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Orientação pré-operatória do enfermeiro a pacientes candidatas a histerectomia: proposta e
avaliação
Eficácia do tratamento quiroprático em pacientes portadores de cervicalgia utilizando a
Técnica Sacro Occipital
A eficácia do tratamento quiroprático para algia na região lombo-sacro-ilíaca utilizando o
ajuste quiroprático em dois segmentos vertebrais
Percepção e sentimentos de mulheres com câncer de mama, submetidas à mastectomia
Percepção dos Familiares de Pacientes Hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva Adulto
Acerca da Comunicação com a Equipe de Enfermagem
Avaliação Nutricional de Pacientes Seqüelados de acidente vascular cerebral em Terapia
Nutricional Enteral
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Avaliação das interações medicamentosas dos pacientes hipertensos atendidos em uma
Farmácia Escola
Análise da compreensão do paciente perante sua prescrição médica na Farmácia Comunitária
do Novo Hamburgo
Avaliação do uso de medicamentos para dor crônica utilizados pelos pacientes da clínica de
fisioterapia do Centro Universitário Feevale
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
Estudo dos efeitos bioquímicos da Cordia Salicifolia em camundongos submetidos à dieta
hiperlipidêmica
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A prática da utilização de xaropes antitussígenos por usuários atendidos na rede pública de
saúde (SUS) do município de Novo Hamburgo - RS
Antibioticoterapia: avaliação de atitudes e conhecimentos de farmacêuticos e balconistas de
drogarias
Avaliação do perfil bioquímico de atletas submetidos à suplementação de hidratação com
água de coco
Efeito do estazolam em ratos submetidos ao estresse por restrição de movimento e avaliados
no labirinto em cruz elevado
Determinação de álcoois em sangue e saliva por microextração em fase sólida
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
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Fisioterapia e saúde coletiva: análise do perfil da população de idosos de uma unidade básica
de saúde
Perfil epidemiológico dos indivíduos com diabetes Mellitus que foram internados por lesões
sistêmicas em um hospital público da região do vale do sinos
Levantamento epidemiológico do perfil dos pacientes com diabetes Mellitus amputados em
um hospital público do Vale do Sinos
Inserção de trabalhadores reabilitados após afastamento por acidente de trabalho de acordo
com a Lei de Cotas
Prevalência de sintomas osteomusculares em cozinheiras de escolas de educação infantil de
Novo Hamburgo - RS
Consumo de alimentos com corante tartrazina em crianças e adolescentes com diagnóstico de
TDAH e que fazem uso de fármacos
Consumo de ácidos graxos trans, saturados e ômega-3 em crianças e adolescentes com TDAH
que fazem uso de fármacos
A História Pregressa da Doença, os Sinais e Sintomas de Carências Nutricionais e o Hábito
Alimentar de Pacientes Portadores de Lúpus Eritematosos Sistêmico
O conhecimento dos professores sobre ergonomia no uso de computadores em um Centro
Universitário do Vale do Sinos
Prevalência dos Fatores de Risco para Doença Cardiovascular em Profissionais do Setor de
Transporte Rodoviário de Universitários
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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
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4.06.01.08.1042 Saneamento e o processo de saúde - doença: estudo domiciliar em Novo Hamburgo (RS)
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Traumatismo cranioencefálico: correlação entre escala de Glasgow, Ramsay, Apache II e
tomografia computadorizada de crânio com o prognóstico de pacientes internados em uma
UTI
Avaliação da adaptabilidade do posto de trabalho de profissionais deficientes físicos de uma
Instituição de Ensino Superior do Vale do Rio dos Sinos/RS
O Sistema Crâniocervicomandibular e a Postura Corporal de Trabalhadores de Postos
Informatizados
Correlação da capacidade do exercício e da força muscular respiratória com as capacidades
pulmonares em pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica
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Programa de capacitação muscular laboral aplicado em professores de uma escola de
aplicação básica no Vale do Sinos - RS
Relação da força de extensores e flexores do joelho e encurtamento muscular como provável
4.08.03.08.986 fator de risco para lesões músculo-esqueléticas em atletas de um clube de futebol de Porto
Alegre
Correlação do Índice de Massa Magra com o Grau de Obstrução do Fluxo Aéreo e com o
4.08.03.08.987 Desempenho no Teste de Caminhada de Seis Minutos em Portadores de Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica
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Comparação das Variáveis Fisiológicas no Teste de Caminhada de Seis Minutos e no Teste da
Escada em Pacientes Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
A Fisioterapia e a Doença de Alzheimer: sob o olhar de cuidador
Prevalência de limitações físico-funcionais percebidas por agentes comunitários de saúde em
moradores de um bairro de Estância Velha (RS)
Resultados de exames citopatológicos realizados em mulheres atendidas na rede pública de
saúde de São Leopoldo/RS, no ano de 2007
Características de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica na Cidade de Novo Hamburgo
Impacto da intervenção fonoaudiológica em grupo para cantores populares: estudo
prospectivo
Prevalência de distúrbios de comunicação oral em pacientes pós-acidente vascular cerebral
durante a internação hospitalar - estudo retrospectivo
Análise da sensibilidade cutânea palmar e plantar em idosos sedentários e ativos através da
estesiometria

Airton Luis Kleinowski
Mauren Mansur
Moussalle
Cássia Cínara da Costa
Mauren Mansur
Moussalle
Cássia Cínara da Costa
Elisabete Kasper
Bárbara N. Garcia de
Goulart
Solange de Fátima M. S.
