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Número Título do Projeto Pesquisador Responsável 

4.05.03.06.246 
Análise do índice de qualidade da dieta das acadêmicas do Curso de Nutrição do Centro 
Universitário Feevale 

Flávia Porto 

4.05.03.06.247 
A influência do consumo dos Macronutrientes como fator de desenvolvimento da obesidade 
andróide 

Flávia Porto 

4.05.03.06.248 Análise do perfil alimentar de freqüentadores do restaurante Brubins Bistrô de Porto Alegre/RS Gilberti Helena Hübscher 

2.12.03.06.249 Microbiota Bacteriana Aeróbia da Conjuntiva de doadores de córnea Simone Picoli 

4.08.03.06.250 
A qualidade de vida dos acadêmicos de fisioterapia que viajam para estudar em uma instituição 
de ensino superior do Vale dos Sinos 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.03.03.06.251 
Relação obesidade e sobrepeso com valores de pressão arterial, colesterol e glicemia de jejum, 
de trabalhadores de uma indústria calçadista do Vale do Paranhana 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.08.03.06.252 
A percepção corporal em pacientes hemiplégicos vítimas de acidente vascular cerebral antes e 
após um programa fisioterapêutico com uma abordagem lúdica 

Denise Cherutti Scopel 

4.09.03.06.253 
A importância do condicionamento físico, no exercício da profissão, na opinião dos profissionais 
da área de segurança privada da cidade de Novo Hamburgo 

Francisco Carlos Lemes de 
Menezes 

4.09.03.06.254 
Relação do nível de atividade física e qualidade de vida de indivíduos diabéticos das UBS de 
Estância Velha/RS 

Teobaldo Kruse da Costa 

4.04.03.06.255 Sentimentos da família do paciente politraumatizado Rúbia Natasha Maestri 

4.04.03.06.256 
Conhecimento e conduta dos professores acerca do atendimento de primeiros socorros em 
escolas do município de Novo Hamburgo 

Rúbia Natasha Maestri 



4.09.03.06.259 A prática da atividade física da adolescência: um estudo de prevalência César Luís Reichert 
4.04.03.06.260 Conhecendo o motivo da repulsa à doação de órgãos Glaucia Trevisan 

2.08.03.06.262 Fatores que alteram o perfil lipídico numa amostra de idosas de Novo Hamburgo Simone Rosseto 

4.09.03.06.263 
Habilidades motoras de equilíbrio e coordenação em idosos praticantes e não praticantes de 
atividade física regular 

Anna Regina Grings 
Barcelos 

4.07.03.06.264 Fonoaudiologia clínica e educação inclusiva: uma proposta de interlocução 
Francisco Dutra dos 
Santos Junior 

4.09.03.06.265 
Avaliação de um programa de abdominais do método Pilates de condicionamento físico em 
relação à dor e desconforto na coluna vertebral de inciantes no método 

Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

4.07.03.06.266 
A interdisciplinaridade de saberes: o olhar do educador sobre a atuação fonoaudiológica na 
Escola 

Denise Inazacki Rangel 

4.09.02.06.267 
A prática de Hidroginástica e os domínios de satisfação com a vida, auto-eficácia física e 
imagem corporal no processo de envelhecimento 

Benno Becker Junior  

2.08.03.06.268 
Avaliação do comportamento da creatinina em indivíduos que praticam musculação e fazem 
uso de suplemento de creatina 

Simone Rosseto 

4.09.03.06.271 
Adesão e perfil antropométrico de indivíduos obesos voluntários a um programa de exercícios 
físicos 

César Luis Reichert 

4.05.03.06.273 Avaliação da ingestão de cálcio em mulheres saudáveis de 40 a 50 anos Gilberti Helena Hübscher 

4.07.03.06.274 
Levantamento dos níveis de ruído em brinquedos oferecidos a crianças de 0 à 5 anos nas 
cidades de Campo Bom e Farroupilha 

Sandra Inês Marcon Paniz 

4.01.02.06.275 Metodologias ativas na formação em saúde pública Elisabete Kasper 

4.08.03.06.276 Análise dos dados hemodinâmicos em pacientes que utilizam a manobra de Bag Squeezing 
Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 



4.08.03.06.277 
Estudo comparativo de dois métodos de treinamento muscular respiratório em pacientes que 
estão em ventilação mecânica invasiva 

Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 

4.08.03.06.278 
A percepção do paciente sobre os cuidados em unidade de terapia intensiva em um hospital do 
Vale dos Sinos-RS 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.06.279 
Relações entre as alterações artrocinemáticas do joelho e do pé e a postura corporal de um 
grupo de jogadores de futebol 

Mauren Mansur 
Moussalle 

4.08.03.06.280 
Avaliação da eficácia de um programa Cinesioterapêutico de Reforço Muscular de membros 
inferiores de idosos 

Airton Luiz Kleinowski 

4.05.03.06.281 
Avaliação do estado nutricional das equipes operacionais em duas unidades de alimentação e 
nutrição 

Elisabete Kasper 

4.08.03.06.282 
Análise do conhecimento de cuidadores de crianças com disfunção neuromotora sobre 
estimulação sensorial 

Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.08.03.06.283 
Programa de orientações e alongamentos na melhora da qualidade de vida dos cuidadores de 
pacientes hemiplégicos hipertônicos 

Denise Cherutti Scopel 

4.08.03.06.284 Avaliação de um programa de reabilitação pulmonar pela percepção da dispnéia 
Dáversom Bordin 
Canterle 

4.09.01.06.285 
O imaginário das profissionais do sexo quanto a qualidade de vida e a prevenção da saúde no 
bairro de Canudos de Novo Hamburgo 

