
Projetos Aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Feevale no ano de 2011 

 

Número Título do Projeto Pesquisador Responsável 

6.02.03.11.1951 Estratégias de marketing na saúde aplicadas a quiropraxia Carla Regina Adam 

4.06.03.11.1952 
Instabilidade genômica de DNA relacionada a micronutrientes em trabalhadores expostos 
ao cromo no vale do sinos 

Renato Minozzo 

4.05.03.11.1954 Atuação do Educador na Formação de Hábitos Alimentares na Educação Infantil 
Sônia Lizette Rodrigues 
Linden 

4.04.03.11.1955 
Conhecimento dos professores em relação ao diabetes mellitus em escolas de um 
município da grande Porto Alegre 

Luciane Rosa Feksa 

4.05.03.11.1956 
Relação do consumo de ácidos graxos ômega - 3 e 6 na dieta com o processo inflamatório 
em pacientes portadores de DPOC. 

Cláudia Denicol Winter 

4.00.03.11.1957 
Prevalência de dor e desconforto musculoesquelético em docentes de ensino superior de 
uma instituição do Vale do Sinos/RS 

Janine Ferreira Goedtel 

4.05.03.11.1959 Padrão Alimentar e Perfil Antropométrico dos Caminhoneiros de Veranópolis Josiane Siviero 

7.08.02.11.1960 A formação continuada como viés de bem/mal-estar docente João Carlos Jacottet Piccoli 

4.09.01.11.1961 Estudo Morfológico dos Pés das Crianças: Avaliação e Desenvolvimento do calçado Infantil. Eliane de Fátima Manfio 

4.08.02.11.1962 
As características ergonômicas e o adoecimento: O caso de profissionais de odontologia de 
uma associação prestadora de serviços no RS 

Denise Pradella 



4.09.03.11.1963 Níveis de imunoglobulina A em triatletas: pré e pós competição de triathlon César Luis Reichert 

4.08.03.11.1964 
A percepção dos pacientes com necessidades especiais sobre as condições de 
acessibilidade de clínica de fisioterapia 

Éverton Massaia 

7.07.01.11.1966 
Inclusão da investigação do processamento auditivo na avaliação neuropsicológica em 
indivíduos com diagnóstico de TDAH 

Denise Inazacki Rangel 

4.06.01.11.1967 
Envelhecimento saudável: uma avaliação multidisciplinar em grupos de convivência de 
idosos de Novo Hamburgo, RS 

João Carlos Jacottet Piccoli 

4.08.03.11.1969 
A influência de um programa fisioterapêutico pré-operatório na reabilitação da lesão do 
ligamento cruzado anterior 

Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.03.01.11.1972 
Manchas de sangue seco em papel como amostra alternativa para o monitoramento 
terapêutico de fármacos anticonvulsivantes, quimioterápicos e imunossupressores 

Rafael Linden 

6.13.02.11.1973 
Turismo de base comunitária: estudo sobre uma comunidade e seus processos e 
manifestações culturais 

Mirelle Barcos Nunes 

4.05.03.11.1974 
Avaliação da gestão dos resíduos sólidos gerados em unidades de alimentação e nutrição 
(UANS) 

Hosana Maria Speranza 
Cimadon 

4.05.03.11.1977 
Avaliação da alimentação escolar e sua possível relação com o excesso de peso em 
crianças de 5º ano e 5ª série de uma escola particular da serra gaúcha 

Hosana Maria Speranza 
Cimadon 

4.09.01.11.1978 
Influência da dieta alimentar e exercício físico sobre adipocinas e perfil metabólico na 
obesidade 

Carlos Augusto Ronconi 
Vasques 

7.08.02.11.1979 A escola inclusiva: Desafios de aprender e ensinar em ambientes virtuais Sandra Maria Koch Syperreck 

7.01.02.11.1980 Estética e ética M'byá-guarani: uma análise intercultural Leonardo Castro Dorneles 

4.03.01.11.1981 Avaliação da relação entre qualidade de vida e estresse oxidativo em pacientes com Magda Susana Perassolo 



diabete melito tipo 2 

4.08.03.11.1983 
Análise do conhecimento de pais ou cuidadores sobre os fatores desencadeantes da crise 
asmática em crianças e adolescentes 

Cassia Cinara da Costa 

4.09.02.11.1984 
Comparação da força muscular de quadríceps entre homens e mulheres participantes de 
um projeto de reabilitação pulmonar 

