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Alegre
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Comunicação alternativa e família: envolvimento dos pais na inserção de seus filhos
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Prevalência de Algias Musculoesqueléticas no Corpo Docente de Escilas Municipais de
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Fatores de Risco e Perfil Sócio-Demográfico dos Pacientes Submetidos à Angioplastia
Coronária
Qualidade de vida: a percepção de portadores de DPOC após participação em um grupo
de reabilitação pulmonar
Vivências de familiares de pacientes internados em um Centro de Terapia Intensiva de
um hospital público do Vale do Rio dos Sinos
Avaliação do pico de fluxo expiratório e da qualidade de vida de portadores de asma
Levantamento populacional de desordens fonoaudiológicas auto-declaradas - Estudo
Multicêntrico
Avaliação e tratamento das úlceras de pressão: critérios utilizados pelos enfermeiros na
sistematização da assistência aos pacientes hospitalizados.
Perfil antropométrico e a capacidade de velocidade em atletas de futsal em relação a
posição de jogo.
NeuroR - Sistema Computacional de Apoio À Reabilitação Dos Membros Superiores De
Pacientes Vítimas De Acidentes Vasculares Encefálicos
Perfil epidemiológico de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
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A Educação ambiental no sistema de ensino superior: a extensão universitária como
espaço de diálogo entre saberes e apoio ao desenvolvimento local e regional.
Nível de maturação biológica de uma equipe de futebol do vale do paranhana
Perfil epidemiológico de pacientes HIV-positivo do município de Cruz Alta-RS
Reconhecimento do perfil de desempenho do teste "Pitch Pattern Sequence" - PPS em
escolares de 8 a 9 anos em escolas de Novo Hamburgo
Avaliação da Composição Corporal dos Praticantes de Pilates
Investigação da relação entre diabetes tipo 1 e a exposição á infecção por vírus
ambientais
Comportamento alimentar: um flash da alimentação de adolescentes
Egressos de um curso de graduação em enfermagem: Inserção no mercado de trabalho
Recursos Funcionais no Vestuário das Pessoas com Deficiência
Desempenho do teste "Duration Pattern Sequence" - DPS em escolares da faixa etária de
8 a 9 anos em escolas de uma cidade do Vale do Rio dos Sinos - RS
O Doente Renal Crônico Jovem e a Percepção Sobre Sua Qualidade de Vida
Vivências e Sentimentos dos profissionais de enfermagem na relação com o paciente sem
vida
Estudo randomizado de programas de alongamento muscular em idosos não
institucionalizados
Avaliação física e funcional de pacientes cardiopatas pré e pós realização de angioplastia
coronariana transluminal percutânea
Qualidade de vida em pacientes oncológicos: Qual o impacto da nutrição?
Avaliação da qualidade de vida de idosos hipertensos.
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Dieta Pregressa ao Diagnóstico de Câncer de Mama de um Grupo de Mulheres do Vale
dos Sinos
Vivências do climatério sob a ótica de mulheres participantes de um projeto de extensão
universitário
Avaliação da qualidade de vida de pacientes cardiopatas em um Hospital Público da
Região do Vale do Sinos
Programa cinesioterapêutico para a prevenção de disfunções musculo-esqueléticas em
tradutores / intérpretes de língua de sinais
Queixas musculoesqueléticas em profissionais da área da saúde atuantes em hospitais do
vale do sinos-RS
A percepção corporal de acidentados de trabalho em tratamento fisioterapêutico
Síndrome de Down: percepção dos educadores sobre a atuação do fisioterapeuta
A correlação da postura com o grau de obstrução do fluxo aéreo em portadores de
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
A Bandagem Funcional no Treino Proprioceptivo de uma Equipe de Futebol Profissional
da Cidade de Novo Hamburgo
Medidas Preventivas de Câncer de Mama Realizadas pelas colaboradoras internas de
uma empresa calçadista do Vale do Rio dos Sinos-RS
As Relações Sociais e Hábitos Alimentares de um Grupo de Idosos
As alterações musculoesqueléticas e as queixas de dor e desconforto em gestantes
adolescentes
Evidências da necessidade do profissional nutricionista na estratégia saúde da família
(ESF)
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Prevalência de infecção pelo HIV/AIDS em pacientes com idade igual ou superior a 40
anos, atendidos num SAE do Vale dos Sinos.
A avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor do recém nascido prematuro
internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um Hospital do Vale do
Sinos e a sua relação com os fatores de risco
Evolução do Estado Nutricional de um Grupo de Pacientes Internados em um Hospital do
Vale dos Sinos
A percepção corporal e a qualidade de vida em mães-cuidadoras de crianças com asma a
partir de uma abordagem na hidroterapia utilizando a técnica de Watsu.