Maria Teresa Cauduro 

4.09.01.06.286 
Análise do acesso e inclusão social de crianças e jovens em situação de risco participantes de 
projetos sociais do Centro Universitário Feevale 

Maria Teresa Cauduro 

4.08.03.06.287 
Análise de crianças portadoras de mielomeningocele: o uso do implemento "skate" e suas 
variáveis de deslocamento 

Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.08.03.06.288 
Conhecimento dos coordenadores das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Novo 
Hamburgo/RS, sobre a atuação preventiva da Fisioterapia 

Daiana Picoloto 



4.08.03.06.289 
Avaliação da efetividade de um programa de cinesioterapia baseado no Método Pilates visando 
equilíbrio de tronco dos pacientes com traumatismo raquimedular de uma Instituição de 
lesados medulares 

Sílvia Lemos Fagundes 

4.08.03.06.290 A percepção de profissionais e acadêmicos de cursos da saúde na atuação multidisciplinar Jacinta Sidegum Renner 

4.08.03.06.291 
A massagem Shantala realizada pelas mães em meio aquático e o desenvolvimento motor de 
crianças prematuras 

Eloísa Hörter Dieter 

4.08.03.06.292 
Riscos ergonômicos para acadêmicos de Fisioterapia em ambiente hospitalar: um estudo de 
caso em Biossegurança 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.06.293 A Comunicação corporal de crianças portadoras de paralisia cerebral tetraplégica 
Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.08.03.06.294 
Programa de Cinesioterapia baseado no método Pilates com bolas para crianças com 
Mielomeningoncele 

Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.08.03.06.295 
Programa de orientações preventivas e adaptativas na funcionalidade e acessibilidade de 
idosos no seu domicílio 

Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

4.08.03.06.296 
Avaliação de um programa de orientações e intervenção fisioterapêutica na qualidade de vida 
de portadores de lúpus eritematoso sistêmico 

César Augusto Teixeira 

4.08.03.06.297 
O estudo epidemológico e educativo dos prematuros e seu desenvolvimento neuropsicomotor 
em uma Unidade Básica de Saúde do Vale dos Sinos 

Daiane Giacomet Ferreira 

4.08.03.06.298 A funcionalidade de idosos de uma instituição do Vale dos Sinos e o cão como agente facilitador 
Alessandra Couto 
Cardoso Reis 

4.06.03.06.299 
Levantamento das condições para humanização do parto em dois hospitais da região do Vale 
dos Sinos (RS) aderidos ao Programa de Humanização Pré Natal e Nascimento 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

7.08.01.06.300 Educação, trabalho e solidariedade 
Eliana Perez Gonçalves de 
Moura 



4.08.03.06.301 
Avaliação do comportamento motor de recém-nascidos prematuros de um hospital de Novo 
Hamburgo 

Éverton Massaia 

4.08.03.06.302 
A expectativa dos idosos quanto à acessibilidade ao transporte público coletivo no município de 
Novo Hamburgo - RS 

Daiana Picoloto 

4.08.03.06.304 
Perfil postural e prevalência de algias de estudantes de uma escola privada de Novo 
Hamburgo/RS 

Daiana Picoloto 

4.08.03.06.305 
Programa de atendimento baseado no Método de Reabilitação Postural Global em pacientes 
com disfunção do sistema craniocervicomandibular 

Roberto Neves Schwalm 

4.08.03.06.306 
Estudo comparativo entre o treinamento de força para membros inferiores no programa de 
reabilitação pulmonar para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Dáversom Bordin 
Canterle 

4.08.03.06.308 
As alterações nas habilidades motoras de crianças com diagnóstico de artrogripose devido a um 
programa de atividades aquáticas 

Patrícia Martins 

2.08.03.06.309 
Prevalência da síndrome metabólica em obesos participantes do programa de tratamento para 
obesidade 

César Luís Reichert 

4.08.03.06.311 
Perfil antropométrico do pé, impressão plantar e a tensão neural do membro inferior de atletas 
de um clube de futebol de Porto Alegre 

Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

2.13.03.06.312 
Estudo comparativo entre os métodos de Exame Direto, Hoffmann, Pons e Janer e Faust e cols. 
no exame parasitológico de fezes 

Vanessa Suñé Mattevi 

2.13.03.06.313 Prevalência de enteroparasitoses na serra gaúcha: em um laboratório de Bento Gonçalves, RS Vanessa Suñé Mattevi 

4.08.03.06.314 
Programa de exercícios com Bolas Suíças na função da coordenação motora e equilíbrio 
dinâmico de idosos institucionalizados 

Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

4.08.03.06.318 
O acompanhamento fisioterapêutico do recém-nascido internado na Unidade de Terapia 
Intensiva de um Hospital da região do Vale dos Sinos 

Cássia Cinara da Costa 

4.08.03.06.319 A postura corporal estática e o perfil antropométrico de pé de corredores de rua amadores Patrícia Martins 



4.08.03.06.320 
O efeito das técnicas de modulação do tônus na função respiratória de pacientes neuropatas 
pediátricos com complicações respiratórias durante a internação hospitalar 

Sílvia Regina Piesanti 

4.08.03.06.321 
Análise do Laser 660nm como recurso terapêutico para aceleração da cicatrização de úlceras de 
pressão 

Emerson Soldateli Boschi 

4.05.03.06.322 
Influência dos hábitos alimentares pregressos no desenvolvimento de câncer do trato 
gastrointestinal em adultos de ambos os sexos que freqüentam o Centro Oncológico da 
Associação Dr. Bartholomeu Tacchini da cidade de Bento Gonçalves-RS 