Dáversom Bordin Canterle 

4.08.03.11.1985 Perfil de pacientes Pré e Pós-operatório imediato de câncer de mama Patrícia Steinner Estivalet 

4.08.03.11.1986 
Percepção das mulheres com fibromialgia em relação a doença e seu impacto no convívio 
social familiar 

Caren Lara Martins 

4.08.03.11.1987 
Condições da capacidade funcional de idosos institucionalizados e da comunidade para 
atravessar uma rua com segurança 

Éverton Massaia 

4.08.03.11.1988 A percepção da gestante com relação a sintomatologia osteomuscular e a funcionalidade Daiana Picoloto 

4.04.03.11.1989 Prevalência de aleitamento materno exclusivo em uma cidade do litoral gaúcho Ilse Maria Kunzler 

4.08.03.11.1990 Perfil de saúde de idosos hospitalizados de um município do Sul do país 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.04.03.11.1991 Fatores relacionados à ocorrência da gravidez na adolescência Ilse Maria Kunzler 

4.08.03.11.1992 
O uso de diferentes recursos terapêuticos para trofismo, força e equilíbrio no pós 
operatório de ligamento cruzado anterior 

Mauren Mansur Moussalle 

4.05.03.11.1993 Ingestão de ferro na alimentação de escolares Cláudia Denicol Winter 

4.08.03.11.1994 Mama fantasma na cirurgia de câncer de mama Patrícia Steinner Estivalet 

4.08.03.11.1995 Reabilitação da lesão de osteoartrose do quadril: Um estudo randomizado Jéferson Luciano Ambrósio 



Barossi 

4.08.03.11.1996 
Análise da atividade elétrica muscular do membro inferior  durante um treinamento 
proprioceptivo de equilíbrio 

Caren Lara Martins 

4.08.03.11.1997 A queixa de perda urinária de mulheres, antes e após um programa de exercícios Daiana Picoloto 

4.03.03.11.1998 Prevalência de infecções em idosos de uma instituição de longa permanência Magda Susana Perassolo 

4.08.03.11.1999 
Efeitos do treinamento muscular respiratório com carga linear pressórica em crianças e 
adolescentes asmáticos 

Suzana de Fátima Vettorazzi 

4.08.03.11.2000 
Análise do índice diafragmático e força muscular respiratória no pré e pós-operatório de 
cirurgias cardíacas 

Cristiane Aparecida de Souza 
Saraiva 

4.08.03.11.2001 
Prevalência de infecções respiratórias e de recursos terapêuticos em pacientes atendidos 
pelos estagiários de fisioterapia em uma unidade pediátrica num hospital do Vale dos 
Sinos/RS 

Suzana de Fátima Vettorazzi 

4.08.03.11.2002 
A percepção das mulheres participantes de um projeto de extensão quanto ao tratamento 
fisioterapêutico em pós-operatório de câncer de mama 

Patrícia Steinner Estivalet 

4.09.02.11.2003 
Análise da adesão e manutenção de indivíduos que buscam a prestação de serviço do 
personal trainer junto a modalidade do treinamento de força nas academias de ginástica 
do município de Taquara - RS 

Maria Helena Weber 

4.01.02.11.2004 
Estudo de prevalência de alterações inflamatórias e lesões intraepiteliais em amostras 
cérvico-vaginais de mulheres atendidas na rede privada 

Marco Antônio Zonta 

4.09.02.11.2005 
Motivos de adesão de alunos da terceira idade á utilização do serviço de personal trainer 
em uma academia do município de Campo Bom 

Carlos Henrique Konrath 

4.09.02.11.2006 
Estudo sobre a qualificação dos profissionais de educação física que atuam junto a terceira 
idade em academias do município de Novo Hamburgo 

Bárbara Spaniol 



4.03.03.11.2007 
HIV/AIDS na população com idade igual ou superior a 50 anos, atendidos pelo SAE no 
município de Novo Hamburgo, RS 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.00.03.11.2008 
Absenteísmo e a inclusão do programa de quiropraxia em uma indústria quimica do vale 
do rio dos sinos-RS 

Marcia Augusta Basso de 
Alexandre 

4.09.03.11.2010 Ergonomia no ciclismo Eliane Fátima Manfio 

4.00.03.11.2011 
Gerenciamento e índice de satisfação do tratamento quiroprático em atletas profissionais 
de futebol 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.09.01.11.2012 Estudo das alterações na locomoção e no equilíbrio provocadas pelo envelhecimento Eliane Fátima Manfio 

4.04.03.11.2013 
Fatores de reincidencia de infarto agudo do miocárdio em pacientes atendidos pelo 
sistema único de saúde do hospital Municipal de Novo Hamburgo-RS 

