
Projetos Aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Feevale no ano de 2010 

 

Número Título do Projeto Pesquisador Responsável 

4.04.03.10.1624 
Educação continuada em enfermagem em um hospital de médio porte a partir das 
concepções das enfermeiras responsáveis 

Naira Helena Ebert 

4.08.03.10.1625 
Acessibilidade dos portadores de necessidades especiais para freqüentar atividades de 
inclusão 

Eloísa Hörter Dieter 

4.08.01.10.1627 Reabilitação Cardiovascular e Metabólica Luciane Dalcanale Moussale 

2.02.01.10.1628 
Investigação de polimorfismos associados ao desenvolvimento de doenças metabólicas 
crônicas 

Sabrina Esteves de Matos 
Almeida 

4.08.01.10.1629 
Efeitos da caminhada em esteira, associada ou não a exercícios de fortalecimento de 
membros inferiores, sobre os fatores de risco cardiovascular na síndrome metabólica 

Adriana Kessler 

4.08.01.10.1630 
Treinamento Muscular Respiratório em Pacientes que Participam de um Programa de 
Reabilitação Pulmonar 

Cássia Cínara da Costa 

4.01.01.10.1631 
Avaliação da hiperoxia para intensificar o exercício físico durante programa de reabilitação 
pulmonar em pacientes com DPOC 

Danilo Cortozi Berton 

4.08.03.10.1632 Fisioterapia e as alterações das medidas dos membros superiores pós cirurgia da mama Patrícia Steinner Estivalet 

4.04.03.10.1633 
Conhecimentos de alunos concluintes de um curso de graduação em enfermagem sobre a 
utilização de recursos de informática 

Ana Amélia Antunes Lima 

4.04.03.10.1634 Gravidez na Adolescência: Fatores associados à internação neonata Karine Peixoto Molinos 

4.04.03.10.1635 
Principais dificuldades encontradas pelas primíparas, nos cuidados ao bebê no primeiro 
mês de vida 

Karine Peixoto Molinos 



4.06.02.10.1636 
A percepção dos técnicos de enfermagem sobre sua qualidade de vida e satisfação no 
trabalho 

Dorci Viegas da Rocha 
Taschetto 

4.04.03.10.1637 Métodos não farmacológicos para o alívio da dor no parto Walnice Jung 
4.05.03.10.1638 Análise do consumo alimentar de vitaminas lipossolúveis em pacientes com fibrose cística Andréa Cristina da S. Bulhões 

4.04.03.10.1639 Cuidado em Enfermagem: a visão dos Enfermeiros da UTI-Neonatal Neuri Nilson Kammler 

4.04.03.10.1640 
Percepção das usuárias de uma unidade básica de saúde acerca da consulta de 
enfermagem na coleta do exame de papanicolau 

Julcinéia Miguel Dalamaria 

2.08.01.10.1642 Avaliação de marcadores imunológicos e bioquímicos envolvidos no diabetes Daiane Bolzan Berlese 

2.11.01.10.1643 
Investigação da relação entre diabetes tipo 1 e a exposição á infecção por vírus ambientais 
em modelo animal e na população do vale do sinos 

Daiane Bolzan Berlese 

4.04.03.10.1644 A importância dos registros de enfermagem nas glosas hospitalares Graziella Gasparotto Baiocco 

4.04.03.10.1645 
Conhecimento dos educadores sobre condutas perante aos acidentes da infância em 
instituições de educação infantil privadas de Porto Alegre 

Flávia Letícia Righi Xavier 

4.04.02.10.1646 Glosas Hospitalares: A influência dos registros de enfermagem Neuri Nilson Kammler 

2.08.01.10.1647 
Avaliação dos efeitos bioquímicos e dos mecanismos envolvidos na obesidade induzida por 
dieta rica em lipídios em modelo animal 

Luciane Rosa Feksa 

2.08.01.10.1648 
Investigação de marcadores bioquímicos, imunológicos, inflamatórios, oxidativos e 
genéticos relacionados com a Síndrome Metabólica 

Rejane Giacomelli Tavares 

4.04.03.10.1649 
Índice e durabilidade do processo de amamentação em mulheres com diagnóstico positivo 
para o câncer de mama 

Julcinéia Miguel Dalamaria 

4.04.03.10.1650 Fatores de Risco para Doença Coronariana nos Profissionais da Equipe de Enfermagem Neuri Nilson Kammler 

6.09.02.10.1651 
Usabilidade das interfaces das ferramentas de socialização online da Web 2.0 para 
deficientes visuais 

Sandra Portella Montardo 



4.05.02.10.1652 A Educação Permanente de uma Equipe de Serviços de Alimentação e Nutrição 
Fátima Edviges Buffon Terra 
de Freitas 

4.00.03.10.1653 
Prevalência de dor e desconforto músculoesquelético em trabalhadores de uma indústria 
calçadista do Vale do Caí-RS 

Maria Cecília Colombo 

4.04.03.10.1654 Intoxicação Exógena da Infância Flávia Letícia Righi Xavier 
7.08.02.10.1656 O novo profissional da rede estadual do RS e as tecnologias em educação Dinora Tereza Zucchetti 

4.04.03.10.1657 A Percepção dos Enfermeiros em relação à Liderança exercida no ambiente de trabalho Naira Helena Ebert 

4.07.03.10.1658 
Perfil Comunicativo de Técnicos de um Clube de Futebol da Região Metropolitana de Porto 
Alegre 

Vanessa Santos Elias 

4.04.03.10.1659 Cobertura pré-natal no município de Alvorada/RS Deise Karine Müller 

4.09.03.10.1660 
A relação do bem estar subjetivo com os motivos que levam os idosos a ingressar e 
permanecer no projeto de ginática em um município da região do vale dos sinos/RS 

Anna Regina Grings Barcelos 

4.04.03.10.1661 Controle de Qualidade dos Processos de Esterilização de Artigos Críticos Celi Irma Hiller 

4.07.03.10.1663 A influência do tampão de cera nos resultado da avaliação audiométrica por via aérea Sandra Inês Marcon Paniz 
4.06.03.10.1665 Avaliação laboratorial de um grupo de idosos institucionalizados Simone Rossetto 

