
Projetos Aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Feevale no ano de 2008 

 

Número Título do Projeto Pesquisador Responsável 

4.04.03.08.928 
Orientação pré-operatória do enfermeiro a pacientes candidatas a histerectomia: proposta e 
avaliação 

Taís Maria Nauderer 

4.00.03.08.929 
Eficácia do tratamento quiroprático em pacientes portadores de cervicalgia utilizando a 
Técnica Sacro Occipital 

Luís Costa Cantera 

4.00.03.08.930 
A eficácia do tratamento quiroprático para algia na região lombo-sacro-ilíaca utilizando o 
ajuste quiroprático em dois segmentos vertebrais 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.04.03.08.931 Percepção e sentimentos de mulheres com câncer de mama, submetidas à mastectomia Liane Unchalo Machado 

4.04.03.08.935 
Percepção dos Familiares de Pacientes Hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva Adulto 
Acerca da Comunicação com a Equipe de Enfermagem 

Lisnéia Fabiani Bock 

4.05.03.08.937 
Avaliação Nutricional de Pacientes Seqüelados de acidente vascular cerebral em Terapia 
Nutricional Enteral 

Hosana Maria Speranza 
Cimadon 

4.08.03.08.939 Avaliação cinético-funcional de um grupo de diabéticos 
Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

4.04.03.08.940 
Expectativas dos acadêmicos de enfermagem relacionados à primeira disciplina prática do 
curso de graduação em enfermagem 

Graziella Gasparotto 
Baiocco 

4.01.03.08.941 Alcaptonúria: um estudo de caso César Luís Reichert 

4.09.03.08.942 
A relação do nível de atividade física com a capacidade de coordenação motora dos 
funcionários dos setores de manutenção, higienização e segurança de uma instituição de 
ensino privado da região do vale dos sinos 

Teobaldo Kruse da Costa 



4.03.03.08.943 
Avaliação das interações medicamentosas dos pacientes hipertensos atendidos em uma 
Farmácia Escola 

Magda Susana Perassolo 

4.03.03.08.944 
Análise da compreensão do paciente perante sua prescrição médica na Farmácia Comunitária 
do Novo Hamburgo 

Ana Luiza Ziulkoski 

4.03.03.08.945 
Avaliação do uso de medicamentos para dor crônica utilizados pelos pacientes da clínica de 
fisioterapia do Centro Universitário Feevale 

Ana Luiza Ziulkoski 

4.00.03.08.946 
Distribuição das principais queixas musculoesqueléticas dos pacientes atendidos na clínica 
escola de quiropraxia de uma Instituição de Ensino Superior da região do vale dos sinos - RS no 
ano de 2007 

Elton Vinícius Mayer 

2.08.03.08.947 
Estudo dos efeitos bioquímicos da Cordia Salicifolia em camundongos submetidos à dieta 
hiperlipidêmica 

Rejane Giacomelli 
Tavares 

4.04.03.08.948 Percepção de Qualidade de vida de pacientes com marcapasso 
Julcinéia Miguel 
Dalamaria 

4.03.03.08.949 
A prática da utilização de xaropes antitussígenos por usuários atendidos na rede pública de 
saúde (SUS) do município de Novo Hamburgo - RS 

Ana Luiza Ziulkoski 

4.03.03.08.950 
Antibioticoterapia: avaliação de atitudes e conhecimentos de farmacêuticos e balconistas de 
drogarias 

Ana Luiza Ziulkoski 

2.08.03.08.951 
Avaliação do perfil bioquímico de atletas submetidos à suplementação de hidratação com 
água de coco 

Vlademir Vicente 
Cantarelli 

2.10.03.08.954 
Efeito do estazolam em ratos submetidos ao estresse por restrição de movimento e avaliados 
no labirinto em cruz elevado 

Patrícia Grolli Ardenghi 

4.03.03.08.955 Determinação de álcoois em sangue e saliva por microextração em fase sólida Rafael Linden 

4.04.03.08.956 
Relação entre aumento do peso e Pressão Arterial Limítrofe Sistêmica nos acadêmicos de 
enfermagem de uma instituição de ensino superior da região do Vale do Rio dos Sinos/RS 

Caren Mello Guimarães 



4.00.03.08.957 
A prevalência de queixas relacionadas à coluna cervical em atletas profissionais de futebol de 
campo 

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.04.03.08.959 Reanimação cardiopulmonar: O saber dos acadêmicos de enfermagem 
Graziella Gasparotto 
Baiocco 

4.08.03.08.964 
Fisioterapia e saúde coletiva: análise do perfil da população de idosos de uma unidade básica 
de saúde 

Maria de Fátima 
Fernandes Dellamea 

4.08.03.08.965 
Perfil epidemiológico dos indivíduos com diabetes Mellitus que foram internados por lesões 
sistêmicas em um hospital público da região do vale do sinos 

Daiane Bolzan Berlese 

4.08.03.08.967 
Levantamento epidemiológico do perfil dos pacientes com diabetes Mellitus amputados em 
um hospital público do Vale do Sinos 

Daiane Bolzan Berlese 

4.08.03.08.968 
Inserção de trabalhadores reabilitados após afastamento por acidente de trabalho de acordo 
com a Lei de Cotas 

Jacinta Sidegum Renner 

4.08.03.08.969 
Prevalência de sintomas osteomusculares em cozinheiras de escolas de educação infantil de 
Novo Hamburgo - RS 

Daiana Picoloto 

4.05.03.08.970 
Consumo de alimentos com corante tartrazina em crianças e adolescentes com diagnóstico de 
TDAH e que fazem uso de fármacos 

Gilberti Helena Hubscher 
Lopes 

4.05.03.08.971 
Consumo de ácidos graxos trans, saturados e ômega-3 em crianças e adolescentes com TDAH 
que fazem uso de fármacos 

Gilberti Helena Hubscher 
Lopes 

4.05.03.08.972 
A História Pregressa da Doença, os Sinais e Sintomas de Carências Nutricionais e o Hábito 
Alimentar de Pacientes Portadores de Lúpus Eritematosos Sistêmico 

Gilberti Helena Hubscher 
Lopes 

4.08.03.08.973 
O conhecimento dos professores sobre ergonomia no uso de computadores em um Centro 
Universitário do Vale do Sinos 

Airton Luiz Kleinowski 

4.05.03.08.974 
Prevalência dos Fatores de Risco para Doença Cardiovascular em Profissionais do Setor de 
Transporte Rodoviário de Universitários 

Maria Helena Weber 



4.09.03.08.975 
Estilo de vida e capacidade funcional de idosos participantes de diferentes atividades físicas e 
sócio-cultutal em uma Instituição de Ensino Superior do Vale do Sinos, RS 