Carlos Augusto Vasques 

4.04.03.11.2014 
Vivências de pacientes que internaram na unidade de terapia intensiva após a realização 
da cirurgia cardíaca 

Caren Mello Guimarães 

4.09.02.11.2015 Gestão e estratégias das academias de ginástica de Montenegro- RS 
Luiz Fernando Framil 
Fernandes 

4.09.02.11.2016 
A percepção de rendimento de participantes de uma equipe de futsal feminino em relação 
ao trabalho de força na preparação física 

Luiz Fernando Framil 
Fernandes 

4.00.03.11.2017 Implantação da quiropraxia no setor de colchões de uma empresa moveleira Marta Casagrande Saraiva 

2.13.03.11.2018 
Avaliação de enteroparasitoses em escolares de séries iniciais em duas instituições de uma 
cidade da região do Vale dos Sinos - RS 

Fabiana Michelsen de 
Andrade 

4.09.02.11.2019 
Concepções construídas por um grupo de mulheres no climatério e menopausa, 
praticantes de atividade física, sobre possíveis influências na sua qualidade de vida 

Aline da Silva Pinto 

4.00.03.11.2020 Concordância e correlação entre desigualdade funcional do comprimento de membros Danilo Messa da Silva 



inferiores e simetria pélvica 

4.00.03.11.2021 Quiropraxia no tratamento das lesões do ombro em praticantes de Stand Up Paddle Tiago Augusto Zago 

4.04.03.11.2022 
Perfil bioquimico e demografico de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 de uma 
estratégia de saúde da família do município de Campo Bom 

Daiane Bolzan Berlese 

4.08.03.11.2023 
Repercussões a curto, médio e longo prazo do projeto de reabilitação cardiovascular e 
metabólica 

Cássia Cinara da Costa 

4.04.03.11.2024 
O processo de promoção no trabalho e a relação com a meritocracia: percepção dos 
enfermeiros 

Lisara Ellensohn 

4.04.03.11.2025 
Percepções do usuário sobre o seu desligamento do serviço de atendimento domiciliar 
(SAD) vinculado a um hospital localizado no Vale dos Sinos - RS 

Caren Mello Guimarães 

4.04.03.11.2026 Enfermeiros Assistenciais: percepção acerca de sua dimensão gerencial Lisara Ellensohn 

4.05.03.11.2027 
Relação entre o consumo de carboidrato da dieta e o volume expiratório em pacientes 
com doença pulmonar obstrutiva crônica(DPOC) 

Claudia Denicol Winter 

4.05.03.11.2028 
Avaliação Nutricional de crianças de 03 a 04 anos de baixo nível sócio econômico da escola 
de educação infantil do Vale do Cai 

Sônia Lizette Rodrigues 
Linden 

4.09.03.11.2029 
Um estudo das contribuições do projeto social, futsal alegria da torcida de Novo 
Hamburgo na perspectiva de crianças e adolescentes 

Marco Aurélio Cornelius 

4.08.03.11.2030 
Postura Corporal estática de membros inferiores e flexibilidade de cadeia muscular 
posterior em atletas de futebol de salão de uma Universidade do Vale dos Sinos-RS 

Magali Pilz Monteiro da Silva 

4.04.03.11.2031 
O perfil da paciente acometida pelo câncer de mama em um serviço de mastologia na 
região do Vale do Rio dos Sinos 

Kelly Furlanetto 

4.09.03.11.2032 Correlação entre o teste de exercício cardiopulmonar e o teste de caminhada de 6 minutos Rafael Machado de Souza 



em pacientes com DPOC 

4.00.03.11.2033 A influência do ajuste quiroprático na qualidade de vida em pacientes paraplégicos Tiago Augusto Zago 

4.07.03.11.2034 Análise de resultados no teste MLD em idosos de 60 a 80 anos com e sem perda auditiva 
Ana Lúcia Pires Afonso da 
Costa 

4.08.03.11.2035 O conhecimento da comunidade sobre a fisioterapia e sua abrangência Eloisa Horter Dieter 

4.00.03.11.2036 Relação entre circunferência abdominal e a capacidade funcional da coluna lombar 
Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.07.03.11.2037 
Análise do teste de emissões otoacústicas em bebês nascidos de mães fumantes e não 
fumantes em um hospital do Vale do Rio dos Sinos 

