 

05065912.1.0000.5348 Avaliação do uso de anti-histamínicos pelos clientes de uma drogaria do Vale do Sinos Magda Susana Perassolo 

03807712.6.0000.5348 Investigação de algias musculoesqueléticas e sua relação com a qualidade de vida em 

funcionários lojistas 

Ranieli Gehlen Zapelini 

04450312.7.0000.5348 Prevalência de Algias Musculoesqueléticas na Coluna Vertebral em Adolescentes Nara Isabel Gehlen 



04451512.0.0000.5348 Prevalência de Escoliose Idiopática em Adolescentes em um Colégio Particular de um Município 

do Vale dos Sinos, no Ano de 2012 

Nara Isabel Gehlen 

04451812.5.0000.5348 Prevalência de Algias Musculoesqueléticas na Região Torácica em Gestantes Nara Isabel Gehlen 

03882312.8.0000.5348 Efeito do tratamento quiroprático em trabalhadores de uma indústria moveleira do Vale do Rio 

dos Sinos,RS 

Janine Ferreira Goedtel 

04644812.1.0000.5348 A influência do ajuste quiroprático na glicemia em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 

2 

Luciane Rosa Feksa 

03791512.8.0000.5348 Intervenção quiroprática nas algias de ombro em praticantes de escalda esportiva Luis Costa Cantera 

04690712.6.0000.5348 Perfil epidemiológico dos trabalhadores com distúrbios musculoesqueléticos de uma rede de 

supermercados, atendidos em uma clínica de fisioterapia 

Marcia Benites da Silva 

03364412.0.0000.5348 Infância, escola e saúde mental na perspectiva dos cuidados primários Lisiane Machado de Oliveira 

Menegotto 

04891912.0.0000.5348 Descarte de Resíduos de Medicamentos de Consumidores de uma Farmácia Privada do Vale do 

Rio dos Sinos 

Solange de Fatima Mohd 

Suleiman Shama 

04907312.3.0000.5348 Avaliação do uso de antidepressivos por alunos de uma escola de nível técnico Vanessa Maria dos Passos Maio 

05287212.2.0000.5348 Percepção da puérpera sobre o pré-natal Liane Unchalo Machado 

05514012.6.0000.5348 Infecções urinárias em pacientes atendidos em um laboratório de análises clínicas de Rolante - 

RS 

Fabiana Aparecida de Souza 

Vieira 

05597712.6.0000.5348 Saúde preventiva do homem: trabalhadores de uma empresa metalúrgica do Vale dos Sinos Lívia Biasuz Machado 

05464412.5.0000.5348 Incidência de acidentes punctórios em um hospital público do Vale do Sinos Fabiana Aparecida de Souza 

Vieira 



04831412.1.0000.5348 Avaliação do acolhimento e comunicação em um serviço de atenção farmacêutica Ana Luiza Ziulkoski 

04880512.4.0000.5348 Avaliação da qualidade de vida de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica pré e pós 

treinamento muscular respiratório 

Cássia Cinara da Costa 

04831912.2.0000.5348 O impacto da asma na qualidade de vida de individuos internados em um hospital do vale do 

sinos / RS 

Silvia Regina Piesanti 

04838112.8.0000.5348 Avaliação do conhecimento sobre farmacovigilância da equipe de enfermagem em um hospital 

do Vale do Sinos 

Laura da Silva Elias 

05250512.7.0000.5348 Espessura do Músculo Adutor do Polegar: Comparação dos Diferentes Métodos de Avaliação 

Nutricional em Pacientes Oncológicos 

Flávia Porto Wieck 

04568212.9.0000.5348 Percepção dos trabalhadores sobre fisioterapia na empresa Daiana Picoloto 

05124612.0.0000.5348 Comparação do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos portadoras e não 

portadoras da síndrome de down 

Éverton Massaia 

05285612.0.0000.5348 Avaliação do risco de quedas em indivíduos portadores de Esclerose Múltipla Éverton Massaia 

05519312.7.0000.5348 Trabalho noturno: implicações nos hábitos alimentares de um grupo de enfermagem Flávia Porto Wieck 

04687412.6.0000.5348 Risco de síndrome da apneia obstrutiva do sono em indivíduos com síndrome metabólica Luciane Dalcanale Moussalle 