Anna Regina Grings 
Barcelos 

4.09.03.08.976 Efeitos de duas metodologias de treinamento com pesos para Terceira Idade Juarez Antônio Stürmer 

2.08.01.08.1031 Cromodulina: um possível marcador celular do diabetes mellitus tipo II Daiane Bolzan Berlese 
2.12.01.08.1035 Vírus respiratórios em portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Asma Brônquica Fernando Rosado Spilki 

4.06.01.08.1042 Saneamento e o processo de saúde - doença: estudo domiciliar em Novo Hamburgo (RS) 
Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.08.03.08.977 Avaliação da função pulmonar em gestantes saudáveis no pré e pós-parto Adriana Kessler 

4.08.03.08.978 Sentimentos e percepções dos estagiários de fisioterapia diante do morrer e da morte 
Maria Lúcia Rodrigues 
Langone Machado 

4.08.03.08.979 Utilização das bandagens funcionais na facilitação das atividades de vida diária em idosos 
Mauren Mansur 
Moussalle 

4.08.03.08.980 
Traumatismo cranioencefálico: correlação entre escala de Glasgow, Ramsay, Apache II e 
tomografia computadorizada de crânio com o prognóstico de pacientes internados em uma 
UTI 

Cássia Cínara da Costa 

4.08.03.08.981 
Avaliação da adaptabilidade do posto de trabalho de profissionais deficientes físicos de uma 
Instituição de Ensino Superior do Vale do Rio dos Sinos/RS 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.08.982 
O Sistema Crâniocervicomandibular e a Postura Corporal de Trabalhadores de Postos 
Informatizados 

Patrícia Steinner Estivalet 

4.08.03.08.983 
Correlação da capacidade do exercício e da força muscular respiratória com as capacidades 
pulmonares em pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica 

Cássia Cínara da Costa 

4.08.03.08.984 Fisioterapia no SUS-Novo Hamburgo, RS 
Solange de Fátima M. S. 
Shama 



4.08.03.08.985 
Programa de capacitação muscular laboral aplicado em professores de uma escola de 
aplicação básica no Vale do Sinos - RS 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.08.986 
Relação da força de extensores e flexores do joelho e encurtamento muscular como provável 
fator de risco para lesões músculo-esqueléticas em atletas de um clube de futebol de Porto 
Alegre 

Mauren Mansur 
Moussalle 

4.08.03.08.987 
Correlação do Índice de Massa Magra com o Grau de Obstrução do Fluxo Aéreo e com o 
Desempenho no Teste de Caminhada de Seis Minutos em Portadores de Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica 

Cássia Cínara da Costa 

4.08.03.08.989 Aplicação de Bandagem Funcional em Indivíduos Portadores de Fibromialgia 
Mauren Mansur 
Moussalle 

4.08.03.08.990 
Comparação das Variáveis Fisiológicas no Teste de Caminhada de Seis Minutos e no Teste da 
Escada em Pacientes Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Cássia Cínara da Costa 

4.08.03.08.991 A Fisioterapia e a Doença de Alzheimer: sob o olhar de cuidador Elisabete Kasper 

4.06.03.08.992 
Prevalência de limitações físico-funcionais percebidas por agentes comunitários de saúde em 
moradores de um bairro de Estância Velha (RS) 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.06.03.08.993 
Resultados de exames citopatológicos realizados em mulheres atendidas na rede pública de 
saúde de São Leopoldo/RS, no ano de 2007 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.08.03.08.994 Características de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica na Cidade de Novo Hamburgo Taisa Marilu Pisoni 

4.07.03.08.995 
Impacto da intervenção fonoaudiológica em grupo para cantores populares: estudo 
prospectivo 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.07.03.08.996 
Prevalência de distúrbios de comunicação oral em pacientes pós-acidente vascular cerebral 
durante a internação hospitalar - estudo retrospectivo 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.08.03.08.997 
Análise da sensibilidade cutânea palmar e plantar em idosos sedentários e ativos através da 
estesiometria 

Eloísa Hörter Dieter 



4.08.03.08.999 
Programa de fisioterapia voltado as disfunções temporomandibulares em um grupo de 
mulheres com fibromialgia participantes de um projeto de extensão 

Eloísa Hörter Dieter 

4.08.03.08.1000 
Avaliação do conhecimento dos usuários de um laboratório de informática de uma Instituição 
de Ensino Superior do Vale do Sinos do RS. Um enfoque ergonômico 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.08.1001 
O Comportamento Motor de Crianças com Síndrome de Down, durante a Intervenção 
Fisioterapêutica, no Modelo de Integração Sensorial através do Orbitador 

Sílvia Lemos Fagundes 

4.08.03.08.1002 Análise do perfil postural de mulheres mastectomizadas: um estudo de coorte de dois anos César Augusto Teixeira 
4.08.03.08.1003 Avaliação da função pulmonar e da força muscular ventilatória de indivíduos com escoliose Adriana Kessler 

4.04.03.08.1004 Inserção do pai no pré-natal Liane Unchalo Machado 

4.08.03.08.1005 
Testes de tolerância ao exercício na avaliação Cardiorrespiratória de pacientes com Fibrose 
Cística 

Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 

4.08.03.08.1006 Complicações pulmonares em pacientes politraumatizados Adriana Kessler 

4.08.03.08.1007 Abordagem hidroterapêutica no tratamento da osteoartrose do quadril 
Jeferson Luciano 
Ambrósio Barossi 

4.08.03.08.1008 
Avaliação dos níveis de cortisol e sua relação com o grau de dor e estresse em pacientes com 
síndrome de fibromialgia 

Lisete Haas 

4.08.03.08.1009 
Análise e comparação da flexibilidade muscular da cadeia posterior em resposta a um 
programa de alongamento passivo analítico e o alongamento ativo global 

Caren Lara Martins Neves 

4.08.03.08.1010 
O perfil postural de pacientes com fibromialgia atendidos em uma Instituição de Ensino 
Superior do Vale do Rio do Sinos 

Lisete Haas 

4.08.03.08.1011 
Percepção dos pais de crianças portadoras de disfunções crônicas a respeito da doença de 
seus filhos: adesão ao tratamento fisioterapêutico 

Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.08.03.08.1012 
O uso da mobilização articular no tratamento da lombalgia e dos desequilíbrios pélvicos em 
trabalhadores de uma Instituição de Ensino Superior do Vale do Sinos 

Jeferson Luciano 
Ambrósio Barossi 



4.08.03.08.1013 
Prevalência e percepção de sintomas osteomusculares em estagiários de fisioterapia de uma 
Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos 