Ana Lúcia Pires Afonso da 
Costa 

4.00.03.11.2038 
Quiropraxia nas queixas musculoesqueléticas em trabalhadores de uma malharia da serra 
gaúcha-RS 

Marcia Augusta Basso de 
Alexandre 

4.06.03.11.2039 
Prevalência de queixas muscoloesqueléticas em cabeleireiros na cidade de São Leopoldo- 
RS 

Airton Luis Kleinowski 

4.09.03.11.2040 O método pilates e a formação de professores Aline da Silva Pinto 

4.04.03.11.2041 
Prevalência de sintomas osteomusculares em trabalhadoras de uma indústria de alimentos 
em Porto Alegre/RS 

Naira helena Ebert 

4.09.02.11.2042 A história de Gabriel Feiten - Atleta paraolímpico da cidade de Três Coroas Carla Denise Galle  

4.08.03.11.2043 Perfil da saúde e mobilidade do trabalhador rural idoso de um município do Sul do Brasil 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

2.13.03.11.2044 Prevalência de enteroparasitoses em escolares no município de Osório, RS Andreia Maria Ida Sopelsa 



4.03.03.11.2045 
Perfil de sensibilidade dos microrganismos nas infecções respiratórias em pacientes 
internados na unidade de terapia intensiva adulta em ventilação mecânica 

Magda Susana Perassolo 

4.08.03.11.2046 
Análise da capacidade de resiliência e da imagem corporal e sua relação com a 
funcionalidade de um grupo de idosos do Vale dos Sinos 

Everton Massaia 

4.08.03.11.2047 A funcionalidade de idosos residentes em um bairro de um município do Vale dos Sinos Daiana Picoloto 

4.00.03.11.2048 Concordância e correlação entre testes indiretos para avaliação de torção pélvica Danilo Messa da Silva 

4.08.03.11.2049 
Programa educativo e de cinesioterapia para lombalgia baseada na escola da postura em 
trabalhadores de um setor de manutenção de uma instituição de ensino superior do Vale 
dos Sinos- RS 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.11.2050 
Programa de cinesioterapia nas queixas musculoesqueléticas dos pés de trabalhadores de 
uma instituição de ensino superior do Vale dos Sinos 

Airton Luis Kleinowski 

4.05.03.11.2051 Indice de qualidade da dieta entre mulheres submetidas a procedimentos estéticos da face Simone Bernardes 

4.08.03.11.2052 
Aplicação do inventário de avaliação pediátrica de incapacidade (PEDI) em crianças que 
frequentam uma escola municipal de educação infantil em um município do Vale do Rio 
dos Sinos 

Maria Bernadete Rodrigues 
Martins 

4.04.03.11.2053 
A presença de homens adultos em uma unidade de saúde da família do município de Novo 
Hamburgo (RS) 

Vânia Schneider 

4.04.03.11.2054 
Vivências de familiares de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva com 
diagnóstico de traumatismo crânio encefálico 

Caren Mello Guimarães 

4.08.03.11.2055 Controle Postural de indivíduos jovens adultos, meia idade e idosos Everton Massaia 

4.00.03.11.2056 
Interesse acerca da inserção da quiropraxia no sistema único de saúde do município de 
Osório 

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 



4.00.03.11.2057 
Avaliação proprioceptiva em atletas pré e pós ajuste quiropratico e aplicação de Kinesio 
Taping 

Marcelo Machado de Oliveira 

4.09.02.11.2058 
As percepções de alunos de uma academia de bairro, sobre os momentos de lazer 
promovidos pelo estabelecimento,no que se refere a sua qualidade de vida e permanência 

Aline da Silva Pinto 

4.00.03.11.2059 
Prevalencia de queixas musculoesqueléticas em funcionários de uma empresa de matérias 
de construção do Vale do Rio Pardo/RS 

Marcia Augusta Basso de 
Alexandre 

4.09.03.11.2060 
O significado do brincar na interação escolar e familiar da criança surda da faixa etária de 6 
a 10 anos 

Anna Regina Grings Barcelos 

4.09.02.11.2061 Nível de atividade física de universitários de Novo Hamburgo Maria Helena Weber 

4.09.02.11.2062 A evolução de VO2MAX, a partir de uma aplicação de um programa de treinamento físico Marcelo Marques Soares 

4.08.03.11.2063 
Prevalência de indivíduos amputados usuários do serviço básico de saúde de um município 
da região do Vale dos Sinos 

Alessandra Couto Cardoso 
Reis 

4.08.03.11.2064 
Percepção dos gestores e professores de escolas públicas quanto a atuação do 
fisioterapeuta na saúde escolar 

Daiana Picoloto 

4.08.03.11.2065 Sintomas físicos pós cirurgia de câncer de mama Patrícia Steinner Estivalet 

4.07.03.11.2066 
Resultados obtidos no teste SSW, de dissílabos alternados, em sujeitos idosos com audição 
normal e a relação com os resultados obtidos no protocolo HHIE-S 