Hosana Maria Speranza 
Cimadon 

4.05.03.06.323 Análise do perfil alimentar de pacientes com depressão Cláudia Denicol Winter 

4.05.03.06.324 
Dependência de tabaco e fatores associados à adesão ao tratamento farmacológico - Estudo 
transversal 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.05.03.06.325 
Incidência de diabetes Mellitus gestacional: um estudo no Centro de Referência Materno 
Infantil da cidade de Bento Gonçalves 

Cláudia Denicol Winter 

4.08.03.06.326 
Avaliação de um programa de terapia manual enfatizado na massagem clássica e pompage em 
pacientes portadores de algias vertebrais participantes do projeto de extensão Fisioterapia nas 
Alterações Dermato funcionais 

César Augusto Teixeira 

4.08.03.06.327 
Um estudo incremental para o fortalecimento da musculatura de membros superiores para 
pacientes portadores da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em um programa de reabilitação 
pulmonar 

Cássia Cinara da Costa 

4.08.03.06.328 
O efeito do banho de imersão termorregulador em banheira de hidromassagem na qualidade 
de vida de mulheres com fibromialgia 

Patrícia Martins 

2.12.03.06.329 Prevalência de espécies de Staphylococcus em um hospital de Porto Alegre Simone Picoli 

4.09.03.06.330 
Comparação da capacidade de realizar atividades da vida diária de idosos institucionalizados no 
Vale dos Sinos 

César Luis Reichert 

4.00.03.06.331 Dosagem de triptofano em pacientes portadores de fibromialgia Simone Rossetto 



4.05.03.06.332 Comparação de dois métodos de avaliação nutricional: dobras cutâneas e bioimpedância Maria Helena Weber 

4.08.03.06.333 
Análise das concentrações de lactato após um programa de treinamento fisioterapêutico em 
pacientes com fibrose cística 

Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 

4.07.03.06.334 
Aplicação do método educacional TEAACH no atendimento clínico fonoaudiológico em um caso 
de autismo 

Maria Inês Pamplona 
Dutra 

4.08.03.06.335 
A fisioterapia respiratória e a pressão intracraniana, pressão arterial média e fluxo sangüíneo 
cerebral em pacientes neurológicos internado em uma UTI 

Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 

4.08.03.06.336 Estudo randomizado do uso da ventilação mecânica não invasiva no processo de desmame 
Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 

4.08.01.06.337 Educação gerontológica aplicada a idosos do Vale do Rio dos Sinos - RS Eloísa Hörter Dieter 

4.08.03.06.338 
Análise da técnica de mobilização articular em indivíduos com disfunção no sistema 
craniocervicomandibular 

Roberto Neves Schwalm 

4.08.03.06.339 
Um programa de orientações, educação e prevenção para lesões do pé neuropático de um 
grupo de diabéticos do Vale dos Sinos 

Silvia Lemos Fagundes 

4.05.03.06.340 
Ingestão de gordura trans nos lanches de adolescentes de escolas particulares e municipais de 
São Leopoldo 

Sônia Linden 

4.05.03.06.341 
Conhecimento de familiares e/ou cuidadoresem relação à dieta de pacientes com Diabettes 
Mellitus tipo 2 

Hosana Maria Speranza 
Cimadon 

2.02.01.06.342 
Análise da interação entre fatores ambientais e genéticos na suscetibilidade à perda de 
memória e à doença de Alzheimer 

Fabiana Michelsen de 
Andrade 

4.00.03.06.343 Influência do hábito de fumar nos níveis séricos dos hormônios sexuais masculinos Gustavo Müller Lara 

4.00.03.06.344 Atlas digital de análises urológicas Gustavo Müller Lara 
4.07.01.06.345 Variação lingüística e aquisição com desvio fonológico: questões para inclusão social Letícia Pacheco Ribas 



2.02.02.06.346 Interação entre gene e ambiente na determinação da suscetibilidade à fibromialgia 
Fabiana Michelsen de 
Andrade 

4.09.03.06.347 
Prevalência do nível de atividade física e sua relação com o IMC em adultos usuários da UBS 
central do município de Portão, RS 

Mônica Possebon 

4.00.03.06.348 
O efeito da Quiropraxia na dor lombar crônica relacionada à doença degenerativa articular em 
idosos 

Fábio Dal Bello 

4.00.03.06.349 A eficácia da Quiropraxia em jogador de futebol com pubeíte: um estudo de caso Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.06.350 
Prevalência de pacientes portadores de lombalgia que apresentaram melhora no quadro álgico 
após tratamento quiroprático 

Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.06.351 Fatores que motivaram a procura pela Clínica de Quiropraxia do Centro Universitário Feevale 
Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.00.03.06.352 
Efeito dos ajustes quiropráticos nos parâmetros equlíbrio e mobilidade na avaliação funcional 
de idosos independentes atendidos na Clínica de Quiropraxia do Centro Universitário Feevale 

Joana Margarete G. 
Raupp 

4.00.03.06.353 
A intervenção do tratamento quiroprático sobre o rendimento dos nadadores profissionais das 
categorias Juvenil, Júnior e Sênior nos 50 metros livre da Sociedade Ginástica de Novo 
Hamburgo 

Joana Margarete G. 
Raupp 

4.00.03.06.354 
Orientações posturais preventivas no tratamento quiroprático: um estudo diagnóstico dos 
pacientes atendidos na Clínica de Quiropraxia do Centro Universitário Feevale 

Karin Zanotto 

4.00.03.06.355 
A Quiropraxia e os distúrbios osteomusculares: uma intervenção no quadro de funcionários do 
Centro Universitário Feevale 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.00.03.06.356 
As alterações de pressão arterial ocorridas em pacientes com hipertensão arterial sistêmica 
após ajuste quiroprático 