Caren Lara Martins Neves 

4.08.03.08.1014 Prevalência de perda urinária em uma comunidade do Vale do Rio do Sinos Daiana Picoloto 
4.08.03.08.1015 Qualidade de vida de idosos de uma comunidade do Vale do Sinos Daiana Picoloto 

4.07.03.08.1016 
As Dificuldades do Fonoaudiólogo no Aconselhamento a Idosos Novos Usuários de Próteses 
Auditivas 

Cristina Loureiro Chaves 
Soldera 

4.08.03.08.1017 
Orientações domiciliares como abordagem fisioterapêutica para cuidadores de crianças com 
transtornos neuropsicomotores 

Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.08.03.08.1018 
Prevalência de tabagismo e avaliação funcional dos docentes tabagistas de uma Instituição de 
Ensino Superior 

Suzana de Fátima 
Vettorazzi 

4.08.03.08.1019 
Prevalência de tabagismo em estudantes do curso de Fisioterapia de uma Instituição de 
Ensino Superior do Vale dos Sinos 

Suzana de Fátima 
Vettorazzi 

4.08.03.08.1020 Avaliação da capacidade funcional de idosos institucionalizados 
Maria de Fátima 
Fernandes Dellamea 

4.08.03.08.1021 Avaliação de Órtese de quadril em paciente paralizado cerebral diplégico espástico 
Maria de Fátima 
Fernandes Dellamea 

4.05.03.08.1022 
Prevalência de Sobrepeso e Obesidade e demais Fatores de Risco para Doenças 
Cardiovasculares em Colaboradores de uma Instituição de Ensino Superior 

Hosana Maria Speranza 
Cimadon 

4.05.03.08.1023 Ingestão de Vitamina K e Uso de Anticoagulante Oral Flávia Porto Wieck 

4.07.03.08.1024 A Relação entre Motricidade Orofacial e Fala dos Idosos 
Maria Inês Pamplona 
Dutra 

4.08.03.08.1025 Efeitos da Galvanopuntura e da Laserterapia de Baixa Potência no Tratamento de Estrias Albas Emerson Soldateli Boschi 

4.08.03.08.1026 Avaliação funcional da visão de crianças com paralisia cerebral 
Alessandra Couto 
Cardoso Reis 



4.08.03.08.1027 A incidência de cefaléia e as disfunções da ATM em pacientes com fibromialgia Lisete Haas 
4.04.03.08.1028 Inserção do homem na promoção de saúde da sua família Liane Unchalo Machado 

4.08.03.08.1029 
Relação entre Fraqueza Muscular e o Déficit de Equilíbrio em Indivíduos Pós-Acidente Vascular 
Encefálico que Deambulam 

Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.07.03.08.1032 
Perfil de Memória e sua Relação com Atividades Instrumentais de Vida Diária no 
Envelhecimento 

Maria Inês Pamplona 
Dutra 

4.08.03.08.1033 
Aplicação de um instrumento cinético-funcional empregado no auxílio da inclusão de pessoas 
portadoras de deficiências em uma indústria calçadista do RS 

Jacinta Sidegum Renner 

7.08.02.08.1034 
Saberes dos docentes de um Curso de Graduação em Enfermagem e as implicações das 
Políticas Públicas de Saúde e Educação 

Maria Isabel da Cunha 

4.08.03.08.1036 A percepção do idoso sobre a inserção de atividades aquáticas em sua rotina de vida 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.08.1037 
Perspectiva do Acadêmico de Fisioterapia quanto a sua participação em uma Atividade de 
Extensão Continuada 

Lisete Haas 

4.04.03.08.1038 
Perfil dos idosos e adesão à campanha de vacinação do idoso em um município da Serra 
Gaúcha em 2008 

Susana Maria Schuch 

4.08.03.08.1039 
Contrastes e confrontos nos modelos de intervenção fisioterapêutica na estratégia de saúde 
da família, um estudo de caso 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.08.1040 Volume de linfedema em pacientes de pós-operatório tardio de câncer da mama Patrícia Steinner Estivalet 

4.08.03.08.1041 
Perfil do desenvolvimento motor de crianças de 4 a 6 anos que freqüentam escolas de Novo 
Hamburgo 

Maria de Fátima 
Fernandes Dellamea 

4.06.03.08.1043 A quiropraxia na construção da saúde coletiva: a visão dos quiropraxistas Lucilda Selli 

4.04.03.08.1044 
Percepção dos enfermeiros sobre a visita domiciliar realizada por agentes comunitários de 
saúde em Estância Velha 

Susana Maria Schuch 



4.08.03.08.1045 A utilização da biofotogrametria computadorizada em radiografias com hipercifose torácica Lisete Haas 

4.08.03.08.1046 
Efetividade da Terapia Manual nas Complicações de Ombro e de Cintura Escapular em 
Mulheres no Pós-operatório de Câncer de Mama 

Patrícia Steinner Estivalet 

4.04.03.08.1047 
Fatores de motivação no trabalho da equipe de enfermagem em um pronto atendimento do 
Vale dos Sinos 

Ana Amélia Antunes Lima 

4.06.03.08.1048 
Perfil de conhecimento dos funcionários de uma unidade básica de saúde da região 
metropolitana de Porto Alegre, sobre a gestão dos resíduos sólidos gerados na unidade e sua 
relação com a saúde e o meio ambiente. 

Marcelo Pereira de Barros 

4.00.03.08.1049 
A prevalência de distúrbios musculoesqueléticos em trabalhadores de uma indústria 
metalúrgica da serra gaúcha 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.00.03.08.1050 
A prevalência de queixas músculo-esqueléticas nos professores das escolas de educação 
infantil do município de Estância Velha 

Tiago Augusto Zago 

4.00.03.08.1051 
As alterações álgicas na articulação temporomandibular em indivíduos com má-oclusão após o 
tratamento quiroprático 

Fábio Dal Bello 

4.00.03.08.1052 
Prevalência de queixas músculo-esqueléticas em tri atletas participantes da competição 
Ironman Brasil: um estudo retrospectivo 

Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.00.03.08.1053 
Verificação do quadro álgico dos joelhos de atletas do sexo feminino com mais de 60 anos de 
idade praticantes da modalidade voleibol, após ajustes quiropráticos na região da coluna 
lombar 

Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.00.03.08.1054 Principais subluxações vertebrais em jogadores de uma equipe profissional de voleibol 
Marco Antônio Siqueira 
Alves 

4.05.03.08.1055 
Consumo de fibras alimentares de um grupo de professores municipais de uma cidade do vale 
do caí 

Sônia Lizette Rodrigues 
Linden 

4.01.03.08.1057 Perfil Sorológicos dos Doadores de Sangue do Vale do Sinos Simone Rossetto 



4.08.03.08.1058 
Análise dos Resultados de um Programa de Reabilitação Pulmonar em Pacientes Portadores 
de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Cássia Cínara da Costa 