Ana Lucia P. A. da Costa 

4.08.03.11.2067 
A adesão de pacientes tabagistas e ex-tabagistas em um programa de reabilitação 
pulmonar e suas repercussões 

Cássia Cinara da Costa 

4.08.03.11.2068 Perfil clínico e funcional de colaboradoras do projeto de extensão da mama Eloisa Horter Dieter 

4.08.03.11.2069 
Programa de intervenção fisioterapêutico na articulação temporomandibular e a resposta 
quanto ao quadro álgico na região cervical em estudantes de ensino superior 

Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 



2.08.03.11.2070 
Avaliação dos níveis de lactado e hematócrito em nadadores velocistas e fundistas de um 
clube do Vale dos Sinos 

Patricia Grolli Ardenghi 

4.08.03.11.2071 
Riscos posturais em profissionais da beleza cuidadora dos pés e das mãos de um salão de 
beleza no Vale dos Sinos- RS 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.11.2072 
Identificar o desfecho de recém-nascidos prematuros que realizaram atendimento 
fisioterapêutico na UTI neonatal de um hospital do Vales dos Sinos 

Cristiane Aparecida de Souza 
Saraiva 

4.08.03.11.2073 Avaliação da capacidade funcional em pacientes com síndrome de Down na equoterapia Suzana de Fátima Vettorazzi 

4.07.03.11.2074 Processamento temporal em idosos com e sem perda auditiva Ana Lucia P. A. da Costa 

4.09.02.11.2075 A inclusão de pessoa com deficiência na sala de musculação: Um ambiente excludente Aline da Silva Pinto 

4.04.03.11.2076 Dúvidas e anseios das mulheres no período gestacional Marta Dias Ferreira 

4.08.03.11.2077 
A percepção de trabalhadores do setor de higienização quanto ao conforto do calçado de 
proteção e a deformidade de halux valgo 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.11.2078 
Fatores de risco e prognóstico nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo 

Cristiane Aparecida de Souza 
Saraiva 

4.05.03.11.2079 
Relação entre indice de massa corporal e a insatisfação com a imagem corporal em 
estudantes de nutrição de uma instituição de ensino superior 

Flavia Porto Wieck 

4.07.03.11.2080 Relação entre distúrbio da fluência e processamento temporal Denise Inazacki Rangel 

4.00.03.11.2081 Prevalência de algias musculoesqueléticas em praticantes de musculação Ranieli Gehlen Zapelini 

4.00.03.11.2082 
Análise pré e pós ajustes em paciente com diagnóstico de bruxismo utilizando o método 
Activator 

João Batista Mendes 
Rodrigues 



4.04.03.11.2083 Conhecimento dos pacientes sobre as orientações para realização de endoscopia digestiva Ana Amélia Antunes Lima 

4.09.03.11.2084 Prevalência de lesões em skatistas iniciantes e amadores Eliane Fátima Manfio 

4.00.03.11.2085 Nível de qualidade de vida dos pacientes de uma clínica-escola de quiropraxia Ranieli Gehlen Zapelini 

4.00.03.11.2086 Avaliação postural das extremidades inferiores em adolescentes com síndrome de down Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.11.2087 
Avaliação proprioceptiva pré e pós ajuste quiroprático em atletas de basquete de uma 
instituição de ensino superior do Vale dos Sinos 

Tiago Augusto Zago 

4.09.02.11.2088 Desempenho da aptidão física em idosos praticantes de hidroginástica Luciana Jahn 

4.08.03.11.2089 
Avaliação de um programa de exercícios em mulheres de meia idade com queixa de perda 
urinária 

Eloisa Horter Dieter 

4.00.03.11.2090 Análise da eficácia do tratamento quiroprático na dor lombar em trabalhadores calçadistas Marta Casagrande Saraiva 

4.05.03.11.2091 
Estudo e comparação dos métodos de avaliação e rastreamento nutricional e sua 
aplicabilidade 

Flávia Porto Wieck 

4.09.02.11.2092 
Comparar percentual de gordura através de dobras cutâneas e bioimpedância em 
pacientes com DPOC 

Idete Magna Kunrath 

4.00.03.11.2093 
Prevalência de queixas músculo-esqueléticas em funcionários públicos do setor 
administrativo da prefeitura municipal de Arroio do Meio- RS 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.05.03.11.2095 Relação entre desmame precoce e obesidade infantil Letícia Schimidt 

4.09.02.11.2096 
Treinamento físico pós-operatório em cadeia cinética fechada e aberta para lesões de 
ligamento cruzado anterior 