Correlação do fortalecimento de membros inferiores com o teste da caminhada dos seis
minutos e as variáveis espirométricas em portadores de doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC)
A percepção das crianças na faixa etária de 7 a 12 anos com transtornos no
desenvolvimento neuropsicomotor acerca da fisioterapia
Prevalência de Aposentadorias por Invalidez e Licenças (afastamentos) Concedidos a
Funcionários Municipais de uma Cidade do Vale do Sinos
A percepção dos pacientes portadores de Fibromialgia quanto ao atendimento de
fisioterapia aquática
Estratégias de sobrevivência e qualidade de vida: um estudo sobre a inclusão social de
desempregados do setor coureiro-calçadista de uma cidade da microrregião de
Gramado-Canela, RS
Perfil nutricional dos idosos atendidos na clínica de nutrição de uma instituição de ensino
superior
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Avaliação da qualidade de vida em mulheres com fibromialgia que participam de um
programa de fisioterapia aquática
Análise de um programa cinesioterapeutico na síndrome dolorosa femoropatelar em
acadêmicos e profissionais do curso de fisioterapia
A intervenção fisioterapêutica em pacientes amputados com presença do membro
fantasma com a utilização da estimulação visual
Tecnologia Assistiva: o design do mobiliário para pessoas com deficiência
Avaliação da Qualidade de Vida de crianças e adolescentes asmáticos participantes de um
Programa de Relaxamento baseado no Método Watsu®
Prevalência dos distúrbios músculo-esqueléticos em trabalhadores de uma vinícola
Avaliação in vivo da atividade do chá da casca de noz pecã [carya illinoensis (wangenh) k.
koch] no perfil lipídico e atividade antioxidante em ratos
Postura Corporal em Crianças e Adolescentes Asmáticos de uma Cidade do Vale do Sinos
- RS
Perfil hematológico de gestantes da cidade de Gramado nos anos de 2003 a 2008
A fisioterapia no pós-operatório precoce e/ou tardio em cirurgia da mama
Análise postural em estudantes do ensino médio de uma cidade da serra gaúcha - RS
A postura corporal e a integridade ligamentar de joelho e tornozelo em pacientes pós
acidente vascular encefálico
Programa cinésioterapeutico de recidiva de lesões musculoesqueléticas em atletas de
futebol universitário
As atribuições do nutricionista na Atenção Básica em um município do Vale do Sinos
Cinesioterapia laboral para lombalgia em motoristas de transporte escolar de uma
Instituição do Vale do Sinos
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Nível de dor em trabalhadores de uma indústria do ramo calçadista submetidos ao ajuste
quiroprático
Prevalência de queixas musculoesqueléticas em trabalhadores de uma empresa
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metalúrgica da serra gaúcha
2.12.03.09.1391 Prevalência de bartonella spp. em gatos na região do Vale do Sinos
A utilização de bandagem rígida na disfunção femoropatelar em jogadoras de equipes
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universitárias do Vale do Rio dos Sinos
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Análise macroergonômica do trabalho das pessoas com deficiência: estudo de caso em
uma indústria calçadista do Vale do Sinos - RS
Posturas ocupacionais em jardineiros de uma Instituição do Vale do Sinos - RS
Inclusão na escola pública: um estudo a partir de professores que atuam junto a alunos
com necessidades educacionais especiais
A cintura escapular pré e pós cirurgia da mama
Avaliação da satisfação dos usuários do grupo hiperdia de um município do Vale do Rio
dos Sinos com os serviços de saúde oferecidos no grupo
Análise e comparação da amplitude de movimento articular de membros superiores em
resposta a um programa de alongamento muscular em mulheres submetidas à cirurgia
da mama
Desvio fonológico: a variabilidade de produção dos sons e as variáveis facilitadoras para
os alvos esperados
Processamento temporal no processo de informação de crianças com desvio fonológico:
novas perspectivas para a inclusão social
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Satisfação no desempenho das funções de trabalhadores de uma empresa de transporte
urbano de Caxias do Sul após a implantação do tratamento quiroprático.