4.04.03.08.1060 
Conhecimento dos pacientes relacionado aos fatores de risco da Hipertensão Arterial 
Sistêmica de uma Liga de combate à hipertensão em Porto Alegre/RS 

Caren Mello Guimarães 

4.05.03.08.1061 
Influências Biopsicossociais nos Hábitos Alimentares de Adolescentes de uma Escola de Ensino 
Fundamental e Médio de Novo Hamburgo - RS 

Sônia Lizette Rodrigues 
Linden 

4.05.03.08.1062 Perfil dietético e antropométrico de atletas praticantes de corrida de aventura Maria Helena Weber 
4.04.03.08.1064 Sexualidade na adolescência: Percepção dos pais Marta Dias Ferreira 

4.00.03.08.1065 
A prevalência de cefaléia em pré-adolescentes, estudantes da rede de ensino particular de 
Bento Gonçalves 

Ranieli Gehlen Zapelini 

2.06.03.08.1067 
Efeitos da Imobilização no Membro Posterior Sobre a Anatomia da Articulação do Joelho e 
Funcionalidade da Marcha em Ratos Wistar 

Günther Gehlen 

4.00.03.08.1069 A prevalência de subluxação na cervical alta em pacientes com vestibulopatias Karin Zanotto 

4.04.03.08.1070 
Conhecimento do Cuidador a Respeito dos Cuidados Domiciliares com Paciente Seqüelado de 
Acidente Vascular Encefálico 

Naira Helena Ebert 

4.00.03.08.1071 
Avaliação da satisfação profissional dos quiropraxistas brasileiros com formação em instituição 
de nível superior 

Tiago Augusto Zago 

4.00.03.08.1072 
Estudo das variáveis de influência envolvidas nos procedimentos que utilizam a 
eletromiografia de superfície estática para auxílio no diagnóstico quiroprático 

José Tullio Moro 

4.00.03.08.1073 
A prevalência de algias músculo-esqueléticas em trabalhadores da rede hoteleira de 
Gramado/RS 

Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.00.03.08.1074 
Prevalência de Queixas Músculo-Esqueléticas e Alteração da Qualidade de Sono dos 
Seguranças Patrimoniais de uma Instituição de Ensino Superior em Novo Hamburgo - RS 

Marco Antônio Siqueira 
Alves 



4.00.03.08.1075 
A prevalência de queixas músculo-esqueléticas em praticantes de hipismo e suas alterações 
após o tratamento quiroprático 

Fábio Dal Bello 

4.04.03.08.1076 Sentimentos Maternos Frente a Internação do Recém-Nascido Pré-Termo da UTI Neonatal Liane Unchalo Machado 

4.00.03.08.1077 
A percepção dos profissionais da área de saúde que trabalham em unidades básicas de saúde 
em relação à quiropraxia 

Cleber Ribeiro Alvares da 
Silva 

4.00.03.08.1078 
A atitude de pacientes de unidade básica de saúde da região metropolitana de Porto Alegre 
sobre a quiropraxia 

Cleber Ribeiro Alvares da 
Silva 

4.00.03.08.1080 
Verificação das alterações da saturação de oxigênio em pacientes portadores de doença 
pulmonar obstrutiva crônica com uso de oxímetro pré e pós-ajuste quiroprático 

Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.00.03.08.1082 
Alteração da Qualidade de Vida dos Cuidadores de Pacientes de Deficiência Neurológica após 
Tratamento Quiroprático 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.03.01.08.1130 
Análise toxicológica sistemática em amostras biológicas empregando micrométodos de 
extração associados a técnicas cromatográficas com a utilização de bases de dados 
informatizadas 

Rafael Linden 

7.08.03.08.1059 Esquizofrenia nas relações familiares Vanderlei Brusch de Fraga 

4.00.03.08.1066 
Um Estudo da Viabilidade da Implantação do Atendimento Quiroprático pelo SUS aos Idosos 
do Município de Feliz/RS 

Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.08.1068 
Prevalência de queixas músculo-esqueléticas e avaliação da qualidade de vida em pacientes 
portadores de doença renal crônica 

Karin Zanotto 

4.00.03.08.1079 Prevalência de queixas músculo-esqueléticas em atletas do Centro Universitário Feevale César Luís Reichert 
4.09.03.08.1081 Treinamento intervalado associado no atletismo para o desenvolvimento da potência Marco Aurélio Cornelius 

4.08.03.08.1083 
Níveis da enzima creatinofosfoquinase de pacientes com fibromialgia submetidos a um 
programa de hidroterapia 

César Augusto Teixeira 

3.08.02.08.1084 Queixas osteomusculares e a relação com as atividades de trabalho em um curtume Jacinta Sidegum Renner 



2.02.01.08.1085 
Utilização de polimorfismos genéticos como marcadores biológicos de predisposição a 
patologias associadas à exposição ao Chumbo e Cromo 

Sabrina Esteves de Matos 
Almeida 

4.09.03.08.1086 
Efeitos do treinamento físico militar na composição corporal de jovens do serviço militar 
obrigatório 

Luiz Fernando Framil 
Fernandes 

4.05.03.08.1087 
A Qualidade da Merenda Escolar Oferecida para as Crianças com Diabetes da Rede Municipal 
de Ensino Fundamental 

Andréa Cristina da S. 
Bulhões 

4.04.03.08.1088 O cuidado na percepção dos Técnicos de Enfermagem Márcia Otero Sanches 

4.00.03.08.1089 
A prevalência de queixas músculo-esqueléticas em trabalhadores do setor malheiro na cidade 
de Farroupilha 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.00.03.08.1090 A Prevalência de Subluxações Pélvicas em Indivíduos com Ciatalgia 
Marco Antônio Siqueira 
Alves 

4.04.03.08.1091 A Percepção do Paciente Hospitalizado Sobre o Cuidado Prestado Pela Equipe de Enfermagem Naira Helena Ebert 

4.04.03.08.1093 
Comunicação entre o paciente terminal e seus familiares na Unidade de Terapia Intensiva 
Adulto 

Ilse Maria Kunzler 

4.05.03.08.1094 Análise de ferro em gestantes adolescentes 
Andrea Cristina da Silva 
Bulhões 

4.04.03.08.1095 Vivências Dos Bombeiros Militares Na Reanimação Cardiopulmonar Pré-Hospitalar Gladis Luisa Baptista 

4.09.03.08.1096 
Influência cultural na aderência, na satisfação pessoal e social da prática regular da atividade 
física em idosos do município de Picada Café - RS 