Fábio Dal Bello 

4.00.03.06.357 Os efeitos da Quiropraxia na lombalgia associada a espondilolistese 
Márcia Augusta B. de 
Alexandre 



4.08.03.06.358 Utilização da Microcorrente na cicatrização de úlceras diabéticas Emerson Soldateli Boschi 

4.06.03.06.359 
Prevalência de câncer de pulmão em pacientes submetidos à quimioterapia na Clínica de 
Oncologia Centenário de São Leopoldo 

Adriana Simon Coitinho 

4.04.03.06.360 Perfil dos enfermeiros de pronto atendimento municipal de Porto Alegre na atualidade Celi Ilma Hiller 

4.04.03.06.361 A percepção do paciente portador do diabetes mellitus tipo II em relação à sua doença Luciane Maria 

4.00.03.06.362 Incapacidades causadas pela cervicalgia e suas alterações após o tratamento quiroprático Fábio Dal Bello 
4.00.03.06.363 Prevalência de lesões relacionadas à prática repetitiva de ajustes manuais em Quiropraxia Karin Zanotto 

4.00.03.06.364 Efeito do tratamento quiroprático em pacientes com dor no ombro de origem cervicogênica 
Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.00.03.06.365 A Hipolordose cervical e os efeitos dos ajustes quiropráticos da técnica Pierce 
Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.00.03.06.366 
Alterações posturais estáticas e a sua durabilidade em pacientes ajustados com a técnica 
quiroprática básica de Logan 

Ricardo Fujikawa 

4.00.03.06.367 Alterações na sintomatologia da enxaqueca menstrual após o tratamento quiroprático 
Cleber Ribeiro Alvares da 
Silva 

4.04.03.06.368 Qualidade de vida na doença renal crônica Glaucia Trevisan 
4.09.03.06.369 Percepções masculinas sobre o corpo Mônica Possebon 

4.00.03.06.370 Tratamento quiroprático na cólica infantil Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.06.371 
Prevalência de anti-HCV e co-infecção HCV/HIV em um presídeo feminino do estado do Rio 
Grande do Sul - Brasil 

Gustavo Müller Lara 

4.04.03.06.372 As percepções dos enfermeiros sobre a liderança de sua equipe 
Graziella Gasparotto 
Baiocco 

4.04.03.06.373 
Orientações dadas pelas enfermeiras sobre a coleta do citopatológico durante a consulta de 
Enfermagem sob ótica das usuárias 

Liane Unchalo Machado 



4.04.03.06.374 
Estudo sobre as atividades dos enfermeiros do programa da saúde da família em município do 
Rio Grande do Sul 

Susana Maria Schuch 

4.00.03.06.375 
Tratamento de algias no joelho através de procedimentos quiropráticos na região lombo 
pélvica 

Marco Antônio Siqueira 
Alves 

4.04.03.06.376 
Análise das causas de mortalidade geral e fatores associados em Nova Petrópolis, Rio Grande 
do Sul 

Susana Maria Schuch 

4.06.03.06.377 Prevalência de tuberculose em moradores de Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul - Brasil 
Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.04.03.06.378 Perfil social e econômico de mães adolescentes de um município da Serra Gaúcha Ana Amélia Antunes Lima 
4.08.03.06.379 Efeito analgésico da terapia a laser baixa potência (GaAs-904 nm) na fibromialgia Emerson Soldateli Boschi 

4.04.03.06.380 
A percepção dos familiares cuidadores de pacientes portadores de sofrimento psíquico de um 
CAPS I/Rs acerca do processo de internação em hospital psiquiátrico 

Carmen Esther Rieth 

4.05.03.06.382 A influência de polifarmácia no estado nutricional do idoso Caroline Abrão Dalmaz 

4.04.03.06.384 
Adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes com hipertensão arterial sistêmica 
descompensada 

Karen Brasil Ruschel 

4.00.03.06.385 Associação das subluxações vertebrais nos segmentos torácicos com a hipertrofia mamária Ivarlete Tomazzoni 
4.04.03.06.386 Concepções da qualidade de vida de portadores de HIV/AIDS Ana Amélia Antunes Lima 

4.00.03.06.387 O papel da Quiropraxia no tratamento de algias do ombro decorrentes da prática esportiva 
João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.00.03.06.388 
Prevalência de queixas músculo-esqueléticas e alterações posturais em indivíduos obesos que 
realizam um programa de exercícios físicos no Campus I do Centro Universitário Feevale 

César Luis Reichert 

4.00.03.06.389 Os resultados de tratamento de bruxismo com a utilização da técnica sacro occipital (SOT) 
Ângela Maria Wanderley 
Noro 



4.00.03.06.390 
Influência do tratamento manipulativo vertebral e da técnica quiroprática manipulativa reflexa 
na remissão dos sintomas dispépticos em pacientes portadores de úlcera e/ou gastrite 

Ricardo Fujikawa 

4.04.03.06.391 O apoio familiar na mulher com câncer de mama Hanaí G. Minuzzi Tessuto 

4.04.03.06.392 
A ocorrência da gravidez em adolescentes relacionada ao uso inadequado de contraceptivo oral 
ou condom 

Hanaí G. Minuzzi Tessuto 

4.04.03.06.394 O cuidador domiciliar e as expectativas mediante a alta hospitalar 
Graziella Gasparotto 
Baiocco 

4.00.03.06.395 A eficácia da técnica Thompson em portadoras de cervicalgia Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.06.396 
A prevalência de disfunções e dores neuro-musculo-esqueléticas no serviço de emergência da 
fundação Hospital Centenário de São Leopoldo, RS 