04686012.6.0000.5348 Correlação entre força de preensão palmar, força muscular respiratória e tolerância ao exercício 

de pacientes com alterações cardiovasculares e metabólicas 

Luciane Dalcanale Moussalle 

05290812.7.0000.5348 A Vivência dos pais quanto a sua presença na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal durante a 

hospitalização do recém-nascido 

Liane Unchalo Machado 

05519212.9.0000.5348 Adesão ao tratamento farmacológico de pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 Daiane Bolzan Berlese 

05463612.4.0000.5348 Kinect: um recurso ao fisioterapeuta na reabilitação de mulheres no pós-cirúrgico de câncer de 

mama 

Alessandra Couto Cardoso Reis 



04571512.9.0000.5348 Prevalência de queixa musculoesquelética relacionada à postura de trabalho em trabalhadores 

de uma empresa de microfusão do Vale do Sinos 

Márcia Augusta Basso de 

Alexandre 

05779712.9.0000.5348 Alterações de exames citopatológicos e características das mulheres em um município da Grande 

Porto Alegre 

Vânia Schneider 

05701712.6.0000.5348 Atenção ao pré-natal em um município do Vale do Rio dos Sinos/RS segundo indicadores do 

Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

Vânia Schneider 

05304912.2.0000.5348 Perfil dos pacientes crônicos em tratamento nos serviços públicos de fisioterapia de um 

municipio do sul do país 

Sílvio Vitali Júnior 

05742912.5.0000.5348 Conhecimento de acadêmicos de enfermagem sobre a técnica de mensuração indireta da 

pressão arterial 

Gladis Luisa Baptista 

05284612.3.0000.5348 Perfil abdominal de idosos e sua relação com o envelhecimento Eloisa Hörter Dieter 

05180312.4.0000.5348 Qualidade de Vida no Trabalho e Nível de Dor e Desconforto Físico em operadores de Call Center Sílvio Vitali Júnior 

04634512.0.0000.5348 Os cuidados com a saúde realizados por homens de uma zona rural Maristela Cassia de Oliveira 

Peixoto 

05179312.3.0000.5348 Análise Macroergonômica do Trabalho no setor de embalagem em uma indústria moveleira da 

Serra Gaúcha 

Sílvio Vitali Júnior 

04603812.9.0000.5348 Prevalência de algias cervicais e membros superiores em odontólogos Ranieli Gehlen Zapelini 

04346912.8.0000.5348 Prevalência de bruxismo em clínicas odontológicas de uma cidade da serra gaúcha: uma análise 

do tratamento com a quiropraxia 

Ranieli Gehlen Zapelini 

05459912.6.0000.5348 O nível de conhecimento de educadoras sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 

de 0 a 1 ano que frequentam escolas de educação infantil 

Alessandra Couto Cardoso Reis 

05081912.5.0000.5348 Avaliação da habilidade funcional em crianças asmáticas e sibilantes Suzana de fatima Vettorazzi 



05084212.0.0000.5348 Avaliação da qualidade de vida de cuidadores de pacientes asmáticos Suzana de fatima Vettorazzi 

04982212.0.0000.5348 Prevalência de transtorno de compulsão alimentar periódica (tcap) entre pacientes em 

atendimento na clínica de nutrição de uma instituição de educação superior do Vale do Sinos 

Simone Bernardes 

05858512.8.0000.5348 Câncer de mama: aspectos que envolvem o diagnóstico da doença em um município do Vale dos 

Sinos 

Ilse Maria Kunzler 

04855912.4.0000.5348 Prevalência de sífilis materna em gestantes atendidas em hospital público do Vale do Sinos Ilse Maria Kunzler 