3.08.03.10.1667 Percepção de conforto e risco pelas usuárias de calcinhas Daiane Pletsch Heinrich 

4.04.03.10.1670 
Prevalência de traumas em acidentes provocados por veículos automotores de transporte 
terrestres atendidos pelo sistema de atendimento móvel de urgência 

Ana Amélia Antunes Lima 

4.09.03.10.1671 
Relações entre autopercepção de saúde, aspectos sócio demográficos e doenças não 
transmissíveis de idosas que freqüentam um projeto social de uma cidade do Vale do Rio 
dos Sinos, RS 

Anna Regina Grings Barcelos 

4.04.03.10.1672 
Atendimento ao paciente queimado: conhecimento dos enfermeiros que atuam em 
serviço de emergência 

Gladis Luisa Baptista 



4.09.03.10.1673 
Prevalência de fatores de risco para doença arterial coronariana em idosos praticantes de 
atividade física de um projeto social do Vale do Rio dos Sinos, RS 

Anna Regina Grings Barcelos 

4.08.03.10.1674 
Expectativas Profissionais de Acadêmicos de Fisioterapia de um Centro Universitário do Sul 
do Brasil 

Daiana Picoloto 

4.09.03.10.1675 Função pulmonar e gordura corporal: um estudo em idosos de Novo Hamburgo João Carlos Jacottet Piccoli 
4.04.03.10.1676 Vivenciando o processo da morte e do morrer na graduação de Enfermagem Clarice Fürstenau 

4.04.03.10.1678 
Sentimentos das mães como participantes nos cuidados ao seu filho (a) em uma Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal 

Luciana Andréa Debiasi 

4.08.03.10.1679 
Os níveis sanguíneos de lactato muscular em pacientes com fibromialgia participantes de 
um programa de fisioterapia aquática 

Patrícia Steinner Estivalet 

4.04.03.10.1680 
Adesão Medicamentosa de Hipertensos cadastrados no Programa Hiperdia em uma 
Unidade de Estratégia de Saúde da Família 

Andreia Simone Muller 

4.09.03.10.1682 
Perfil dos colaboradores dos setores de manutenção, higienização e segurança de uma 
instituição de ensino superior do Vale dos Sinos, quanto a flexibilidade e força da região 
lombar 

Magale Konrath 

4.09.03.10.1684 
Adaptação fisiológica a diferentes intervalos de recuperação entre séries de treinamento 
para hipertrofia muscular 

Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.04.03.10.1686 
Análise comparativa entre os mecanismos de trauma, as lesões e o perfil de gravidade das 
vítimas 

Neuri Nilson Kammler 

4.04.03.10.1687 Atuação da Enfermeira na prevenção do Cancêr do Colo do Útero Liane Unchalo Machado 
4.04.03.10.1689 O estresse do enfermeiro que atua na assistência hospitalar Christian Negeliskii 

4.00.03.10.1690 A Prevalência de subluxações cervicais em pacientes portadores de bruxismo Luis Costa Cantera 

2.11.04.10.1691 Hipotireoidismo relacionado à deficiência de selênio: relato de caso Gustavo Müller Lara 



4.09.03.10.1692 
Análise dos resultados de um programa de exercícios resistidos em crianças e 
adolescentes 

Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.05.03.10.1693 Desmame precoce do aleitamento materno em mulheres de baixa renda 
Sônia Lizette Rodrigues 
Linden 

4.05.03.10.1694 
Comparação da aplicabilidade das equações de estimativa de peso e altura em diferentes 
grupos 

Flávia Porto Wieck 

7.02.02.10.1695 
Realidade socioeconômica cultural e a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho 
em uma comunidade do Vale do Sinos 

Cristiane Dieter 

7.07.02.10.1696 
Relações entre habilidades sociais, auto-eficácia e decisão de carreira em alunos 
formandos 

Marucia Bardagi 

4.09.03.10.1697 
Perfil de aptidão física em escolares, do ensino médio, de uma escola particular no 
município de Novo Hamburgo - RS 

Rafael Machado de Souza 

4.05.03.10.1698 Nutrição enteral: qual é o real valor nutricional? Flávia Porto Wieck 
6.12.02.10.1702 Antropometria do pé feminino como fundamento para conforto de calçados Elenilton Gerson Berwanger 

4.05.03.10.1703 Relação da obesidade infantil com o estado nutricional dos pais Cláudia Denicol Winter 

4.06.02.10.1704 
A configuração da assistência prestada a pessoa com transtorno mental após a reforma 
psiquiátrica em cidades do Vale do Sinos, RS 

João Carlos Jacottet Piccoli 

4.05.03.10.1705 Avaliação do consumo dietético e de suplementos nutricionais por jogadores de futebol Maria Helena Weber 
4.04.03.10.1706 Percepção de mulheres sobre a vivência do diabete gestacional Ilse Maria Kunzler 

4.08.02.10.1708 
As Tecnologias Assistivas como recurso terapêutico no Atendimento de Crianças com 
Deficiência Física: potencialidades e inclusão social 

Natassia Leilane Schmitt 

4.00.03.10.1709 
Prevalência de desordens músculo-esqueléticas em trabalhadores rurais durante o 
período da poda da uva latada em Flores da Cunha 

Marta Casagrande Saraiva 



4.03.03.10.1710 
Avaliação dos resultados a longo prazo de intervenções farmacêuticas realizadas com 
pacientes portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Ana Luiza Ziulkoski 

4.08.03.10.1711 
Aspectos morfológicos e distúrbios osteomuscalares dos pés na utilização do sapato de 
segurança por trabalhadores de uma instiruição de ensino superior do Vale do Sinos 

Airton Luis Kleinowski 

4.03.03.10.1712 Atenção Farmacêutica em Pacientes Anêmicos Residentes de um Lar Geriátrico Magda Susana Perassolo 
4.04.03.10.1713 Prevalência de sepse neonatal em uma instituição pública do Vale do Sinos Marta Dias Ferreira 