Elisabete Kasper 

4.00.03.06.397 A eficácia da abordagem quiroprática em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada 
Francisco Ricardo Culau 
Tourrucôo 

4.04.03.06.398 A percepção da equipe de enfermagem em relação à dor no pós-operatório imediato 
Denilse Damasceno 
Trevilato 

4.04.03.06.399 
O significado do estresse e as formas de enfrentamento pela equipe de enfermeiros em um 
Centro Terapia Intensiva Adulto 

Graziella Gasparotto 
Baiocco 

4.04.03.06.400 O ser enfermeiro docente Márcia Otero Sanches 

4.04.03.06.401 Enfermagem e pré-natal Liane Unchalo Machado 

4.00.03.06.402 
Análise das alterações na estatura diária de funcionários do Centro Universitário Feevale 
associadas a tratamento quiroprático 

Nilo Mayer 

4.09.03.06.403 
Investigação da baixa aderência de indivíduos do sexo masculino em atividades físicas voltadas 
para grupos de Terceira Idade 

Mônica Possebon 

4.00.03.06.404 
O tratamento quiroprático de alterações temporo mandibulares utilizando ajustes com o 
ativador 

Ângela Maria Wanderley 
Noro 



4.04.03.06.405 
Conhecimento de cuidadores domicilares sobre cuidados com a pele de pacientes com 
Acidente Vascular Encefálico 

Naira Helena Ebert 

4.00.03.06.406 
A prevalência das alterações músculo-esqueléticas em indivíduos portadores da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e a aplicabilidade da abordagem quiroprática 

Ricardo Fujikawa 

7.08.02.06.408 Saberes da educação ambiental entre trabalhadores de uma Cooperativa de Reciclagem de Lixo Dinora Tereza Zucchetti 

4.04.03.06.410 
Prevalência da hipertensão arterial sistêmica nos profissionais de Enfermagem de um hospital 
de médio porte do Vale do Rio dos Sinos 

Caren Mello Guimarães 

4.09.02.06.411 Os objetivos dos adolescentes com a prática de atividades físico desportivas Marcelo Marques Soares 

4.09.03.06.412 Perfil antropométrico de crianças da rede municipal do município de Feliz César Luís Reichert 

4.04.03.06.413 
Realização da mamografia por mulheres acima de 50 anos, funcionárias de uma Instituição de 
saúde da região do Vale do Rio dos Sinos 

Helena Beatriz Scheeren 
Ethur 

4.05.03.06.417 
Avaliação da ingestão de cálcio dietético por mulheres intolerantes à lactose atendidas em uma 
clínica de gastroenterologia de Caxias do Sul 

Hosana Maria Speranza 
Cimadon 

4.04.03.06.418 Sentimento das gestantes primíparas no pré parto Hanaí G. Minuzzi Tessuto 

4.03.03.06.419 
Progressão do tratamento do diabetes melito tipo 2 em pacientes participantes de grupos 
hiperdia no município de Novo Hamburgo - RS 

Magda Susana Perassolo 

4.01.03.06.421 
Avaliação da qualidade de vida global de pacientes portadoras de câncer de mama metastático 
em tratamento com quimioterapia paliativa de terceira linha e subseqüente (TLS) 

Ana Luiza Ziulkoski 

4.04.03.06.422 A participação do homem no planejamento familiar 
Helena Beatriz Scheeren 
Ethur 

4.09.03.06.424 
Uso de esteróides anabolizantes androgênicos em praticantes de musculação na cidade de 
Gravataí - RS 

Otávio Azevedo Bertoletti 

4.09.03.06.425 Concepção sobre a maltodextrina em atletas ciclistas de Campo Bom e Sapiranga Teobaldo Kruse da Costa 



4.09.03.06.426 A prevalência de lesões ocorridas pela prática de ciclismo em atletas da Federação Gaúcha 
Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.09.03.06.427 Nível de aptidão física dos bombeiros do município de Sapiranga Teobaldo Kruse da Costa 

4.09.03.06.428 Educação continuada no Centro Cirúrgico 
Kathiana Gasparotto 
Trzeciak 

4.04.03.06.429 O estresse na atividade ocupacional do enfermeiro Caren Mello Guimarães 

2.12.03.06.430 Incidência de toxinfecção alimentar no estado do Rio Grande do Sul no período de 1998 a 2002 Patrícia Grolli Ardenghi 

4.08.03.06.432 Acessibilidade e inclusão social de portadores de acondroplasia: um olhar fisioterapêutico 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.04.03.06.434 Transmissão vertical do HIV: um paralelo entre exposição, profilaxia e infecção Flávia Letícia Righi Xavier 
7.07.01.06.436 Mapeamento psicossocial dos trabalhadores de PPDs de Novo Hamburgo Denise Macedo Ziliotto 

4.04.03.06.438 Perfil e fatores de risco de pacientes com Síndrome Coronariana Aguda Caren Mello Guimarães 

4.05.01.06.439 
Avaliação nutricional de atletas participantes do projeto Nutrição Esportiva do Centro 
Universitário Feevale 

Maria Helena Weber 

4.05.01.06.440 
Avaliação nutricional de indivíduos participantes do projeto de Reeducação Alimentar e 
Promoção da Saúde do Centro Universitário Feevale 

Maria Helena Weber 

2.08.03.06.443 
Desenvolvimento de metodologia para quantificação de malondialdeído (MDA) em 
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com derivatização por 2,4-dinitrofenilhidrazina 