Juarez Antônio Stürmer 

4.06.02.08.1097 
Prevalência de queixas osteomuculares nos coletores de lixo em uma empresa do vale do 
sinos, RS 

Daiana Picoloto 

4.00.03.08.1098 
Prevalência de lombalgia em freqüentadores de um projeto de extensão: um estudo 
retrospectivo 

Nara Isabel Gehlen 



4.00.03.08.1100 
A eficácia do tratamento quiroprático na redução das queixas musculoesqueléticas em 
enfermeiras e técnicas em enfermagem 

Karin Zanotto 

4.00.03.08.1101 
A evolução do quadro álgico de portadores de hérnia de disco cervical atendidos numa clínica 
de quiropraxia 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.00.03.08.1102 Alterações posturais e seus resultados com a técnica Ativador Elisabete Kasper 

4.00.03.08.1103 
Prevalência de escoliose idiopática em pacientes submetidos ao atendimento quiroprático-um 
estudo retrospectivo 

Nara Isabel Gehlen 

4.08.03.08.1104 As clínicas de fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior na recepção dos pacientes Elisabete Kasper 

4.00.03.08.1105 Prevalência de algias músculo-esqueléticas em donas de casa residentes no Vale do Sinos 
João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.00.03.08.1106 
A Eficácia do Tratamento Quiroprático nas Algias Músculo-esqueléticas em Praticantes de 
Artes Marciais 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.04.03.08.1107 Educação sexual para crianças do ensino fundamental Ilse Maria Kunzler 

4.04.03.08.1108 
Conhecimento dos enfermeiros acerca da importância e implementação das fases do Processo 
de Enfermagem no ambiente hospitalar 

Kelly Furlanetto 

4.04.03.08.1109 A representação social da AIDS para pessoas que vivem com o diagnóstico de HIV/AIDS Ana Amélia Antunes Lima 

4.00.03.08.1110 
Determinação da Concentração Sérica de Proteína C-Reativa em Indivíduos Portadores de 
Cervicalgia após Tratamento Quiroprático 

Luciano Stürmer de Fraga 

4.08.03.08.1111 
Perfil epidemiológico de pacientes em pós-operatório tardio de câncer de mama, atendidas 
em projeto de extensão comunitária de uma Instituição de Ensino Superior do vale do sinos - 
RS 

Patrícia Steinner Estivalet 

4.06.02.08.1115 
Prevalência de disfunções e dores neuro-músculo-esqueléticas em enfermeiros e técnicos de 
enfermagem no setor de emergência de um Hospital do Vale dos Sinos, RS 

Éverton Massaia 

4.05.03.08.1117 Avaliação do hábito alimentar e da hidratação de integrantes de um time de futsal Maria Helena Weber 



4.00.03.08.1118 
Melhora da intensidade e prevalência do quadro álgico de indivíduos com cefaléia através da 
categorização e tratamento com a técnica sacro occipital conforme relação Lovett Brothers 

Ângela Maria Wanderley 
Noro 

4.00.03.08.1119 
Prevalência de lombalgia em serviços públicos de um município do Vale do Sinos atendidos 
por clínica-escola de quiropraxia 

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.00.03.08.1120 Prevalência de osteoporose em mulheres na menopausa atendidas em clínica de quiropraxia 
Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.00.03.08.1121 
Redução da Sintomatologia da Asma Brônquica Utilizando a Técnica Quiroprática do 
Activator® 

Ângela Maria Wanderley 
Noro 

4.00.03.08.1122 
Prevalência de queixas músculoesqueléticas em professores do ensino fundamental de escolas 
da rede municipal de um município do Vale do Sinos - RS 

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.00.03.08.1123 Qualidade de vida pré e pós-tratamento quiroprático em pacientes idosos 
Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.08.03.08.1124 
Estudo dos fatores Relacionados à autopercepção dos efeitos impostos em indivíduos com 
Diabetes Mellitus do tipo I residentes no Vale do Rio dos Sinos 

Eloísa Hörter Dieter 

4.04.03.08.1125 
Concepções e conhecimentos de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica sobre os cuidados 
no pós-operatório 

Taís Maria Nauderer 

4.04.03.08.1126 
Adesão ao tratamento medicamentoso na Hipertensão Arterial Sistêmica dos trabalhadores 
de uma empresa calçadista do Vale do Rio dos Sinos - RS 

Kelly Furlanetto 

4.03.03.08.1127 
Convivendo com a síndrome pré-menstrual: com enfoque nos sintomas e tratamentos com 
anti-depressivos 

Magda Susana Perassolo 

4.00.03.08.1128 
Prevalência de alterações na ação da musculatura lombar em pacientes portadores de dor 
lombar crônica 

Nilo Mayer 

4.00.03.08.1129 O efeito do tratamento quiroprático em adultos jovens insones Nilo Mayer 



4.04.03.08.1132 Percepções das mulheres sobre o aleitamento materno após implante de prótese mamária 
Nára Selaimen Gaertner 
de Azeredo 

4.00.03.08.1136 
Prevalência de algias músculo-esqueléticas nas regiões da coluna vertebral de mulheres 
mastectomizadas 

Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.08.1138 
Prevalência de queixas músculo-esqueléticas em um Centro Regional de referência em Saúde 
do Trabalhador; uma perspectiva de inserção da quiropraxia 

Karin Zanotto 

4.09.03.08.1139 
Treinamento de força para portadores de DPOC em um Programa de Reabilitação Pulmonar: 
séries simples versus séries múltiplas 

Magale Konrath 

4.06.02.08.1140 
Prevalência de desconforto/dor em trabalhadores de uma empresa coureiro calçadista 
selecionada no Vale do Sinos, RS 

Magale Konrath 

4.00.03.08.1141 Prevalência de queixas músculo-esqueléticas em praticantes de diferentes estilos de dança Tiago Augusto Zago 
4.08.03.08.1142 A eficácia da mobilização vertebral cervical na dor da cefaléia do tipo tensão episódica Caren Lara Martins Neves 

4.00.03.08.1144 
A resposta ao tratamento quiroprático nas alterações biomecânicas de marcha em pacientes 
com osteoartrite do joelho 

Fábio Dal Bello 

4.06.02.08.1145 
A dor e a relação com o trabalho em cozinheiras de um serviço de nutrição e dietética após 
atendimento quiroprático 

Mônica Schoenmeier 
Woecichosi 

4.06.02.08.1148 
Ocorrência de distúrbios osteomusculares em audiologistas ocupacionais e seus fatores 
associados 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.05.03.08.1149 Perfil alimentar de atletas corredores no período de sete dias que antecede uma competição Maria Helena Weber 

4.05.03.08.1150 Consumo de edulcorantes por mulheres no período gestacional 
Gisele Maria Menezes 
Ribeiro Kosminsky 

4.05.03.08.1151 
Avaliação do estado nutricional de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC) antes e após a reabilitação pulmonar 