Shama
Taisa Marilu Pisoni
Bárbara N. Garcia de
Goulart
Bárbara N. Garcia de
Goulart
Eloísa Hörter Dieter

4.08.03.08.999
4.08.03.08.1000
4.08.03.08.1001
4.08.03.08.1002
4.08.03.08.1003
4.04.03.08.1004
4.08.03.08.1005
4.08.03.08.1006

Programa de fisioterapia voltado as disfunções temporomandibulares em um grupo de
mulheres com fibromialgia participantes de um projeto de extensão
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
O Comportamento Motor de Crianças com Síndrome de Down, durante a Intervenção
Fisioterapêutica, no Modelo de Integração Sensorial através do Orbitador
Análise do perfil postural de mulheres mastectomizadas: um estudo de coorte de dois anos
Avaliação da função pulmonar e da força muscular ventilatória de indivíduos com escoliose
Inserção do pai no pré-natal
Testes de tolerância ao exercício na avaliação Cardiorrespiratória de pacientes com Fibrose
Cística
Complicações pulmonares em pacientes politraumatizados
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Avaliação dos níveis de cortisol e sua relação com o grau de dor e estresse em pacientes com
síndrome de fibromialgia
Análise e comparação da flexibilidade muscular da cadeia posterior em resposta a um
programa de alongamento passivo analítico e o alongamento ativo global
O perfil postural de pacientes com fibromialgia atendidos em uma Instituição de Ensino
Superior do Vale do Rio do Sinos
Percepção dos pais de crianças portadoras de disfunções crônicas a respeito da doença de
seus filhos: adesão ao tratamento fisioterapêutico
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
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Prevalência e percepção de sintomas osteomusculares em estagiários de fisioterapia de uma
Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos
Prevalência de perda urinária em uma comunidade do Vale do Rio do Sinos
Qualidade de vida de idosos de uma comunidade do Vale do Sinos
As Dificuldades do Fonoaudiólogo no Aconselhamento a Idosos Novos Usuários de Próteses
Auditivas
Orientações domiciliares como abordagem fisioterapêutica para cuidadores de crianças com
transtornos neuropsicomotores
Prevalência de tabagismo e avaliação funcional dos docentes tabagistas de uma Instituição de
Ensino Superior
Prevalência de tabagismo em estudantes do curso de Fisioterapia de uma Instituição de
Ensino Superior do Vale dos Sinos
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4.08.03.08.1027 A incidência de cefaléia e as disfunções da ATM em pacientes com fibromialgia
4.04.03.08.1028 Inserção do homem na promoção de saúde da sua família
Relação entre Fraqueza Muscular e o Déficit de Equilíbrio em Indivíduos Pós-Acidente Vascular
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Encefálico que Deambulam
Perfil de Memória e sua Relação com Atividades Instrumentais de Vida Diária no
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Envelhecimento
Aplicação de um instrumento cinético-funcional empregado no auxílio da inclusão de pessoas
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Perspectiva do Acadêmico de Fisioterapia quanto a sua participação em uma Atividade de
Extensão Continuada
Perfil dos idosos e adesão à campanha de vacinação do idoso em um município da Serra
Gaúcha em 2008
Contrastes e confrontos nos modelos de intervenção fisioterapêutica na estratégia de saúde
da família, um estudo de caso
Volume de linfedema em pacientes de pós-operatório tardio de câncer da mama
Perfil do desenvolvimento motor de crianças de 4 a 6 anos que freqüentam escolas de Novo
Hamburgo
A quiropraxia na construção da saúde coletiva: a visão dos quiropraxistas
Percepção dos enfermeiros sobre a visita domiciliar realizada por agentes comunitários de
saúde em Estância Velha
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Mulheres no Pós-operatório de Câncer de Mama
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4.04.03.08.1047
Vale dos Sinos
Perfil de conhecimento dos funcionários de uma unidade básica de saúde da região
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relação com a saúde e o meio ambiente.