4.00.03.10.1714 
Prevalência de Queixas Álgicas Musculoesqueléticas em Pilotos e Navegadores Brasileiros 
d Rally de Velocidade 

Tiago Augusto Zago 

4.06.02.10.1715 Pessoa com deficiência no trabalho: a visão dos gestores de uma indústria calçadista Simone Schaan Klain 

4.03.03.10.1716 
Acompanhamento Farmacoterapêutico em Idosos Hipertensos Redidentes no Lar São 
Vicente de Paula, Localizado no Município de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil 

Magda Susana Perassolo 

7.07.02.10.1717 Doença crônica na infância e configuração familiar 
Janaina Thais Barbosa 
Pacheco 

4.08.03.10.1718 
Avaliação da força muscular inspiratória e expiratória como preditor de desempenho no 
teste de esforço 

Dáversom Bordin Canterle 

4.08.03.10.1719 
Comparação entre um treinamento muscular respiratório global e um específico com 
carga linear pressórica em um programa de reabilitação cardiovascular e metabólica 

Adriana Kessler 

4.08.03.10.1720 Avaliação da flexibilidade em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica Dáversom Bordin Canterle 
4.08.03.10.1721 Características posturais e respiratórias de indivíduos que apresentam má-oclusão Caren Lara Martins Neves 

4.04.03.10.1722 Perfil obstétrico de mães adolescentes Ilse Maria Kunzler 

4.00.03.10.1723 
Redução do Consumo de Fármacos Anti-Álgicos Através do Atendimento Quiroprático em 
Usuários de uma Unidade Básica de Saúde 

Carlos Augusto Ronconi 
Vasques 

4.08.03.10.1724 
Avaliação do treinamento aeróbico de pacientes com DPOC em um programa de 
reabilitação pulmonar como preditor da capacidade de exercício 

Dáversom Bordin Canterle 



7.08.01.10.1725 Práticas de educação não escolar de sujeitos que atuam em projetos sócioeducativos Dinora Tereza Zucchetti 

7.07.01.10.1726 Bullying e inclusão na perspectiva do discurso de professores 
Lisiane Machado de Oliveira 
Menegotto 

6.09.01.10.1727 
O Discurso de Gênero e Etnia: a realidade do ensino fundamental e médio no município de 
Novo Hamburgo/RS 

Neusa Maria Bongiovanni 
Ribeiro 

6.02.01.10.1728 A gestão e as estratégias das academias de ginástica do Vale dos Sinos 
Luiz Fernando Framil 
Fernandes 

4.06.01.10.1729 
Envelhecimento e qualidade de vida: um estudo em municípios selecionados da Região do 
Vale do Sinos, RS 

João Carlos Jacottet Piccoli 

4.08.03.10.1730 
Avaliação do ambiente físico e acessibilidade em uma instituição de longa permanência 
para idosos 

Éverton Massaia 

4.08.03.10.1731 
A Funcionalidade de pacientes amputados de membro inferior através do questionário 
"Medida Funcional para Amputados" 

Maria Bernardete Rodrigues 
Martins 

4.08.03.10.1732 Idoso hipertenso e a prática regular de atividade física 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.10.1733 
Capacidade para o trabalho em professores de uma instituição de ensino superior do Vale 
do Sinos 

Airton Luis Kleinowski 

4.08.03.10.1734 
Correlação entre o grau de dependência nicotínica com a capacidade de exercícios de 
portadores de DPOC 

Suzana de Fátima Vettorazzi 

4.00.03.10.1735 
Prevalência de queixas musculoesqueléticas em estagiários da Biomedicina e Farmácia de 
uma Instituição de Ensino Superior do Vale do Sinos, RS 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.08.03.10.1737 Programa de exercícios domiciliares para perda urinária no climatério Daiana Picoloto 

4.08.03.10.1738 
Avaliação da qualidade de vida de mulheres climatéricas com perda urinária de uma 
comunidade do Vale do Sinos 

Daiana Picoloto 



4.08.03.10.1739 
Reposicionamento patelar na eficiência neuromuscular em atletas femininas de handebol 
do Vale do Sinos 

Mauren Mansur Moussalle 

4.08.03.10.1740 Entorse de tornozelo e retroversão pélvica Mauren Mansur Moussalle 

4.08.03.10.1741 
Avaliação do Desempenho Neuropsicomotor de Crianças de 2 a 5 anos de uma Escola 
Municipal de Educação Infantil 

Maria Bernardete Rodrigues 
Martins 

4.08.03.10.1742 
Avaliação das habilidades esportivas e queixas álgicas de atletas cadeirantes de uma 
associação do Vale do Sinos 

Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.07.03.10.1743 
Relação entre nível de escrita e representação mental em crianças do período pré-
operatório de uma classe de alfabetização 

Denise Inazacki Rangel 

4.08.03.10.1744 
Estudo comparativo entre manobra de expiração lenta prolongada e o uso de incentivador 
de pressão positiva expiratória oscilante em crianças asmáticas hospitalizadas 

Silvia Regina Piesanti 

4.08.03.10.1745 Qualidade de Vida no Pós-Operatório Tardio de Câncer de Mama Patrícia Steinner Estivalet 

4.03.03.10.1746 
Interações com os anti-hipertensivos e hipoglicemiantes em participantes do grupo 
HIPERDIA no Município de Parobé, Rio Grande do Sul, Brasil 

Magda Susana Perassolo 

4.03.03.10.1747 Implicações do uso de plantas medicinais na adesão ao tratamento medicamentoso Letícia Hoerbe Andrighetti 

4.04.03.10.1748 A enfermagem na promoção do vínculo pais/bebê na unidade neonatal Lisara Carneiro Schacker 

4.09.03.10.1749 
Ginástica laboral no ambiente hospitalar: a recepção dos funcionários de uma instituição 
do Vale dos Sinos 

Magale Konrath 

4.05.02.10.1750 
Associação entre a motivação materna em relação à sua alimentação com o estado 
nutricional de seu filho em idade pré-escolar 

Mônica Cristina Broilo 

7.07.02.10.1751 Perspectiva materna: possibilidades e desafios na relação com o filho com deficiência 
Ana Cristina da Rosa 
Morbach 