Giovana Duzzo Gamaro 

4.04.03.06.445 Aleitamento materno: percepções de mães acerca da prática educativa das enfermeiras Aline Soares Alves 

4.08.03.06.448 
Programa de Fisioterapia preventiva com crianças do Ensino Fundamental abordando a imagem 
corporal através de posturas lúdicas 

Éverton Massaia 

4.08.03.06.449 
O processo de envelhecimento na percepção do formando de Fisioterapia de uma instituição 
de ensino superior do Vale do Rio dos Sinos 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 



4.08.03.06.450 
Qualidade de vida em atletas de alto rendimento praticantes de atletismo em um clube 
esportivo da cidade de Porto Alegre, RS, Brasil 

Benno Becker Junior  

4.01.02.06.451 
Avaliação de um programa de correção postural e sua influência na capacidade pulmonar 
através da reeducação postural global em crianças asmáticas 

Maribel Schmitt Fontoura 

4.08.03.06.452 Avaliação das habilidades aquáticas de crianças com mielomeningocele Eloísa Hörter Dieter 

4.08.03.06.453 
Estudo de correlação de provas funcionais respiratórias com o teste da caminhada dos seis 
minutos em pacientes com fibrose cística 

Cristiane Aparecida de 
Souza Saraiva 

4.08.03.06.454 
As repercussões da utilização do treinamento muscular inspiratório em um programa de 
reabilitação pulmonar 

Dáversom Bordin 
Canterle 

4.01.03.06.456 Comparação do estado nutricional de idosos institucionalizados e não institucionalizados Flávia Porto Wieck 

4.05.03.06.457 
Aceitação da dieta hipossódica por pacientes internados no Hospital Municipal de Novo 
Hamburgo 

Hosana Maria Speranza 
Cimadon 

4.05.03.06.458 
A utilização da técnica de "Breath-Stacking" na re-expensão pulmonar em pacientes com dreno 
de tórax 

Dáversom Bordin 
Canterle 

4.08.03.06.459 
Avaliação de um programa de alongamento progressivo para trabalhadores que atuam em 
jardinagem 

Jacinta Sidegum Renner 

4.08.03.06.460 Avaliação de um programa de hidrocinesioterapia baseado no método Pilates Maribel Schmitt Fontoura 

4.08.03.06.461 
Sintomas osteomusculares e qualidade de vida de puérperas de unidades básicas de saúde de 
Novo Hamburgo - RS, antes e após um programa de orientações 

Daiana Picoloto 

4.08.03.06.462 
Prevalência de sobrepeso e obesidade em um grupo de funcionários do Centro Universitário 
Feevale / RS 

Flávia Porto Wieck 

4.09.03.06.463 
Musculação e hidroginástica na gestação: percepção corporal da mulher sobre a prática regular 
de exercício físico durante a gravidez 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 



4.09.03.06.464 
A efetividade de um programa fisioterapêutico para pacientes espásticos com edema linfático 
de membros inferiores 

Daiane Giacomet Ferreira 

4.08.01.06.465 
Nível de aptidão motora geral, bem estar subjetivo e hábitos alimentares de indivíduos acima 
de 60 anos da cidade de Ivoti, RS 

João Carlos Jacottet 
Piccoli 

4.08.03.06.466 Qualidade de vida dos funcionários de uma Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.06.467 Percepções de pacientes com fibromialgia sobre a aplicação do watsu Patrícia Martins 

4.08.03.06.468 
A percepção do estudante do curso de Fisioterapia de uma Instituição de ensino superior do 
Vale do Rio dos Sinos - RS, sobre o sistema de saúde no Brasil 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.05.03.06.469 
Análise dos hábitos alimentares em pré-escolares obesos que freqüentam creches pública e 
particular 

Andréa Cristina da S. 
Bulhões 

4.07.03.06.470 
Levantamento da ocorrência de sintomas e repercussões vocais em uma amostra de atores 
profissionais de teatro de Porto Alegre-RS 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.08.03.06.471 A intervenção fisioterapêutica através da expressão corporal de mulheres mastectomizadas Daiane Giacomet Ferreira 

4.08.03.06.474 
Prevalência de lesões e práticas usuais de preparo para a atividade esportiva de jogadores 
amadores de futebol 

Patrícia Martins 

2.13.03.06.475 
Comparação entre métodos imunológicos e microscópio para detecção de entamoeba 
histolytica 

Adriana Simon Coitinho 

4.05.03.06.476 
Avaliação da ingestão de ácido fólico durante o primeiro trimestre de gestação para prevenção 
de malformações congênitas: um estudo comparativo entre pacientes da rede privada e rede 
pública 

Cláudia Denicol Winter 

4.08.02.06.477 
Recuperação das seqüelas neurológicas em indivíduos que sofreram acidente vascular 
encefálico induzido por fatores de risco ambientais 

Paulo José Zimermann 
Teixeira 



4.08.03.06.478 
A pressão plantar, a postura corporal e a mobilização neurodinâmica em escolares do ensino 
fundamental e médio de uma escola de Novo Hamburgo-RS 

Patrícia Steinner Estivalet 

2.08.03.06.479 
Levantamento epidemológico de prevalência de parasitoses intestinais em escolares do 
município de Parobé-RS 

Rejane Giacomelli 
Tavares 

4.09.03.06.480 A auto-percepção da imagem corporal em mulheres obesas César Luís Reichert 
4.07.03.06.482 As alterações lingüísticas em crianças com transtorno do processamento auditivo Letícia Pacheco Ribas 

4.07.03.06.483 
Análise das habilidades em consciência fonológica de crianças com distúrbio específico de 
linguagem 

Letícia Pacheco Ribas 

4.05.03.06.484 
Prevalência de obesidade em crianças de 7 a 12 anos, matriculadas na Escola Municipal 
Gonçalves Dias da zona rural da cidade de Portão-RS 