04939112.0.0000.5348 O tratamento fisioterapêutico com uso de cones vaginais em uma mulher com queixa de perda 

involuntária de urina 

Eloisa Hörter Dieter 

04734512.6.0000.5348 Programa de intervenção fisioterapeutica na qualidade de vida de portadores de lúpus 

eritematoso sistêmico 

Patricia Steinner Estivalet 

05012912.8.0000.5348 A acessibilidade em escolas municipais de Ensino Fundamental de uma cidade do Vale do Sinos 

na inclusão social de alunos cadeirantes 

Éverton Massaia 

05671212.4.0000.5348 Índice glicêmico de dietas consumidas por indivíduos obesos Simone Bernardes 

04754512.9.0000.5348 Risco de lesões musculoesqueléticas em técnicos de enfermagem que atuam no manejo do idoso 

institucionalizado em Novo Hamburgo, RS 

Priscila da Silva 

04940312.8.0000.5348 Perfil urinário do corpo docente de uma instituição de ensino do sul do Brasil Eloisa Hörter Dieter 

05690312.8.0000.5348 Perfil de vítimas de trauma por acidentes de moto atendidas por um serviço de atendimento 

móvel de urgência da região do Vale dos Sinos-RS 

Adilson Adair Boes 

05500612.0.0000.5348 Estudo da nefropatia induzida por contraste em pacientes submetidos à intervenção 

hemodinâmica em um hospital geral público de Porto Alegre/RS 

Adilson Adair Boes 

04783912.3.0000.5348 Relação da qualidade da dieta e síndrome metabólica em adultos Flávia Porto Wieck 



05073012.0.0000.5348 Análise de sinais cardiorrespiratórios em pacientes hospitalizados por bronquiolite viral aguda 

antes e após a fisioterapia em um hospital do Vale do Sinos-RS 

Suzana de Fatima Vettorazzi 

05795812.0.0000.5348 Inaladores dosimetrados: conhecimento da equipe de enfermagem de unidades de internação 

pediátrica 

Kelly Furlanetto 

05672112.3.0000.5348 Conhecimento dos professores de uma escola de ensino fundamental acerca da atuação do 

enfermeiro na educação em saúde 

Tatiana Cavalcanti Matos 

05686412.3.0000.5348 Estudo comparativo do perfil motor de crianças de 7 e 8 anos submetidas a uma metodologia 

recreativa em uma rede de escolas de futsal no vale do sinos e encosta da serra 

Luis Eurico Kerber 

05857112.8.0000.5348 A atuação do enfermeiro no centro de materiais e esterilização sob a ótica do acadêmico de 

enfermagem 

Ilse Maria Kunzler 

04619012.3.0000.5348 Tratamento Quiroprático nas Algias da Coluna Vertebral em Trabalhadores de uma Empresa de 

Transformadores 

Márcia Augusta Basso de 

Alexandre 

04509912.5.0000.5348 O Corpo no Processo Produtivo. A História e a Percepção do Jogador de Futebol Profissional 

Sobre a Lesão na Prática Desportiva 

Jorge Luiz de Andrade Trindade 

04770412.4.0000.5348 Percepção de idosos usuários do serviço público de Fisioterapia sobre sua saúde Jorge Luiz de Andrade Trindade 