Prevalência de lesões musculoesqueléticas em judocas de uma escola da região
metropolitana de Porto Alegre
Prevalência de subluxação atlantooccipital em pacientes com histórico de taquicardia e
acompanhamento do traçado cardíaco nos ajustes
Prevalência de Epicondilite Lateral em Tenistas Amadores
Efeito do tratamento quiroprático nos sintomas vasomotores em mulheres na
menopausa
Demandas de esporte e lazer para a juventude: um estudo diagnóstico em um município
do Vale do Sinos/RS
Do Luto À Reabilitação
Prevalência de queixas musculoesqueléticas em trabalhadores de uma indústria de
calçados do Vale do Paranhana
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As alterações dos sinais e sintomas dispépticos em pacientes portadores de gastrite após
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4.00.03.09.1418 Prevalência dos efeitos adversos após ajuste cervical quiroprático
Efeito da Técnica Sacro - Occipital nas algias lombares em trabalhadores do setor da
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manutenção de uma Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos - RS
Perfil dos pacientes com diagnóstico de fibromialgia participantes de um projeto de
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extensão
As competências inerentes ao Profissional de Educação Física de modo a favorecer a
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aderência de pessoas obesas em uma academia de ginástica de Novo Hamburgo
Percepção de gestantes que realizam seu pré-natal em unidades de saúde da família em
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um município do vale do sinos, RS sobre atividade física e qualidade de vida
Avaliação da impulsão/salto vertical de atletas de voleibol masculino e feminino pré e
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pós-ajustes quiropráticos
4.00.03.09.1425 O tratamento quiroprático para algia da articulação do ombro: estudo retrospectivo
Alterações Músculo-esqueléticas na Região Lombar e Sacro-ilíaca em Gestantes no
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Segundo e Terceiro Trimestre Gestacional
Eficácia do Tratamento Quiroprático em Pacientes Portadores de Hipertensão Arterial
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Sistêmica
Concepção da prática do exercício físico no contexto de um grupo de diabéticos que
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município da serra gaúcha, RS
Efeitos do tratamento quiroprático em indivíduos com espondilolistese: um estudo
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retrospectivo
4.07.03.09.1430 Sintomas auditivos e extra-auditivos em profissionais da odontologia
A prevalência de queixas musculoesqueléticas em colaboradores de uma indústria
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4.09.03.09.1438 Representações sociais dos jovens praticantes de futsal
Conhecimento da Equipe de Enfermagem Acerca dos Cuidados com o Recém-nascido
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Submetido ao Tratamento da Fototerapia
Nível de atividade física de professores da rede municipal de ensino fundamental de
4.09.03.09.1440
Igrejinha, RS
4.09.03.09.1441 A obesidade infantil na região do Vale do Caí
4.05.03.09.1442 Avaliação do Estado Nutricional de Pacientes com Úlcera de Pressão
Estudo comparativo sobre programas de alongamento estático em solo e no meio líquido
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em atletas de uma equipe de voleibol feminino do vale do Taquari - RS
Efeitos no equilíbrio de idosas pré e pós aplicação de um programa
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hidrocinesioterapêutico
4.09.03.09.1448 Treinamento de força para a musculatura pélvica, em mulheres em fase de climatério
Fisioterapia aquática no tratamento de algias relacionadas aos aspectos anatômicos e
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estilos de nado em atletas de natação de uma equipe da região da serra gaúcha - RS
Investigação dos índices de qualidade de vida em mulheres com câncer de mama em
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tratamento quimioterápico
Atuação dos enfermeiros em atividades de educação em saúde na educação básica: a
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percepção dos acadêmicos de enfermagem
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Relação entre índice de massa corporal e a percepção da imagem corporal em
universitários do Curso de Educação Física de uma instituição do Vale do Rio do Sinos
Prevalência de Algias Musculoesqueléticas em Estagiários de Quiropraxia
A quiropraxia no tratamento das desordens musculoesqueléticas em pacientes usuários
do sistema único de saúde
Ginástica laboral: relação entre o nível de atividade física e a percepção do estresse antes
e após a implantação de um programa com funcionários públicos de um município do
vale do paranhana
A prática mental como estratégia de reabilitação do membro superior em indivíduos
hemiparéticos
Perfil de automedicação em usuários de clínicas de saúde de uma instituição de ensino
superior
Avaliação da conformidade dos medicamentos usados por pacientes com doença
pulmonar obstrutiva crônica em tratamento de reabilitação pulmonar
Desempenho físico de membros inferiores de idosos participantes das atividades físicas
desenvolvidas por um projeto público de um município do Vale dos Sinos/RS
Análise do sucesso do teste de interrupção abrupta da ventilação mecânica invasiva no
processo de desmame
Avaliação da capacidade funcional de idosos submetidos ao tratamento quiroprático
Prevalência de desvios posturais em adolescentes
Avaliação do conhecimento de consumidores quanto à diferenciação de medicamentos
de referência, genéricos e similares
Identificação de danos morfológicos celulares e material particulado em escarro obtido
de motoboys
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