Cláudia Denicol Winter 

4.03.03.06.485 
Avaliação do uso de medicamentos na pediatria do hospital Dr. Lauro Réus durante o ano de 
2006 

Ana Luiza Ziulkoski 

4.08.03.06.486 
A mobilização do sistema nervoso na postura corporal estática e no equilíbrio estático e 
dinâmico em indivíduos do grupo da musculação da terceira idade de uma instituição do Vale 
dos Sinos 

Magali Pilz Monteiro da 
Silva 

4.08.03.06.487 
Estudo correlacional do índice tabágico com o grau de obstrução entre os sexos dos pacientes 
de um programa de reabilitação pulmonar do Vale dos Sinos 

Dáversom Bordin 
Canterle 

4.03.03.06.488 
Prevalência e caracterização de pacientes portadores de diabetes mellitus do tipo 1 e 2 no 
município de Monte Belo do Sul-RS 

Simone Rossetto 

4.05.03.06.489 
Ingestão de ferro por adolescentes do sexo feminino de uma escola pública do município de 
Novo Hamburgo 

Andréa Cristina da S. 
Bulhões 

2.14.01.06.490 Pesquisa de marcadores eritrocitários de intoxicação por chumbo em seres humanos Luciane Rosa Feksa 

4.00.03.06.491 
Inserção da quiropraxia num programa preventivo de qualidade de vida no trabalho numa 
empresa de transporte urbano: um estudo retrospectivo 

Joana Margarete G. 
Raupp 



4.00.03.06.492 
Lesões neuro-músculo-esqueléticas que acometem a saúde de bancários da cidade de 
Montenegro 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.06.03.06.493 
Percepção dos agentes comunitários de saúde de Itaqui (RS) sobre a formação continuada e 
suas contribuições no cumprimento de suas funções junto à comunidade 

Bárbara N. Garcia de 
Goulart 

4.08.03.06.494 
A atuação do fisioterapeuta nas desordens psicomotoras de crianças cegas e de baixa visão no 
ambiente escolar 

Daiane Giacomet Ferreira 

2.08.03.06.495 
Perfil lipídico das crianças com sobrepeso e obesidade atendidas no Centro de Saúde Feitoria 
em São Leopoldo 

Luciane Rosa Feksa 

2.08.03.06.496 
Análise do EQU em pacientes submetidos à hemodiálise no Instituto de Nefrologia de Novo 
Hamburgo 

Adriana Simon Coitinho 

4.04.03.06.497 
A percepção das adolescentes grávidas de um município do Vale dos Sinos sobre os fatores que 
as levaram a gravidez 

Márcia Otero Sanches 

4.04.03.06.498 
Percepção de pacientes internados por fratura resultante de acidente motociclístico em relação 
à hospitalização 

Carmen Esther Rieth 

4.09.03.06.499 
Nível de atividade física dos policiais rodoviários federais, ativos, no estado do Rio Grande do 
Sul 

Mônica Possebon 

4.07.03.06.500 
Perfil epidemológico e clínico dos sujeitos adultos atendidos na área de linguagem em uma 
Clínica-Escola de Fonoaudiologia de Novo Hamburgo, região metropolitana do Rio Grande do 
Sul no período de agosto de 2004 a dezembro de 2006 

Maria Inês Pamplona 
Dutra 

4.04.03.06.501 Qualidade de vida do doente renal crônico Maria Vianei Marian 

4.05.03.06.502 Hábitos alimentares em pacientes depressivos Gilberti Helena Hübscher 

4.04.03.06.503 
Impacto gerado pelas úlceras venosas crônicas na qualidade de vida dos pacientes atendidos 
em uma unidade básica de saúde de um município da região serrana do RS 

Gladis Luisa Baptista 



4.08.03.06.504 
Estudo do desenvolvimento motor de crianças portadoras de deficiência visual utilizando o 
aparelho de integração sensorial (orbitador) como recurso terapêutico 

Daiane Giacomet Ferreira 

4.04.03.06.505 
A influência da jornada de trabalho nos níveis de tensão arterial dos trabalhadores em uma 
empresa coureiro-calçadista do município de Campo Bom - RS 

Neuri Nilson Kammler 

4.00.03.06.506 
Modificações do arco plantar e intensidade de algias na coluna vertebral em pacientes com pés 
plano e cavo submetidos ao tratamento quiroprático 

César Luis Reichert 

4.00.03.06.507 O tratamento quiroprático como adjuvante na enurese noturna monossintomática 
Cléber Ribeiro Álvares da 
Silva 

4.00.03.06.509 O tratamento quiroprático na redução da cefaléia menstrual Fábio Dal Bello 

4.04.03.06.510 
Percepções do paciente portador de retinopatia diabética frente à vivência com as 
complicações oculares 

Clarice Fürstenau 

4.00.03.06.511 Tratamento quiroprático na disfunção erétil masculina Nilo Mayer 

4.04.03.06.512 Os sentimentos das mulheres frente à síndrome pré-menstrual Liane Unchalo Machado 

4.04.03.06.513 
A percepção de mulheres de classe média e média-alta acerca do exame preventivo do câncer 
do colo do útero 

Susana Maria Schuch 

4.00.03.06.514 
A resposta eletromiográfica da musculatura paravertebral lombar, em pacientes portadores de 
lombalgia, após tratamento quiroprático 

Fábio Dal Bello 

4.04.03.06.515 
A percepção dos familiares de pacientes portadores da doença renal crônica em terapia 
domiciliar sobre a repercussão da patologia no âmbito familiar 