4.04.03.10.1752 Cuidados com a pele do recém-nascido: vivência dos enfermeiros Lisara Carneiro Schacker 



4.08.03.10.1753 
Cuidando do idoso dependente. A percepção do cuidador informal sobre sua rotina de 
vida 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.04.03.10.1754 
O processo de enfermagem sob a visão de enfermeiros de um hospital do Vale do Rio dos 
Sinos 

Ana Amélia Antunes Lima 

4.09.03.10.1755 
As Representações Sociais de qualidade de vida dos participantes do projeto de 
reabilitação metabólica 

Magale Konrath 

4.04.03.10.1756 Percepção dos Adolescentes Portadores de Fibrose Cística acerca da Qualidade de Vida Kelly Furlanetto 

4.08.03.10.1757 
Avaliação do Condicionamento Físico em Crianças e Adolescentes Asmáticos Participantes 
de um Programa de Reabilitação Pulmonar antes e após o Treinamento Muscular em Solo 
e em Piscinas 

Suzana de Fátima Vettorazzi 

4.08.03.10.1758 
O uso da pressão positiva expiratória em pacientes com bronquiolite viral aguda 
internados em uma unidade hospitalar pediátrica 

Adriana Kessler 

4.04.03.10.1759 
Grau de risco para desenvolver úlceras de pressão: um estudo sobre pacientes 
gravemente enfermos 

Gladis Luisa Baptista 

4.04.03.10.1760 
Percepção da equipe de enfermagem sobre a utilização de protocolo no atendimento à 
parada cardiorrespiratória 

Walnice Jung 

4.00.03.10.1761 Prevalência de lesões musculoesqueléticas em jogadores de futebol Tiago Augusto Zago 

4.00.03.10.1763 
Avaliação de estudo eletroneuromiográfico pré e pós tratamento quiroprático em 
indivíduo com ciatalgia: estudo de caso 

Tiago Augusto Zago 

4.00.03.10.1764 
Alteração do ritmo escapuloumeral após procedimentos quiropráticos em indivíduos com 
síndrome do impacto do ombro 

Danilo Messa da Silva 

4.00.03.10.1765 Avaliação da Amplitude de Movimento Cervical pré e pós Ajuste Quiroprático Luís Costa Cantera 

4.08.03.10.1766 
A prevalência de alterações na postura e equilíbrio corporal de trabalhadores do setor de 
manutenção de uma instituição de ensino superior 

Alessandra Couto Cardoso 
Reis 



4.04.03.10.1767 A percepção de alunos sobre o Diabetes Mellitus Tipo 1 Luciane Rosa Feksa 
4.00.03.10.1768 Prevalência de algias na coluna vertebral em mulheres no período puerpério Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.10.1769 
Queixas ostemusculares e a relação com as atividades de trabalho em trabalhadores de 
uma metalúrgica no Vale do Rio do Sinos, RS 

Janine Ferreira Goedtel 

4.00.03.10.1770 
Prevalência de Subluxações Cervicais e Torácicas com Relação ao Membro Dominante 
Superior em Atletas Amadores de Voleibol 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.00.03.10.1771 
Os efeitos da intervenção quiroprática na mobilidade articular de extremidades e no 
equilíbrio de idosos independentes de uma cidade do Vale do Sinos-RS 

Magali Pilz Monteiro da Silva 

4.00.03.10.1772 
Perfil dos usuários do serviço de quiropraxia de uma Unidade Básica de Saúde de um 
município do Vale dos Sinos/RS 

Thiana Paula Schmidt dos 
Santos 

4.00.03.10.1773 
Prevalência de cervicalgia em trabalhadores de uma empresa de adesivos no Vale do 
Sinos/RS 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.00.03.10.1774 
Incapacidade decorrentes da lombalgia e da lombociatalgia e suas alterações após o 
tratamento quiroprático 

Tiago Augusto Zago 

4.00.03.10.1775 
Atuação da Quiropraxia na saúde do trabalhador a partir de uma intervenção em conjunto 
com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

Marta Casagrande Saraiva 

4.00.03.10.1776 O tratamento quiroprático na escoliose idiopática em crianças Nara Isabel Gehlen 

4.08.03.10.1777 Rotina de vida e condições de mobilidade de idosos de uma comunidade do sul do país 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.10.1778 Demanda de serviço fisioterapêutico em unidade pública de saúde 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.04.03.10.1779 
Conhecimento teórico da equipe de Enfermagem acerca da Ressuscitação Cardiopulmonar 
Cerebral 

Caren Mello Guimarães 

4.04.03.10.1780 Percepção e sentimentos dos pacientes que aguardam a cirurgia cardíaca Caren Mello Guimarães 



4.04.03.10.1781 
Prevalência do uso de preservativo masculino por adolescentes na prevenção das 
DST´S/AIDS 

Ana Amélia Antunes Lima 

4.04.03.10.1782 
Aplicação do sistema de pontuação de intervenções terapeuticas - Tiss-28 em uma 
Unidade de Terapia Intensiva 

Caren Mello Guimarães 

4.08.03.10.1783 
O sistema NeuroR na reabilitação de membro superior de indivíduos acometidos por 
acidente vascular encefálico 

Maria Bernardete Rodrigues 
Martins 

4.08.03.10.1784 A Comparação de Recursos Terapêuticos Ativos e Passivos na Cefaléia Tensional Mauren Mansur Moussalle 

4.04.03.10.1785 
Percepção a respeito da humanização de uma equipe de enfermagem em um hospital do 
Litoral Norte do RS 

Naira Helena Ebert 

4.04.03.10.1786 Vivência dos enfermeiros que atuam no serviço de atendimento pré-hospitalar móvel Caren Mello Guimarães 

4.08.03.10.1787 
Sintomas osteomusculares em mulheres participantes de um grupo de planejamento 
familiar 

Daiana Picoloto 

4.00.03.10.1788 Avaliação dos níveis de ácido hipúrico urinário em exames de toxicologia ocupacional Patrícia Grolli Ardenghi 

4.03.03.10.1789 
A influência da propaganda na aquisição de medicamentos em farmácias comerciais de 
uma cidade do Vale do Sinos - RS 