Marcelo Marques soares 

4.04.03.11.2097 O cuidado ao idoso institucionalizado sob a ótica de técnicos de enfermagem Daiane Bolzan Berlese 



4.00.03.11.2099 Alterações do limiar de dor em atletas universitários através da técnica ART Tiago Augusto Zago 

4.09.03.11.2100 
Imagem corporal e atividade física de estudantes adolescentes do sexo feminino de um 
município do interior do vale do Caí, RS 

João Carlos Jacottet Piccoli 

4.04.03.11.2101 
Conhecimento da equipe de enfermagem sobre os cuidados com o cateter venoso central 
em uma unidade de terapia intensiva neonatal 

Luciana Andréa Debiasi 

4.08.02.11.2102 
Avaliação da percepção das dificuldades relativas a inclusão das pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho 

Evandro dos Santos Fortino 

4.03.03.11.2103 Prevalência do diabetes mellitus em um lar de idosos de Novo Hamburgo - RS Laura da Silva Elias 

4.08.03.11.2104 
O uso das bandagens funcionais no tratamento das algias e no desempenho de ombro em 
atletas de Jiu-jitsu 

Mauren Mansur Moussalle 

4.09.02.11.2106 Perfil farmacológico dos frequentadores de uma academia universitária Leticia Hoerbe Andrighetti 

4.08.02.11.2107 
Qualidade de vida e percepção da equipe de enfermagem de um hospital do vale dos sinos 
quanto ao seu ambiente de trabalho 

Rochelle Ciane Born 

4.00.03.11.2108 Prevalência de queixas álgicas em praticantes de jump fit Marcelo Machado de Oliveira 

4.00.03.11.2109 
Avaliação da influência das expectativas do paciente em relação ao tratamento 
quiroprático 

Nara Maria Batista Cardoso 

4.06.03.11.2110 
Prevalência de osteoporose e osteopenia em mulheres no período da menopausa em duas 
cidades da região do vale dos sinos 

Cesar Luiz Reichert 

4.04.03.11.2111 Enfermagem e dependência química: caminhos que nem sempre se encontram 
Maria Lúcia Rodrigues 
Langone Machado 

4.08.03.11.2115 
Avaliação da função pulmonar e da força muscular respiratória de pacientes 
mastectomizadas 

Luciane Dalcanale Moussale 



4.04.03.11.2116 
Percepção dos pais sobre o filho portador de neurofibromatose: o momento da 
descoberta 

Caren Mello Guimarães 

4.09.03.11.2117 Análise de lesões em atletas universitários e profissionais de futebol de campo 
Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.04.03.11.2118 
Sentimentos maternos relacionados à internação de seu filho(a) em uma unidade de 
terapia intensiva neonatal 

Luciana Andréa Debiasi 

4.05.03.11.2119 
Quantidade de gordura presente em salgados consumidos nas lancherias de uma 
universidade do Vale dos Sinos 

Gisele Maria Menezes Ribeiro 
Kosminsky 

4.05.03.11.2120 
Avaliação do estado nutricional e do risco cardiovascular em pacientes adultos vivendo 
com HIV AIDS em uso de terapia anti-retroviral combinada (TARV) 

Kally Janaína Berleze 

4.08.03.11.2121 
Avaliação da postura corporal estática de funcionários com sobrepeso e/ou obesidade de 
uma universidade do vale do rio dos sinos 

Magali Pilz Monteiro da Silva 

4.06.02.11.2122 
O desconforto/dor e a condição de estresse psicossocial dos trabalhadores em relação ao 
trabalho 

Marcelo Todescatt Gritti 

4.00.03.11.2123 
Efeitos da quiropraxia sobre a sintomatologia da dismenorréia primária: Um estudo 
direcionado para ajustes dos ossos da região pélvica, L3-L4-L5 e da cervical alta 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.08.03.11.2125 O perfil dos pacientes com DPOC internados em um hospital público do vale do sinos-RS Luciane Dalcanale Moussale 

4.09.03.11.2127 
Exercício Físico e Hipertensão: Percepções e ações em academias de ginástica em Novo 
Hamburgo, RS 

Anna Regina Grings Barcelos 

4.04.03.11.2128 
Perfil das crianças vítimas de acidentes atendidas pelo serviço pré-hospitalar de um 
município da região do vale dos sinos/RS 

Adilson Adair Boes 

4.00.03.11.2129 
Mensuração de dor em pacientes portadores de cervicalgia pré e pós tratamentos 
quiroprático e de kinesio taping® 