Glaucia Trevisan 

4.09.02.06.516 
Perfil da auto-avaliação da capacidade funcional e qualidade de vida dos idosos 
institucionalizados da cidade de Novo Hamburgo - RS - Brasil 

Benno Becker Junior  

4.04.03.06.517 Educação sexual de adolescentes Ana Amélia Antunes Lima 
4.04.03.06.518 A percepção dos pais em relação à consulta de enfermagem em puericultura Cheila Bueno da Costa 



4.00.03.06.519 
Efeito do tratamento quiroprático na recuperação do espaço e na hidratação do disco 
intervertebral lombar com diagnóstico de hérnia de disco 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.03.01.06.520 
Caracterização de indicadores de efeito e de toxicidade de medicamentos antidepressivos 
utilizados no tratamento da fibromialgia 

Ana Luiza Ziulkoski 

2.08.03.06.521 
Avaliação dos efeitos da olanzapina sobre sistema histaminérgico neuronal no sistema nervoso 
central em ratos 

Luiz Valmor Cruz Portela 

4.00.03.06.522 O papel da Quiropraxia nas cervicobraquialgias decorrentes da prática do surfe 
João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.00.03.06.523 O tratamento quiroprático em pacientes com rinite alérgica Luís Costa Cantera 
4.00.03.06.524 A prevalência de algias cervicais e lombares em indivíduos que dormem em decúbito ventral Nara Isabel Gehlen 

7.08.02.06.525 
O processo de motivação e aprendizagem na comorbidade entre transtorno do déficit de 
atenção/hiperatividade e distúrbio do processamento auditivo 

Claus Dieter Stobäus 

4.00.03.06.526 Efeito do tratamento quiroprático em pacientes com osteoporose Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.06.527 
A influência do ajuste quiroprático lombar no nivelamento dos membros inferiores de 
pacientes com encurtamento biomecânico 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

2.14.01.06.528 
Avaliação dos níveis da endotoxina ácido quinolínico e sua relação com a insuficiência renal 
crônica 

Rejane Giacomelli 
Tavares 

4.08.03.06.529 
Comportamento motor de crianças hospitalizadas no atendimento fisioterapêutico associado à 
música 

Daiane Giacomet Ferreira 

4.00.03.06.530 
A eficácia do tratamento quiroprático em crianças praticantes de atividade recreativa com 
futebol que apresentam queixas osteo-articulares 

Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.06.531 Estudo da prevalência de dor na atividade laboral de cozinheiras Elisabete Kasper 
4.04.03.06.532 Humanização em terapia intensiva Neuri Nilson Kammler 



2.12.01.06.533 
Detecção molecular de bocavírus, um novo patógeno respiratório associado à infecção 
respiratória aguda (IRA) em crianças 

Vlademir Vicente 
Cantarelli 

4.00.03.06.534 
O tratamento quiroprático nas alterações músculo esqueléticas em jogadores de voleibol 
recreativo 

Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.06.535 
Eficácia do tratamento quiroprático na sintomatologia da cervicalgia em professores de uma 
instituição de ensino superior 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.00.03.06.536 
Variações posturais e de amplitude de movimento através da biofotogrametria 
computadorizada após tratamento quiroprático em portadores de Síndrome de Down na região 
sacroilíaca 

Luís Costa Cantera 

4.04.03.06.537 
Prevalência de casos de sífilis congênita em recém nascidos vivos, relacionada à adesão ao 
tratamento materno durante o pré-natal 

Flávia Letícia Righi Xavier 

4.00.03.06.538 
Eficácia do tratamento quiroprático para queixas dolorosas em pacientes com doença de 
Scheuerman, comparando o protocolo básico do método Activator às manobras manipulativas 

Marco Antônio Siqueira 
Alves 

4.00.03.06.539 A eficácia do ajuste cervical quiroprático em pacientes portadores de L.E.R./D.O.R.T. Karin Zanotto 

4.00.03.06.540 
Alterações em movimento articular dos ombros e pescoço após ajustes quiropráticos em 
pacientes geriátricos portadores de hipercifose torácica 

Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.05.03.06.541 Verificação do consumo de doces e açúcar na alimentação infantil de 2 a 6 anos 
Andréa Cristina da S. 
Bulhões 

4.04.03.06.542 Avaliação da interferência na capacitação para prevenção de acidentes de trabalho Márcia Otero Sanches 
4.04.03.06.543 Validação e manutenção da esterilização do material Celi Irma Hiller 

4.04.03.06.544 
Causas do abandono precoce do aleitamento materno exclusivo antes dos seis meses de vida 
do bebê 

Hanaí G. Minuzzi Tessuto 

4.04.03.06.545 Perfil do paciente com tuberculose no município de Montenegro (RS) no ano de 2005. 
Sandro Charopen 
Machado 



4.04.03.06.546 Experiências de acadêmicos de Enfermagem em Extensão Universitária Aline Soares Alves 

4.00.03.06.547 Efeito do tratamento quiroprático em mulheres climatéricas 
Marcelo Machado de 
Oliveira 

4.00.03.06.548 
Tratamento da lombalgia em funcionários do setor de higienização de uma instituição de 
ensino superior do vale dos sinos através de ajustes quiropráticos 

Ângela Maria Wanderley 
Noro 

4.04.03.06.549 
Expectativas e desafios do enfermeiro, recém formado, frente ao gerenciamento da equipe de 
enfermagem 

Karen Brasil Ruschel 

4.04.03.06.550 
Avaliação da pressão arterial em adolescentes filhos de pais hipertensos moradores de Lindolfo 
Collor - RS 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.04.03.06.551 Dispareunia no climatério Maria Vianei Marian 

 