Eliane Heckler 

4.04.03.10.1790 Vivências do enfermeiro no serviço de atendimento móvel de urgência Christian Negeliskii 
4.00.03.10.1791 Prevalência das Desordens Musculoesqueléticas em Quiropraxistas Maria Cecília Colombo 

4.09.03.10.1792 
Análise da funcionalidade de pacientes com amputação de membro inferior participantes 
do projeto relacionado a saúde de uma instituição de ensino superior do Vale dos Sinos - 
RS 

Rafael Machado de Souza 

4.00.03.10.1793 
Prevalência de queixas álgicas em membros superiores de tenistas amadores de uma 
escola de Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

Marcelo Machado de Oliveira 

4.04.03.10.1794 A percepção dos idosos sobre a vacina contra influenza sazonal 
Ana Cleonides Paulo 
Fontoura 



4.08.03.10.1795 
Desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês: a percepção das mães participantes de um 
projeto de extensão comunitário 

Daiana Picoloto 

4.04.03.10.1796 A vivência das mães no cuidade do recém-nascido pré-termo no domicílio Lisara Carneiro Schacker 
4.09.03.10.1797 A efetividade da reabilitação cardíaca relacionada com a aptidão física Rafael Machado de Souza 

4.04.03.10.1798 
Conhecimento dos técnicos de enfermagem sobre precaução padrão na unidade de 
terapia intensiva adulto 

Neuri Nilson Kammler 

4.04.03.10.1799 
A efetividade na comunicação entre os pais e a equipe de enfermagem em uma unidade 
de terapia intensiva neonatal 

Luciana Andréa Debiasi 

4.04.03.10.1800 Visão da primípara adolescente em relação aos cuidados prestados ao recém-nascido Marta Dias Ferreira 

4.04.03.10.1801 Punção venosa periférica como indicador da qualidade da assistência de enfermagem Naira Helena Ebert 

4.08.03.10.1802 
Postura corporal de mulheres com sobrepeso e obesas, quanto à impressão plantar e o 
tipo de joelho 

Caren Lara Martins Neves 

4.04.03.10.1804 
Conhecimento da equipe de enfermagem sobre aspiração endotraqueal em sistema 
aberto 

Gladis Luisa Baptista 

4.04.03.10.1805 Prevalência de pré-eclampsia em uma maternidade pública do Vale do Sinos Karine Peixoto Molinos 

4.04.03.10.1806 Mortalidade Infantil em Sete Anos no Município de Estância Velha, RS 
Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.04.03.10.1807 Prevalência de obesidade como fator de risco para hipertensão arterial sistêmica Andréia Simone Müller 

4.00.03.10.1808 
Análise das queixas musculoesqueléticas de trabalhadores de uma indústria têxtil da 
região metropolitana de Porto Alegre que receberam tratamento quiroprático 

Janine Ferreira Goedtel 

4.08.03.10.1809 Mobilização articular e manipulação em lombalgias crônicas Caren Lara Martins Neves 

4.08.03.10.1810 
Programa de exercícios domiciliares em pacientes submetidas a cirurgia de câncer da 
mama 

César Augusto Teixeira 



4.00.03.10.1811 
Prevalência entre Algias na Coluna Vertebral e Níveis de Dependência em Idosos 
Institucionalizados 

Marta Casagrande Saraiva 

6.09.01.10.1812 
A criança na mídia nossa de cada dia: Um estudo sobre consumo, publicidade e cultura 
infantil 

Saraí Patrícia Schmidt 

4.04.03.10.1813 
Percepção de enfermeiros que não possuiam formação em nível médio de enfermagem 
sobre o seu processo de formação acadêmica e atuação profissional 

Gladis Luisa Baptista 

4.08.03.10.1814 Capacidade funcional em mulheres submetidas à cirurgia na mama César Augusto Teixeira 

4.00.03.10.1815 Um estudo epidemiológico da inserção da Quiropraxia no Sistema Único de Saúde 
Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.00.03.10.1816 Prevalência de lombalgia em trabalhadores de uma empresa na região do vale do sinos 
Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.09.03.10.1817 
O que motiva a prática da hidroginástica, enquanto atividade física, para idosos entre 65 e 
85 anos? 

Denise Regina Quaresma da 
Silva 

4.00.03.10.1818 Avaliação da capacidade pulmonar em fumantes após o tratamento quiroprático. Dáversom Bordin Canterle 

4.08.03.10.1819 
Análise da Flexibilidade e do Trofismo Muscular em Atletas Universitários Pós Lesões 
Musculoesqueléticas nos Membros Inferiores 

Jéferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

4.00.03.10.1820 
Redução do quadro álgico de atletas de voleibol submetidos à tratamento quiroprático da 
articulação do joelho 

Marcelo Machado de Oliveira 

4.00.03.10.1821 
Avaliação da amplitude de movimento do ombro de atletas nadadores de uma cidade da 
região do Vale do Sinos/RS 

Luís Costa Cantera 

4.00.03.10.1822 
Relação entre o nível de atividade física e a ocorrência de algias entre os estagiários do 
curso de Quiropraxia 

Tiago Augusto Zago 

4.00.03.10.1823 
Alterações álgicas pós-tratamento quiroprático em atletas de Jiu-Jitsu de uma academia na 
Serra Gaúcha 

Marcelo Machado de Oliveira 



4.00.03.10.1824 
Comparação entre flexibilidade do músculo quadríceps e desigualdade funcional do 
comprimento de pernas 

Danilo Messa da Silva 

4.00.03.10.1825 Prevalência de dor na coluna vertebral em carteiros de uma agência do Vale do Sinos/RS Maria Cecília Colombo 

4.00.03.10.1826 
Prevalência de queixas musculoesqueléticas em trabalhadores de uma empresa no ramo 
de artefatos de couro em uma cidade do Vale do Sinos/RS 

Márcia Augusta B. de 
Alexandre 

4.00.03.10.1827 
Utilização das técnicas Gonstead e Thompson no tratamento quiroprático de subluxação 
da região pélvica 

Nilo Mayer 

2.08.03.10.1828 
Avaliação do Efeito da Centrifugação Sobre a Concentração de Plaquetas e Fatores de 
Crescimento: Obtenção de Plasma Rico em Plaquetas 