Luis Costa Cantera 



4.04.03.11.2130 
Conhecimento da equipe de enfermagem quanto aos ruidos emitidos na unidade de 
terapia intensiva neonatal 

Luciana Andrea Debiasi 

4.03.03.11.2131 
Determinação de 25- hidroxivitamina D3 em plasma através de cromatografia liquida de 
alta eficiência(CLAE): Aplicação no monitoramento de um grupo de idosos 

Rafael Linden 

7.07.01.11.2132 
Corpos, lugares e destinos: uma análise das práticas de educação sexual nas escolas de 
ensino fundamental 

Denise Regina Quaresma da 
Silva 

4.08.02.11.2133 
Análise postural da região cervico-torácica e sua relação com as algias cervicais de 
funcionários de um posto informatizado de uma universidade do Vale dos Sinos 

Aline Führ  

4.09.03.11.2134 
Avaliação do metaborreflexo de grandes grupos da musculatura apendicular em pacientes 
com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

Rafael Machado de Souza 

4.09.02.11.2136 
Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e condição de saúde auto percebida de 
idosos que participam da estratégia da saúde da família de um município do Vale dos 
Sinos, RS 

Flávia Kirsch Dresch 

4.05.03.11.2137 
Visão do consumidor sobre alimentos orgânicos de homens e mulheres adultos que 
frequentam feiras ecológicas de produtores assessorados e credenciados ao centro 
ecológico do município de Ipê 

Kally Janaína Berleze 

4.05.03.11.2138 Fatores nutricionais relacionados à cárie dentária em crianças de 3 a 6 anos de idade Juliana Rombaldi Bernardi  

4.09.02.11.2139 
Alterações na força máxima decorrente de diferentes intervalos de recuperação entre 
séries no treinamento de força 

Rafael Machado de Souza 

4.09.03.11.2140 Qualidade de vida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica Rafael Machado de Souza 

2.08.03.11.2142 Alterações hematológicas em triatletas durante uma prova de triatlo olímpico  Sandrine Comparsi Wagner 

4.06.03.11.2143 
Soropositividade para sífilis e toxoplasmose em gestantes atendidas numa unidade de 
saúde privada da grande Porto Alegre, RS 

Simone Rossetto 



4.06.04.11.2145 
Nível de conhecimento da população feminina de Farroupilha em relação ao câncer de 
colo de útero 

Miriam Alice Frantz 

4.05.03.11.2146 
Avaliação da qualidade da dieta em adolescentes do gênero feminino e sua relação com 
variáveis antropométricas 

Simone Bernardes 

4.00.02.11.2147 
A prevalência de sintomas osteomusculares em trabalhadores de uma indústria 
metalúrgica da Serra Gaúcha - RS 

Grasiela Ghiotto  

4.04.02.11.2149 
Desenvolvendo competências para as práticas de educação em saúde: um olhar sobre a 
formação de enfermeiros 

Gladis Luisa Baptista 

4.03.03.11.2150 Medicamentos para DPOC: elaboração de questionário para detecção de efeitos adversos Ana Luiza Ziulkoski 

4.03.03.11.2151 
Avaliação da aderência ao tratamento antirretroviral em pacientes com HIV/AIDS em um 
município do Vale do Caí 

Magda Susana Perassolo 

4.05.03.11.2152 A influência do déficit cognitivo na ingestão alimentar do idoso Flávia Porto Wieck 

4.09.02.11.2153 
Benefícios de um programa de treinamento funcional para um portador da ataxia 
Machado Joseph 

Marcelo Marques Soares 

4.05.03.11.2154 
Hábitos alimentares e suplementação: utilização por frequentadores de academia na 
região do Vale dos Sinos 

Maria Helena Weber 

4.05.03.11.2155 Perfil do estado nutricional e consumo alimentar de dependentes químicos Flávia Porto Wieck 

4.05.03.11.2156 
Relação entre obesidade e aspectos emocionais na percepção de mulheres portadoras de 
obesidade em uma clínica-escola de nutrição no Vale do Rio dos Sinos/RS 

Carmen Esther Rieth 

4.06.02.11.2157 
Riscos posturais e queixas musculoesqueléticas em trabalhadores da produção de uma 
indústria metalúrgica do Vale dos Sinos/RS 

Fernanda Viana Louzada 

4.03.03.11.2158 Determinação de cotinina em saliva e cabelo pelo método de elisa e correlação com o Rafael Linden 



escore no teste de dependência à nicotina de Fagerstrom 

4.09.03.11.2159 Prevalência de Fatores de risco cardiovascular em bombeiros militares César Luís Reichert 

4.03.03.11.2160 
Avaliação do conhecimento sobre o uso correto de medicamentos de cuidadores da 
pediatria de um hospital da região do Vale do Sinos 