Cláudia Denicol Winter 



4.04.03.08.1153 
Conhecimento e opinião de estudantes universitários sobre morte encefálica e doação de 
órgãos 

Taís Maria Nauderer 

4.04.03.08.1155 As percepções das adolescentes frente as mudanças que ocorrem durante a gestação 
Nára Selaimen Gaertner 
de Azeredo 

4.09.03.08.1157 
Fatores que interferem na qualidade das aulas de educação física em escolas públicas no 
município de Sapiranga 

Ricardo Reuter Pereira 

4.09.03.08.1158 
Percepção subjetiva de bem estar associada à prevalência de fatores de risco cardiovasculares 
e perfil sócio demográfico em população idosa que pratica hidroginástica 

Anna Regina Grings 
Barcelos 

4.06.03.08.1159 
Condições de trabalho na atividade de manutenção de redes em uma empresa de 
saneamento 

Paulo Antônio Barros de 
Oliveira 

4.06.02.08.1160 
Prevalência de queixas osteomusculares em funcionários de uma olaria do litoral norte do 
estado do RS 

Isis Guazzelli Pioner 

4.03.02.08.1161 
Interface da automedicação na saúde dos trabalhadores de empresas prestadoras de serviços 
terceirizados em uma Universidade Pública do Rio Grande do Sul 

Magda Susana Perassolo 

4.09.03.08.1164 
Nível de aptidão física relacionada à saúde dos bombeiros militares da corporação da região 
do Vale do Rio do Sinos, RS 

João Carlos Jacottet 
Piccoli 

4.09.03.08.1165 
A percepção do profissional de Educação Física sobre sua formação para a atuação na 
Educação Infantil após sua formação inicial 

Ricardo Reuter Pereira 

4.06.02.08.1167 Relação de uma equipe multidisciplinar e o absenteísmo de uma indústria 
Amanda Kochenborger 
Krug 

8.02.02.08.1180 A aquisição dos pronomes por crianças de 3 a 5 anos Ornela Beux 
4.08.03.08.1182 Avaliação da Qualidade de Vida em Portadores da Doença de Alzheimer e em Idosos Hígidos Edla Silva da Silva 

4.08.03.08.1183 
Avaliação de Qualidade de Vida em Crianças Asmáticas submetidas a um Protocolo de 
Inspirometria de Incentivo 

Pedro Dall´Ago 



8.02.02.08.1187 Consciência Fonológica na Apropriação da Língua Escrita Luciana Justen 

4.01.01.08.1191 
Prevalência de Sintomas Respiratórios e alterações funcionais pulmonares em indivíduos 
expostos à poluentes atmosféricos e ocupacionais 

Paulo José Zimermann 
Teixeira 

2.02.01.08.1192 
Biomarcadores de Suscetibilidade, de Estresse Oxidativo e de Genotoxidade em Indivíduos 
Expostos a Contaminantes Ambientais 

Luciano Basso da Silva 

7.00.01.08.1193 
A reabilitação profissional e o mercado inclusivo: perspectivas do mundo do trabalho para 
pessoas com deficiência 

Denise Macedo Ziliotto 

4.08.03.08.1194 Atividade física das gestante de duas comunidades do Vale do Sinos - RS Daiana Picoloto 

4.08.03.08.1195 
Os usuários da estratégia de saúde da família de uma comunidade do Vale do Sinos - RS e a 
percepção sobre a intervenção fisioterapêutica 

Daiana Picoloto 

7.08.02.08.1196 
A qualidade de vida e a percepção dos professores na relação com a alteridade nos processos 
de inclusão social 

Marilene Gonzaga Gomes 
Travi 

4.08.03.08.1197 Avaliação funcional pulmonar de portadores de asma em fase escolar 
Luciane Dalcanale 
Moussale 

4.08.03.08.1198 
Programa de cinesioterapia laboral baseado no método pilates em trabalhadores com queixas 
musculoesqueléticas de uma indústria química do vale do sinos 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.08.1199 
Os efeitos da bandagem funcional no membro superior parético por seqüela de acidente 
vascular encefálico 

Caren Lara Martins Neves 

4.08.03.08.1200 
Programa de orientação sobre o desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano de vida 
para mães adolescentes freqüentadoras de uma UBS da Vale do Rio dos Sinos 

Maria Bernadete 
Rodrigues Martins 

4.08.03.08.1201 Qualidade de vida dos idosos de um município do sul do país 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.08.1202 
Sintomas osteomusculares e o nível de atividade física em mulheres no climatério de duas 
comunidades do Vale do Sinos 

Daiana Picoloto 



2.02.01.08.1203 
Avaliação da suscetibilidade genética para diminuição de função pulmonar e aumento de 
estresse oxidativo em indivíduos expostos a poluentes atmosféricos 

Fabiana Michelsen de 
Andrade 

4.08.03.08.1204 
Programa de educação informativa para extratores de pedra grês em um município do Vale 
dos Sinos 

Taisa Marilu Pisoni 

4.08.03.08.1205 Análise do pico de fluxo expiratório em crianças asmáticas em diferentes atividades 
Luciane Dalcanale 
Moussale 

4.08.03.08.1206 
Desenvolvimento neuropsicomotor e social de crianças que freqüentam escolas de educação 
infantil 

Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.08.03.08.1207 
A Influência da Utilização da Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas Durante o Teste da 
Caminhada dos Seis Minutos em Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Luciane Dalcanale 
Moussale 

4.08.03.08.1208 
Perfil de Pacientes Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Internados em 
Unidade de Terapia Intensiva 

Adriana Kessler 

7.07.02.08.1209 A economia solidária e a transformação dos vínculos familiares e sociais 
Maria Isabel Rodrigues 
Lima 

4.08.03.08.1210 Disfunções Respiratórias em Crianças Elisabete Kasper 

4.08.03.08.1211 
A importância do profissional fisioterapeuta na estratégia saúde da família, segundo os 
usuários da sistema único de saúde 

Sônia Lizette Rodrigues 
Linden 

4.08.03.08.1212 
Intervenção fisioterapêutica através de um programa de orientação às gestantes 
freqüentadoras de uma UBS no Vale do Rio do Sinos 

Maria Bernadete 
Rodrigues Martins 

2.08.01.08.1214 
Avaliação de risco à saúde ocasionado por resíduos químicos ambientais através da análise de 
biomarcadores 

Patrícia Grolli Ardenghi 

4.08.03.08.1216 
Avaliação da força muscular respiratória de indivíduos pós Acidente Vascular Encefálico nas 
fases aguda e crônica 