05295912.1.0000.5348 Percepção das puérperas quanto as orientações recebidas no puerpério Liane Unchalo Machado 

05515212.0.0000.5348 Higienização de mãos: Adesão dos profissionais de saúde em um Centro de Terapia Intensiva 

Adulto 

Juliane de Souza Scherer 

05179712.6.0000.5348 Influência da mobilização articular sobre a potência e o recrutamento muscular no gesto 

desportivo de atletas de handebol e voleibol 

Caren Lara Martins Picasso 

05317912.0.0000.5348 Avaliação eletromiográfica e desempenho pliométrico após programa de mobilização articular 

em uma equipe masculina de basquetebol universitária 

Caren Lara Martins Picasso 



04456912.0.0000.5348 Comparação da atividade eletromiográfica do músculo quadríceps pré e pós aplicação de 

bandagem funcional 

Tiago Augusto Zago 

05849312.2.0000.5348 Percepção da vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis: um estudo com 

adolescentes de um grupo de danças tradicionalistas de Porto Alegre/RS 

Ana Amélia Antunes Lima 

04762612.9.0000.5348 Cuidado humanizado em Unidade de Terapia Intensiva Adulto: o olhar da equipe 

multiprofissional 

Ana Amélia Antunes Lima 

04771212.5.0000.5348 Dor articular em idosos de um município do sul do Brasil Jorge Luiz de Andrade Trindade 

05724412.6.0000.5348 Cuidados paliativos no domicílio: percepção dos familiares de pacientes oncológicos terminais 

sobre as orientações recebidas da equipe de enfermagem 

Andréa Luiza Cassel Franck 

04402212.1.0000.5348 Prevalência de lombalgia em motoristas atuantes no transporte fretado de uma universidade do 

Vale dos Sinos 

João Batista Mendes Rodrigues 

05479012.5.0000.5348 Conhecimento de pacientes com hemofilia sobre o tratamento domiciliar Kelly Furlanetto 

05221812.0.0000.5348 Prevalência de flebites em Hospital Privado de Porto Alegre/RS Juliane de Souza Scherer 

06576012.3.0000.5348 Avaliação do consumo de pílula do dia seguinte em uma farmácia comercial no município de 

Parobé -RS 

Laura da Silva Elias 

06683612.2.0000.5348 A cinesiofobia em pacientes pós fratura de membros inferiores de uma clinica escola de 

fisioterapia do Vale do Sinos/RS 

Patricia Steinner Estivalet 

04296312.5.0000.5348 Nível de conhecimento sobre cuidados gerais funcionais na prevenção e controle das 

dorsolombalgias 

Giovana Elisabete Avila 

Junguitu 

06649812.7.0000.5348 Conhecimento sobre as diferentes áreas de atuação do fisioterapeuta por acadêmicos do curso 

de fisioterapia de uma instituição de ensino superior do Vale do Sinos - RS 

Airton Luis Kleinowski 

05495912.2.0000.5348 Qualidade de vida no trabalho de funcionários do setor administrativo de uma empresa de Marcos Vinícius Zirbes 



avicultura do Vale do Rio Caí, RS 

05710312.2.0000.5348 Conforto ergonômico do posto informatizado por trabalhadores de um setor administrativo de 

uma universidade do Vale dos Sinos-RS 

Airton Luis Kleinowski 

05748712.2.0000.5348 Conhecimento da Enfermagem frente a Avaliação e Alivio da dor no Recém-Nascido Maristela Cassia De Oliveira 