Bárbara Spaniol 

6.10.02.11.2161 Percepção do envelhecimento de idosos de um grupo de convivência 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

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

Maria Bernadete Rodrigues 
Martins 

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

Dáversom Bordin Canterle 

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

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

Adriana Kessler 

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

Kelly Furlanetto 

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

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

Éverton Massaia 

4.08.02.11.2170 
O método rolf de integração estrutural na estimulação da postura do equilíbrio e da 
mobilidade de idosos 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

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

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 



4.08.03.11.2172 
Uso da bandagem na rotação tibial para alinhamento articular de unidade de membro 
inferior 

Caren Lara Martins 

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

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

Janine Ferreira Goedtel 

4.00.03.11.2175 Confiabilidade do teste de downing Danilo Messa da Silva 

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

Marcia Augusta Basso de 
Alexandre 

4.08.03.11.2178 
Controle postural de pacientes amputados unilaterais de membro inferior após a wii 
reabilitação  

Alessandra Couto Cardoso 
Reis 

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

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

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

4.04.03.11.2182 
A síndrome coronariana aguda e a sua demanda em um serviço de atendimento pré-
hospitalar móvel privado da região metropolitana de Porto Alegre 

Adilson Adair Boes 

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

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

Luis Costa Cantera 

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

Danilo Messa da Silva 



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

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

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

Luís Costa Cantera 

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

César Augusto Teixeira 

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

4.08.03.11.2191 O uso de bandagem elástica e a instabilidade patelofemoral em atletas de vôlei Caren Lara Martins 

4.05.03.11.2192 Perfil nutricional de atletas de voleibol feminino Maria Helena Weber 

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

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

João Batista Mendes 
Rodrigues 

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

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

Eloisa Horter Dieter 

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

Dáversom Bordin Canterle 

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

Caren Mello Guimarães 



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

Ana Lúcia Pires Afonso da 
Costa 

4.08.03.11.2200 
O uso de bandagem funcional elástica e a resposta funcional da articulação do joelho em 
atletas universitários de uma instituição de ensino superior do Vale do Sinos - RS 

Patricia Steinner Estivalet 

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

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

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

Eloisa Horter Dieter 

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

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

Airton Luis Kleinowski 

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

Gladis Luisa Baptista 

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

Janine Ferreira Goedtel 

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

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

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

Ilse Maria Kunzler 

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

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

Eliane Fátima Manfio 



4.05.03.11.2212 Obesidade em crianças de Veranópolis - RS Juliana Rombaldi Bernardi  

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

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

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

Adriana Kessler 

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

Christiane Guilherme 

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

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

Everton Massaia 

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

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

Sueli Maria Cabral 

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

Denise Inazacki Rangel 

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

Lívia Biasuz Machado 

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

Christian Negeliskii 



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

Maristela Cássia de Oliveira 
Peixoto 

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

Larissa Bento Alves  

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

Maristela Cássia de Oliveira 
Peixoto 

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

Sílvia R. Piesanti 

4.06.03.11.2228 
Prevalência de incontinência urinária em idosos institucionalizados de um município do sul 
do Brasil 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

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

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

Kelly Furlanetto 

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

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

Naira Helena Ebert 

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

Ananda Ramos Pereira 

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

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

Marta Casagrande Saraiva 



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

Vânia Schneider 

4.09.03.11.2237 Enzimas musculares em atletas de handebol Simone Rossetto 

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

4.04.03.11.2239 O autocuidado em fístula artério venosa  Neuri Nilson Kammler 

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

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

Juliane de Souza Scherer 

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

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

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

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

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

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

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

Andréia Simone Müller 

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

Adilson Adair Boes 



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

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

Cesar Luiz Reichert 

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

Claudia Denicol Winter 

4.08.03.11.2255 Intervenção fisioterapêutica em indivíduos com disfunção temporomandibular  Caren Lara Martins 

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

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

Ilse Maria Kunzler 

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

Rejane Giacomelli Tavares 

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

Silvia Regina Piesanti 

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

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

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

Miriam Alice Frantz 

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

Suzana de Fátima Vettorazzi 

4.07.03.11.2264 Relação entre desvio fonológico e processamento auditivo Ananda Ramos Pereira 



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

Ranieli Gehlen Zapelini 

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

Ananda Ramos Pereira 

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

Vânia Schneider 

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

César Luis Reichert 

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

Patricia Steinner Estivalet 

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

João Carlos Jacottet Piccoli 

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

 