Sandrine Comparsi Wagner 

4.00.03.10.1829 
Utilização da Radiografia no auxilio ao diagnóstico do Complexo de Subluxação Vertebral 
da região pélvica de pacientes que receberam atendimento quiroprático 

Nilo Mayer 

4.00.03.10.1830 
Prevalência de aposentadorias e afastamentos de trabalho associada a distúrbios 
musculoesqueléticos em uma empresa da serra gaúch 

Fábio Dal Bello 

4.00.03.10.1831 
Prevalência de Lesões Musculoesqueléticas em Atletas de Voleibol Infantil e Infanto 
Juvenil em Relação aos Atletas Adultos da Cidade de Novo Hamburgo 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

6.02.02.10.1832 
Planejamento do Desenvolvimento Profissional Através do Plano de Carreira: Um Estudo 
de Caso 

Isalete Margarida Machado 

4.09.02.10.1833 Qualidade de vida relacionada à saúde de adolescentes em idade escolar de Gravataí - RS João Carlos Jacottet Piccoli 

7.07.02.10.1834 
Influencia das práticas educativas maternas no processo de adaptação dos filhos na 
educação infantil 

Janaina Thais Barbosa 
Pacheco 

2.13.03.10.1835 Prevalência de enteroparasitoses em pacientes atendidos no Laboratório Exame Andréia Maria Ida Sopelsa 

4.09.03.10.1837 Trabalho de força e mobilidade física aplicado a idosos praticantes de hidroginástica Anna Regina Grings Barcelos 

4.07.03.10.1838 
A terapia miofuncional como alternativa de tratamento para os distúrbios respiratórios do 
sono 

Vanessa Santos Elias 



4.08.03.10.1839 Terapia manual: formação e perspectivas de acadêmicos de fisioterapia Caren Lara Martins Neves 

4.00.03.10.1840 
Análise de sinais e sintomas em pacientes com prévio diagnóstico de disfunção da 
articulação temporomandibular 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.04.02.10.1841 O impacto da morte no cotidiano dos enfermeiros em uma unidade de terapia intensiva Eliane Cristina Romani 

3.08.03.10.1842 
Intervenção ergonômica para vestuário de mulheres com diferenças acentuadas de 
medidas entre cintura e quadril 

Daiane Pletsch Heinrich 

3.08.03.10.1843 Conforto da Calça Jeans Daiane Pletsch Heinrich 

4.08.03.10.1844 
Alterações da Capacidade Funcional e Atitudes Posturais de Idosos com Indícios de 
Demência 

Éverton Massaia 

4.08.02.10.1845 
O perfil clínico de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva por Acidente 
Vascular 

Cristina Taffarel 

4.04.03.10.1846 
O conhecimento das adolescentes de uma escola pública do município de Terra de Areia 
sobre a prevenção do câncer cervical 

Andreia Simone Muller 

2.14.02.10.1848 
Viabilidade de fluído oral e sangue capilar aplicado a papel filtro como amostras biológicas 
alternativas para detecção do uso de cocaína 

Luciana Rizzieri Figueiró 

4.09.03.10.1849 
Nível de Atividade Física de Gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde do 
município do Vale do Paranhama/RS 

Anna Regina Grings Barcelos 

4.04.03.10.1850 
Eventos Adversos Pós-Vacinação contra o vírus da influenza A (H1N1) na população de 
uma cidade da região do Vale dos Sinos 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.09.03.10.1851 
Atividade de caminhada orientada após o programa de reabilitação pulmonar para 
pacientes com DPOC 

Magale Konrath 

4.04.02.10.1852 
Prevalência de Pneumonia associada a ventilação mecânica após implantação de 
protocolo de prevenção 

Rafaela da Trindade de 
Oliveira 



4.04.02.10.1854 
Percepção de Enfermeiros que atuam em Unidade de Tratamento Intensivo sobre 
Liderança em Enfermagem 

Ana Amélia Antunes Lima 

4.04.02.10.1855 
Conhecimento da Equipe de Enfermagem acerca do processo de doação de Órgãos e 
Tecidos 

Glaucia Trevisan 

4.04.02.10.1858 
Conhecimento da equipe de Enfermagem relacionado ao manejo dos cateteres venosos 
centrais 

Caren Mello Guimarães 

4.05.03.10.1859 Análise da Relação entre nutricional e lesões de atletas Maria Helena Weber 

4.09.03.10.1862 Aptidão Físisca de Árbitros de futebol de campo amador do Vale do Caí Rafael Machado de Souza 

4.04.03.10.1863 
Percepções de grupo de pacientes hipertensos, acerca de educação em saúde e 
autocuidado 

Maria Isabel Garcia Luna 

4.09.03.10.1864 
Nível de aptidão física relacionada à saúde: testagem em escolares de nove a doze anos da 
rede privada do municipio de Montenegro, RS 

Denise Inazacki Rangel 

4.04.03.10.1866 
Conhecimento da equipe de enfermagem sobre o método canguru em uma unidade de 
terapia intensiva Neonatal 

Luciana Andréa Debiasi 

6.12.01.10.1867 Acessibilidade para cadeirantes: da casa ao trabalho Jacinta Sidegum Renner 

4.00.03.10.1870 
Alterações em testes de salto vertical e flexibilidade do tronco após intervenção 
quiroprática em jogadores de basquete 

João Batista Mendes 
Rodrigues 

4.07.03.10.1871 Peculiaridades Auditivas de Usuários de Leitores de Musica individual Sandra Inês Marcon Paniz 

4.04.03.10.1872 
Percepção dos Usuários sobre o serviço de atenção domiciliar de um município do Vale 
dos Sinos 

Deise Karine Muller 

4.08.03.10.1873 A Dor e a Sensibilidade Cutânea no Pós-Operatório de Cirurgia de Câncer de Mama Patrícia Steinner Estivalet 