Éverton Massaia 



4.08.03.08.1217 
Deficiência e trabalho: O olhar da pessoa com deficiência sobre a inclusão no mercado de 
trabalho 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.08.1218 A inserção do fisioterapeuta em escolas regulares no processo de educação inclusiva Éverton Massaia 

4.08.03.08.1219 Atividade e Desenvolvimento Psicomotor: O Espaço da Educação Infantil 
Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.08.03.08.1220 
O desenvolvimento Neuropsicomotor de crianças Pré-termo aos seis e aos doze meses de 
idade conforme a Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS) 

Maria Bernardete 
Rodrigues Martins 

4.08.03.08.1221 A percepção do equilíbrio corporal em pacientes com Doença de Alzheimer Éverton Massaia 

4.08.03.08.1222 
Nível de conhecimento dos Agentes Comunitários da Saúde de um PSF do Vale dos Sinos sobre 
o desenvolvimento neuropsicomotor normal da criança dos 6 aos 12 meses de idade 

Maria Bernardete 
Rodrigues Martins 

4.08.03.08.1223 
Caracterização Postural da Coluna Lombar e de Membros Inferiores em Crianças e Pré-
adolescentes com Sobrepeso e Obesidade 

Roze Mary Ribas Becker 

4.08.03.08.1224 
Utilização de dois questionários genéricos na avaliação da qualidade de vida em pacientes 
portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica 

Dáversom Bordin 
Canterle 

4.08.03.08.1225 
Programa de Exercícios Domiciliares Orientados para Pacientes com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica após Reabilitação Pulmonar 

Luciane Dalcanale 
Moussale 

4.08.03.08.1226 
Mobilização neural de raízes cervicais em funcionários burocráticos do setor administrativo de 
uma Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos - RS 

Airton Luis Kleinowski 

2.06.03.08.1227 
Alterações histológicas na articulação do joelho em ratos submetidos a um modelo de 
imobilização do membro posterior 

Günther Gehlen 

2.14.03.08.1228 Determinação de Cotinina em Plasma e sua Correlação com o Hábito do Tabagismo Rafael Linden 

4.08.03.08.1229 
Programa fisioterapeutico preventivo de quedas em idosos que não realizam atividades físicas 
regularmente 

Jeferson Luciano 
Ambrósio Barossi 

4.08.03.08.1230 A qualidade de vida e o câncer da mama em mulheres do Vale do Sinos - RS Patrícia Steinner Estivalet 



4.08.03.08.1231 
Avaliação da marcha e do equilíbrio em indivíduos idosos antes e após um programa de 
exercícios com bola suíça 

Éverton Massaia 

4.08.03.08.1232 Avaliação do Broncoespasmo Induzido pelo Exercício em Crianças Asmáticas 
Suzana de Fátima 
Vettorazzi 

4.08.03.08.1233 
Avaliação da função pulmonar e força muscular ventilatória em idosas participantes de um 
grupo de canto coral 

Adriana Kessler 

4.08.03.08.1234 A propriocepção cervical e sua relação com a postura e o equilíbrio Airton Luis Kleinowski 

4.05.03.08.1235 
Prevalência dos Sintomas Osteomusculares e o Perfil Alimentar dos Manipuladores de 
Alimentos em Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) 

Gilberti Helena Hubscher 
Lopes 

4.00.03.08.1236 Prevalência de queixas álgicas músculo-esqueléticas em músicos da região da serra gaúcha Fábio Dal Bello 

4.08.03.08.1237 
O uso de bandagens funcionais para estimular a musculatura respiratória de pacientes 
asmáticos 

Mauren Mansur 
Moussalle 

4.08.03.08.1238 
Conhecimento sobre o programa de planejamento familiar das mulheres pós-parto em um 
hospital do Vale do Rio dos Sinos 

Maria Bernardete 
Rodrigues Martins 

4.08.03.08.1239 
A correlação da capacidade de realizar exercícios com os níveis de ansiedade e depressão em 
pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

Dáversom Bordin 
Canterle 

4.08.03.08.1240 
Programa preventivo de recidivas de lesões nos membros inferiores em atletas de voleibol 
universitário 

Jeferson Luciano 
Ambrósio Barossi 

4.00.03.08.1241 
Eficácia do Tratamento Quiroprático em Atletas de um Time de Voleibol Feminino de 18 a 20 
anos 

Nara Isabel Gehlen 

4.08.03.08.1242 
A percepção do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 sobre a importância da 
intervenção fisioterapêutica 

Daiane Bolzan Berlese 

4.08.03.08.1243 
Perfil epidemiológico das lesões de membro superior em indivíduos atendidos em uma clínica 
escola de fisioterapia 

Elisabete Kasper 



4.00.03.08.1244 
A Influência do Tratamento Quiroprático na Resistência à Insulina em Pacientes Portadores de 
Diabetes Tipo II e Intolerantes à Glicose 

Fábio Dal Bello 

4.08.03.08.1245 
Alongamento muscular estático e a mobilização do sistema nervoso na flexibilidade da cadeia 
muscular posterior de indivíduos que atuam em posto informatizado 

Caren Lara Martins Neves 

4.00.03.08.1246 
A Prevalência de subluxações da segunda até a sétima vértebra cervical em pacientes 
portadores de bruxismo 

Luis Costa Cantera 

4.08.03.08.1249 
A Viabilidade da Utilização da Microespirometria em Pacientes com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica em Meio Aquático 

Lisete Haas 

4.00.03.08.1250 
Aplicação da técnica Toggle Recoil para tratamento de lombalgia em comparação com 
aplicação das técnicas Gonstead, Thompson e diversificada 

Ângela Maria Wanderley 
Noro 

4.00.03.08.1251 
A Eficácia do Tratamento Quiroprático através do ajuste no Axis em Pacientes com Cefaléia 
Cervicogênica: Um estudo quase-experimental 

Marco Antônio Siqueira 
Alves 

4.08.03.08.1252 Avaliação Postural em Pacientes Amputados de Membro Inferior Pré e Pós Protetização 
Maria de Fátima 
Fernandes Dellamea 

4.00.03.08.1253 O Tratamento Quiroprático na Sintomatologia do Torcicolo Adquirido: um Estudo de Caso Marta Casagrande Saraiva 
4.00.03.08.1255 As alterações músculo esqueléticas da coluna torácica em relação à mão dominante Ranieli Gehlen Zapelini 

4.00.03.08.1256 
Eficácia do tratamento quiroprático na redução das queixas de lombalgia de trabalhadores de 
uma empresa situada no Rio Grande do Sul 

Marta Casagrande Saraiva 

4.04.03.08.1257 
A Percepção do usuário frente à assistência prestada na Estratégia Saúde da Família no 
município de Santa Maria do Herval, RS 