Peixoto 

05942112.0.0000.5348 Estresse laboral na equipe de enfermagem Andréia Simone Müller 

05787412.6.0000.5348 Adesão dos profissionais de saúde às medidas de precaução de contato Juliane de Souza Scherer 

06791712.8.0000.5348 Qualidade de vida de adultos deficientes medulares Alessandra Couto Cardoso Reis 

06629712.6.0000.5348 Percepção da população de uma cidade do Vale do Paranhana sobre serviços farmacêuticos em 

farmácias comerciais 

Patricia Ardenghi 

05667212.1.0000.5348 Conhecimento dos enfermeiros sobre o protocolo de morte encefálica no processo de doação de 

órgãos e tecidos 

Caren Mello Guimarães 

05693412.8.0000.5348 Nível de qualidade de vida relacionada à saúde de estudantes do 9o. ano do ensino fundamental 

de uma escola pública de Campo Bom, RS 

João Carlos Jaccottet Piccoli 

06893812.6.0000.5348 Possibilidades de intervenção na memória humana: reabilitação neuropsicológica, nutrigenética 

e estudos utilizando cultivos celulares de neurônios 

Fabiana Michelsen de Andrade 

07047812.4.0000.5348 Avaliação da opção dos consumidores pelos medicamentos genéricos em farmácias comerciais 

do município de São Leopoldo – RS 

Laura da Silva Elias 

06850812.9.0000.5348 Registros de enfermagem em pacientes submetidos a cirurgia traumatológica Neuri Nilson Kammler 

05773512.9.0000.5348 Gerenciamento e índice de satisfação ao tratamento quiroprático em pacientes com medo e 

evitação ao movimento 

Danilo Messa da Silva 

04620812.0.0000.5348 O efeito do tratamento quiroprático em trabalhadores de uma empresa da serra gaúcha com Márcia Augusta Basso de 



algias musculoesqueléticas Alexandre 

07023612.6.0000.5348 O perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pelo serviço público de fisioterapia no município 

de Boa Vista do Cadeado- RS 

Karine Thaís Funck 

05979512.3.0000.5348 Percepção do grupo de diabéticos acerca da Assistência de Enfermagem Maristela Cassia de Oliveira 

Peixoto 

07910112.6.0000.5348 A Bandagem Funcional e o Stretching Global Ativo na melhora da percepção corporal e 

alterações da cintura escapular dos professores 

Josiane Pilger Fetzner 

07566912.5.0000.5348 Pesquisa de linfócitos atípicos em diferentes viroses Fairus Duarte Nasralla 

04748012.0.0000.5348 Conhecimento dos Técnicos de Enfermagem Acerca das Medidas de Bloqueio Epidemiológico Neuri Nilson Kammler 

07540312.0.0000.5348 Percepção do idoso hemodialisado a cerca da qualidade de vida Naira Helena Ebert 

08303812.0.0000.5348 Estudo da incidência de dengue e dos trabalhos de prevenção e combate em município do Vale 

dos Sinos 

Solange de Fatima Mohd 

Suleiman Shama 

06888812.6.0000.5348 Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e outras doenças cardiovasculares em pacientes 

com DPOC 

Ana Luiza Ziulkoski 

07069412.9.0000.5348 Vivência da equipe de enfermagem frente à morte do recém-nascido em uma unidade de terapia 

intensiva neonatal 

Luciana Andrea Debiasi 

05917012.0.0000.5348 Reatividade para anti-HBC E HBsAg em um laboratório de triagem sorológica de doadores no 

Vale dos Sinos - RS 

Sandrine Comparsi Wagner 

09126112.1.0000.5348 Avaliação da qualidade de vida em pacientes idosos com insuficiência Cardíaca Crônica tratados 

pelo SUS do município de Guaporé - RS 

Roberto João Favero Junior 

09648512.9.0000.5348 Aspectos psicossociais e perspectivas laborais de segurados da Previdência Social em processo de 

Reabilitação Profissional 

Denise Macedo Ziliotto 



10994212.6.0000.5348 Relação entre os métodos clínicos e os métodos dinâmicos na avaliação do comprimento dos 

membros inferiores para a eficiência do diagnóstico quiroprático 

Eliane Fátima Manfio 

09872812.0.0000.5348 O olhar do agente comunitário de saúde frente ao sigilo e a ética profissional Maristela Cassia de Oliveira 

Peixoto 

09781012.8.0000.5348 Prevalência de algias musculoesqueléticas em cirurgiões dentistas do Vale do Taquari Márcia Augusta Basso de 

Alexandre 

09626312.5.0000.5348 Avaliação de danos no DNA de indivíduos expostos a agrotóxicos Luciano Basso da Silva 

10952812.5.0000.5348 Perfil de dispensação de medicamentos do componente especializado da assistência 

farmacêutica em uma farmácia comunitária do Vale do Rio dos Sinos-RS 

Magda Susana Perassolo 

07452012.0.0000.5348 O Efeito da Crioterapia na Flexibilidade Muscular de Isquiotibiais Leonardo Guedes Marques 

 