4.05.03.10.1874 Hábitos e escolhas alimentares de puérperas nutrizes 
Sônia Lizette Rodrigues 
Linden 



4.00.03.10.1875 
Avaliação do pico do fluxo expiratório forçado em jogadores profissionais de um time de 
futebol submetidos aos ajustes quiropráticos 

Tiago Augusto Zago 

4.05.03.10.1876 Relação entre o IMC de pacientes com DPOC e o teste de caminhada de 6 minutos Flávia Porto Wieck 

4.05.03.10.1877 
Análise do estado nutricional e sua relação com mobilidade/equilíbrio em um grupo de 
idosos obesos 

Flávia Porto Wieck 

4.00.03.10.1878 
Perfil Sociodemográfico de Usuários de um serviço de quiropraxia de uma Unidade Básica 
de Saúde da Região Metropolitana de porto Alegre/RS 

Ranieli Gehlen Zapelini 

4.00.03.10.1879 
Análise de dois protocolos de treinamento em esteira para pacientes com DPOC 
participantes de um programa de reabilitação pulmonar 

Dáversom Bordin Canterle 

4.00.03.10.1880 
Prevalência de Atendimento SUS em Traumatologia que Poderiam ser Encaminhados a 
Quiropraxia 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.08.03.10.1881 
O nível de conhecimento sobre aleitamento materno de puérperas em uma Unidade de 
Saúde da família do Vale dos Sinos 

Maria Bernardete Rodrigues 
Martins 

4.08.03.10.1882 Equilíbrio corporal em Pós Operatório de Câncer da Mama Patrícia Steinner Estivalet 

4.04.03.10.1883 A influência da Sintomatologia de endometriose no cotidiano de mulheres Ilse Maria Kunzler 

4.08.03.10.1884 
Avaliação da mobilidade e o risco de quedas em idosos obesos e participantes de um 
projeto de atenção a saúde no vale dos Sinos - RS 

Everton Massaia 

4.05.03.10.1885 
Prevalência de fatores associados ao desmame precoce em mães atendidas pela estratégia 
de saúde da família em um município do Vale do Rio dos Sinos – RS 

Cláudia Denicol Winter 

4.08.03.10.1886 
Percepção dos Profissionais de saúde sobre a atuação do fisioterapeuta em unidade de 
terapia intensiva neonatal 

Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.10.1887 A percepção dos Fisioterapeutas sobre a terapia manual e sua utilização Caren Lara Martins 

4.00.03.10.1888 
Escola postural para trabalhadores de um centro de distribuição logística de uma empresa 
do Vala dos Sinos 

Jacinta Sidegum Renner 



4.08.03.10.1889 
Influência do treinamento muscular inspiratório, na qualidade de vida e no índice preditor 
de risco de morte em pacientes com DPOC 

Dáversom Bordin Canterle 

4.04.03.10.1890 A qualidade de vida na percepção do idoso institucionalizado Glaucia Trevisan 
4.00.03.10.1891 Prevalência de síndrome do túnel do carpo em gestantes Nara Isabel Gehlen 

4.00.03.10.1893 
Comparação de técnicas distintas no tratamento quiroprático de pacientes com disfunção 
temporomandibular 

Marco Antônio Siqueira Alves 

4.00.03.10.1894 
Prevalência de queixas osteomusculares em motoristas de uma empresa de turismo da 
Serra Gaúcha 

Janine Ferreira Goedtel 

4.00.03.10.1895 Prevalência de joelhos varo e valgo em adolescente de 13 a 16 anos Nara Isabel Gehlen 

4.04.03.10.1896 Acidentes de trânsito: As percepções das vítimas Graziella Gasparotto Baiocco 

4.00.03.10.1897 
Prevalência de queixas osteomusculares em trabalhadores de uma malharia da Serra 
Gaúcha 

Janine Ferreira Goedtel 

4.04.02.10.1898 Perfil Epidemiológico dos pacientes hipertensos cadastrados no hiperdia Graziella Gasparotto Baiocco 

4.04.03.10.1899 
A visão dos tecnicos de enfermagem em relação ao manuseio dos recém-nascidos pré-
termos 

Lisara Carneiro Schacker 

4.04.03.10.1900 Participação paterna no momento do nascimento do filho Ilse Maria Kunzler 

4.04.03.10.1901 
Conhecimento dos Técnicos de enfermagem sobre os cuidados de pacientes 
traqueostomizados 

Glaucia Trevisan 

4.04.03.10.1902 A percepção dos cuidadores de enfermagem da assitência ao idoso institucionalizado Ana Amélia Antunes Lima 

4.04.03.10.1903 Hiperatividade e déficit de atenção e a sua relação com internação Hospitalar Precoce Marta Dias Ferreira 

4.04.03.10.1904 Percepção dos profissionais de um Home Care sobre vínculo na assistência domiciliar Deise Karine Muller 

4.04.03.10.1905 
A percepção da equipe de enfermagem e dos pais sobre a importância do brinquedo 
durante a hospitalização da criança 

Marta Dias Ferreira 



4.04.03.10.1906 
Percepção dos usuários de uma Unidade de pronto atendimento frente ao acolhimento do 
enfermeiro 

Deise Karine Muller 

4.04.03.10.1907 
Adesão ao uso de métodos contraceptivos por mulheres portadora do virus da 
imunodeficiência humana(HIV) 

Ilse Maria Kunzler 

4.08.03.10.1908 A utilização da terapia manual como tratamento para hérnia de disco lombar Caren Lara Martins 

4.08.03.10.1909 
A sintomatologia pré menstrual e o nível de atividade física de trabalhadoras de uma 
universidade do Vale dos Sinos 

Daiana Picoloto 

4.08.03.10.1910 Avaliação da capacidade funcional e da resiliência de individuos com alterações motoras Everton Massaia 

4.08.03.10.1911 
Análise da sensibilidade tátil em pontos dolorosos de mulhers portadoras de fibromialgia 
através do uso do estesiômetro 

Eloisa Horter Dieter 

4.08.03.10.1912 
O biofeedback na avaliação da tensão muscular de mulheres portadoras de fibromilagia 
que realizem fisioterapia aquática em um projeto de extenção universitaria 