Deise Karine Müller 

4.04.03.08.1258 
A vivência de familiares de pacientes com transtornos mentais internados na emergência de 
um hospital geral 

Clarice Fürstenau 

7.07.02.08.1259 
Inclusão social e saúde na primeira infância: construção de modelo de atendimento em 
Estimulação Precoce na Saúde Pública 

Simone Bampi 



4.08.03.08.1260 
A flexibilidade da musculatura posterior da coxa e caracterização postural em acadêmicas 
usuárias de salto alto do Curso de Fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior do Vale 
dos Sinos-RS 

Mauren Mansur 
Moussalle 

4.08.03.08.1261 Estudo comparativo entre técnicas de alongamento muscular na flexibilidade 
Jeferson Luciano 
Ambrósio Barossi 

4.00.03.08.1263 
Efeitos do tratamento quiroprático sobre as queixas músculo-esqueléticas de atletas 
universitárias de futsal feminino 

Marco Antônio Siqueira 
Alves 

4.00.03.08.1264 
O efeito do tratamento quiroprático nas algias musculoesqueléticas em trabalhadores de uma 
empresa metal-mecânica da serra gaúcha 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.00.03.08.1265 
A inclusão do Fisioterapeuta no Programa Primeira Infância Melhor: uma percepção dos 
integrantes das equipes do Vale do Sinos e Serra Gaúcha 

Sílvia Lemos Fagundes 

4.04.03.08.1266 
Prevalência do HIV e da tuberculose de uma população em regime semi-aberto de uma 
penitenciária masculina do vale dos sinos 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.04.03.08.1267 
Conhecimento teórico dos Enfermeiros frente o atendimento ao paciente traumatizado em 
unidades de emergência 

Caren Mello Guimarães 

4.04.03.08.1269 Conversando com adolescentes sobre suas concepções em saúde Ilse Maria Kunzler 

4.08.03.08.1270 
Avaliação dos efeitos de um programa de reequilíbrio muscular na coluna cervical de 
universitários usuários de transporte coletivo 

Jéferson Luciano 
Ambrósio Barossi 

4.00.03.08.1271 
Efeitos do tratamento quiroprático na redução dos sintomas músculo-esqueléticos em 
trabalhadores do setor administrativo de uma empresa petroquimica da região metropolitana 
de Porto Alegre-RS 

Ângela Maria Wanderley 
Noro 

4.00.03.08.1272 Tratamento quiroprático em cuidadores de cadeirantes: Um estudo retrospectivo 
Márcia Augusta B. de 
Alexandre 



4.04.03.08.1273 Complicações relacionadas ao cateter venoso central nos pacientes em terapia hemodialítica 
Graziella Gasparotto 
Baiocco 

4.04.03.08.1274 O Cuidado de Enfermagem Neuri Nilson Kammler 

4.04.03.08.1275 
A prevalência de HIV, Sífilis, Hepatite B e C na população carcerária masculina em regime 
aberto e semi-aberto de um município do Vale dos Sinos 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.05.03.08.1276 
Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio de uma Unidade de Alimentação e 
Nutrição 

Cláudia Denicol Winter 

4.00.03.08.1277 
A eficácia do tratamento quiroprático com o uso da técnica Tompson sobre o desnivelamento 
dos membros inferiores 

Fábio Dal Bello 

4.08.03.08.1278 
Prevalência de sintomas osteomusculares e fatores relacionados em motoristas de transporte 
universitário de uma instituição de ensino superior do sul do país 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

2.08.02.08.1279 Estresse oxidativo e exercício físico em mulheres atletas de handebol Maria Helena Weber 

4.04.03.08.1280 O conhecimento da equipe de enfermagem na aplicação da escala da dor Naira Helena Ebert 

4.08.03.08.1281 
Análise da qualidade de vida de portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica pós um 
programa de reabilitação pulmonar 

Dáversom Bordin 
Canterle 

4.04.03.08.1283 A percepção da Equipe de Enfermagem frente à morte em uma Unidade de Terapia Intensiva Naira Helena Ebert 
4.04.03.08.1284 Incidência de Infecção de Sítio Cirúrgico em um hospital de pequeno porte Celi Irma Hiller 

4.04.03.08.1285 
O paciente colostomizado e seu autocuidado: um estudo com pacientes vinculados à 
federação gaúcha de estomizados 

Gladis Luisa Baptista 

4.04.03.08.1286 
Sentimentos e vivências de pais de bebês prematuros internados em UTIN de uma instituição 
pública e de uma instituição privada 

Carmen Esther Rieth 

1.03.02.08.1287 Comunidades Virtuais: ressignificando o potencial turístico de Novo Hamburgo Rosi Souza Fritz 

4.04.03.08.1289 
Diagnóstico e Tratamento do Diabetes Mellitus: um estudo sobre a percepção dos pais de 
crianças diabéticas 

Flávia Letícia Righi Xavier 



4.00.03.08.1290 
Relação entre o Índice de Massa Corporal e as Queixas de Dor Lombar e Membros Inferiores 
em Adultos Jovens 

Tiago Augusto Zago 

4.00.03.08.1291 Influência do ajuste quiroprático lombopélvico no desempenho de ciclistas de alto rendimento 
Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.08.03.08.1292 
Efeitos do método Buteyko sobre a função pulmonar em crianças e adolescentes portadores 
de asma 

Taisa Marilu Pisoni 

4.08.03.08.1293 Estudo das posturas mais comumente adotadas pelos estagiários de fisioterapia Caren Lara Martins Neves 

2.06.03.08.1294 
Avaliação histopatológica de fígados de ratos submetidos a uma dieta hiperlipidêmica e 
tratados com extratos aquosos de erva mate (Ilex paraguariensis) e chá verde (Camelia 
sinensis) 

Günther Gehlen 

4.07.03.08.1295 
Saúde Auditiva: Monitoramento Audiológico em audiometrias de trabalhadores de uma 
empresa de injeção de materiais plásticos 

Sandra Inês Marcon Paniz 

4.08.03.08.1296 
Fisioterapia no Pré e Pós Operatório de Cirurgia Bariátrica em um Serviço de Atendimento ao 
Obeso 

Taisa Marilu Pisoni 

4.00.03.08.1297 
A prevalência de subluxações quiropráticas no quadril e de queixas musculoesqueléticas em 
patinadores de uma academia de patinação em uma cidade do Vale do Sinos/RS 

Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.09.03.08.1298 
Perfil sóciodemográfico e de risco de queda de idosos que freqüentam um projeto de 
atividades físicas 

Mônica Possebon 

4.04.03.08.1299 
Vivência do processo de aleitamento materno até os seis meses de vida do bebê para a 
mulher trabalhadora 

Ilse Maria Kunzler 

 