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metalúrgica da serra gaúcha
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infantil do município de Estância Velha
As alterações álgicas na articulação temporomandibular em indivíduos com má-oclusão após o
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tratamento quiroprático
Prevalência de queixas músculo-esqueléticas em tri atletas participantes da competição
4.00.03.08.1052
Ironman Brasil: um estudo retrospectivo
Verificação do quadro álgico dos joelhos de atletas do sexo feminino com mais de 60 anos de
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Análise dos Resultados de um Programa de Reabilitação Pulmonar em Pacientes Portadores
de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Conhecimento dos pacientes relacionado aos fatores de risco da Hipertensão Arterial
Sistêmica de uma Liga de combate à hipertensão em Porto Alegre/RS
Influências Biopsicossociais nos Hábitos Alimentares de Adolescentes de uma Escola de Ensino
Fundamental e Médio de Novo Hamburgo - RS
Perfil dietético e antropométrico de atletas praticantes de corrida de aventura
Sexualidade na adolescência: Percepção dos pais
A prevalência de cefaléia em pré-adolescentes, estudantes da rede de ensino particular de
Bento Gonçalves
Efeitos da Imobilização no Membro Posterior Sobre a Anatomia da Articulação do Joelho e
Funcionalidade da Marcha em Ratos Wistar
A prevalência de subluxação na cervical alta em pacientes com vestibulopatias
Conhecimento do Cuidador a Respeito dos Cuidados Domiciliares com Paciente Seqüelado de
Acidente Vascular Encefálico
Avaliação da satisfação profissional dos quiropraxistas brasileiros com formação em instituição
de nível superior
Estudo das variáveis de influência envolvidas nos procedimentos que utilizam a
eletromiografia de superfície estática para auxílio no diagnóstico quiroprático
A prevalência de algias músculo-esqueléticas em trabalhadores da rede hoteleira de
Gramado/RS
Prevalência de Queixas Músculo-Esqueléticas e Alteração da Qualidade de Sono dos
Seguranças Patrimoniais de uma Instituição de Ensino Superior em Novo Hamburgo - RS
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A prevalência de queixas músculo-esqueléticas em praticantes de hipismo e suas alterações
após o tratamento quiroprático
Sentimentos Maternos Frente a Internação do Recém-Nascido Pré-Termo da UTI Neonatal
A percepção dos profissionais da área de saúde que trabalham em unidades básicas de saúde
em relação à quiropraxia
A atitude de pacientes de unidade básica de saúde da região metropolitana de Porto Alegre
sobre a quiropraxia
Verificação das alterações da saturação de oxigênio em pacientes portadores de doença
pulmonar obstrutiva crônica com uso de oxímetro pré e pós-ajuste quiroprático
Alteração da Qualidade de Vida dos Cuidadores de Pacientes de Deficiência Neurológica após
Tratamento Quiroprático
Análise toxicológica sistemática em amostras biológicas empregando micrométodos de
extração associados a técnicas cromatográficas com a utilização de bases de dados
informatizadas
Esquizofrenia nas relações familiares
Um Estudo da Viabilidade da Implantação do Atendimento Quiroprático pelo SUS aos Idosos
do Município de Feliz/RS
Prevalência de queixas músculo-esqueléticas e avaliação da qualidade de vida em pacientes
portadores de doença renal crônica
Prevalência de queixas músculo-esqueléticas em atletas do Centro Universitário Feevale
Treinamento intervalado associado no atletismo para o desenvolvimento da potência
Níveis da enzima creatinofosfoquinase de pacientes com fibromialgia submetidos a um
programa de hidroterapia
Queixas osteomusculares e a relação com as atividades de trabalho em um curtume
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