Eloisa Horter Dieter 

4.04.03.10.1913 A humanização no cuidado ao RN A termo e sua Família Vânia Schneider 

4.08.03.10.1914 
Corralação da capacidade inspiratória com a tolerância ao exercício e o estado nutricional 
de portadores de DPOC 

Dáversom Bordin Canterle 

4.00.03.10.1915 
Prevalência de sintomas osteomusculares em servidores públicos de um centro 
administrativo do Vale dos Sinos/RS 

Maria Cecília Colombo 

4.00.03.10.1916 
Alteração da sensibilidade mêcanica após tratamento quiroprático em amputados de 
membro inferior 

Gunther Gehlen 

4.04.03.10.1917 
Percepção da equipe de enfermagem acerca da comunicação com o paciente em unidade 
de terapia intensiva 

Maria Isabel Gracia Luna 

4.04.03.10.1918 A percepção do enfermeiro sobre a Humanização em Emergência Naira helena Ebert 

4.08.03.10.1919 
Avaliação funcional dos joelhos no pós-operatório tardio do ligamento cruzado anterior de 
indivíduos participantes de um projeto de extensão 

Eloisa Horter Dieter 



4.08.03.10.1920 A bandagem funcional na relação entre pé plano, ângulo q e quadril Mauren Mansur Moussalle 

4.04.03.10.1921 
Motivos da não adesão às consultas de puericultura realizadas pelo enfermeiro na 
estratégia de saúde da família 

Deise Karine Muller 

4.03.03.10.1923 
Proposta de educação continuada em medicamentos voltada para equipe de técnicos em 
enfermagem do setor de pediatria de um hospital da ragião do Vale dos Sinos 

Bárbara Spaniol 

4.04.03.10.1924 
A percepção de usuários do sitema público e privado de saúde de um município do Vale do 
Caí sobre Amamentação 

Deise Karine Muller 

3.08.03.10.1925 Estudo Antropométrico infantil voltado para a concepção de vestuário Daiane Pletsch Heindrich 

4.08.03.10.1926 Condições de saúde dos profissionais de um Hospital público do sul do Brasil 
Jorge Luiz de Andrade 
Trindade 

4.08.03.10.1927 
Efeitos do exercício físico sobre a força muscular ventilatória em indivíduos com síndrome 
metabólica 

Cássia Cinara da Costa 

4.08.03.10.1928 
Efeitos do exercício físico sobre a capacidade funcional e nível de atividade física de 
indivíduos com síndrome metabólica 

Cássia Cinara da Costa 

4.08.03.10.1929 Percepção corporal de gestantes adolescentes Daiana Picoloto 

4.04.03.10.1930 A prevalência de tuberculose em um Município do Vale dos Sinos nos Últimos quatro anos 
Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.00.03.10.1931 
Prevalência de Sintomas osteomusculares em garçons de restaurantes de uma cidade 
metropolitana 

Marco Antônio Siqueira Alves 

4.04.03.10.1932 
Prevalência de procedimentos cirúrgicos em um Hospital da região Metropolitana de Porto 
Alegre-RS 

Celí Irma Hiller 

4.08.02.10.1933 Avaliação da função vestibular e do Balance após acidente vascular encefálico Éverton Massaia 

4.04.03.10.1934 
Perfil Epidemiológico das malformações congênitas e Anomalias Cromossômicas no 
Municipios de Alvorada / RS 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 



4.04.03.10.1935 
Causa da Mortalidade infantil nos últimos cinco anos no Município de Alvorada, Rio 
Grande do Sul 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.04.03.10.1936 
Prevalência da Transmissão vertical do HIV em crianças expostas ao HIV materno em um 
Município do Vale dos Sinos 

Solange de Fátima M. S. 
Shama 

4.07.01.10.1937 Avaliação de fala: consolidação de um instrumento para análise do sistema fonológico Letícia Pacheco Ribas 

4.03.03.10.1938 
Determinação do perfil hematológico dos funcionários de uma instituição de ensino 
superior na região do Vale dos Sinos 

Sandrine Comparsi Wagner 

4.00.03.10.1939 
Estudo da qualidade do sono em mulheres portadoras de fibromialgia participantes de um 
projeto de extensão universitária 

Eloisa Horter Dieter 

4.08.03.10.1940 
Perfil Epidemiológico de indivíduos com história de acidente vascular cerebral, que 
frequentaram uma clínica escola do Vale do Rio dos Sinos no período de 2000 à 2009 

Silvia Regina Piesanti 

4.08.03.10.1941 
A prevalência de Artrodese de Coluna Lombar e/ou Lombossacra em pacientes de uma 
clínica escola de Fisioterapia do Vale dos Sinos - RS 

Patrícia Steinner Estivalet 

4.08.03.10.1942 
O equilíbrio corporal e a sensibilidade Cutânea Plantar em Amputados Unilaterais de 
Membro Inferior 

Magali Pilz Monteiro da Silva 

4.08.03.10.1943 Bandagens Funcionais e Análise da performace em atletas de Takewondo Mauren Mansur Moussalle 

4.08.03.10.1944 
Avaliação da acessibilidade do ambiente domiciliar de pacientes idosos de uma clínica de 
fisioterapia no Vale dos Sinos 

Éverton Massaia 

4.00.03.10.1945 
Alterações posturais e álgicas pós tratamento quiroprático em pacientes com escoliose 
idiopática 

Danilo Messa da Silva 

4.00.03.10.1946 
Alterações posturais e álgicas pós tratamento quiroprático em pacientes com hipercifose 
torácica 

Danilo Messa da Silva 

4.00.03.10.1947 Avaliação da Funcionalidade do Membro Inferior de Idosos com Diabetes Mellitus Tipo II Magali Pliz Monteiro da Silva 

4.04.03.10.1948 Avaliação do estresse em profissionais de uma unidade de tratamento de doentes crônicos Maria Viane Marian 



4.08.03.10.1949 
Análise de um programa fisioterapêutico de reabilitação pós-recostrução da lesão do 
Ligamento cruzado anterior do joelho 

Jeferson Luciano Ambrósio 
Barossi 

 


