Projetos Aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Feevale no ano de 2007
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Título do Projeto
Prevenção das alterações dos órgãos e funções neurovegetativas orais decorrentes do
envelhecimento natural - comparação de dois programas de intervenção fonoaudiológica
A prevalência de indivíduos obesos em um programa de exercícios físicos associado a
Grupoterapia
Visão dos dirigentes de instituições hospitalares privadas sob a função gerencial do
enfermeiro
Planejamento familiar em uma penitenciária feminina
Avaliação do estado nutricional e ingestão protéico-calórica de pacientes que participam de
um projeto de extensão de fibrose cística em uma Instituição de Ensino Superior
Lombalgia: Um estudo de prevalência na Clínica de Quiropraxia em uma Instituição de Ensino
Superior no Vale do Rio dos Sinos – RS.
Imagem corporal das atletas de handebol do sexo feminino do Centro Universitário Feevale
Incidência de doenças respiratórias em crianças alimentadas com leite materno e ou fórmulas
lácteas
Mortalidade neonatal: as variáveis maternas e sua relação com o óbito neonatal
Nível de conhecimento dos acadêmicos de enfermagem acerca da lavagem de mãos

4.09.03.07.568 Níveis de flexibilidade em idosos praticantes de atividades físicas
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Avaliação do desempenho de um treinamento específico em solo para portadores de Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica
Padronização da técnica e validação dos valores de referência dos anticorpos contra a enzima
descarboxilase do ácido glutâmico (GAD65) na população do Vale dos Sinos
A identificação de alterações músculo esqueléticas em jogadores de voleibol recreativo
Percepção dos profissionais de saúde de Novo Hamburgo-RS acerca da educação, prevenção e
promoção em saúde
Intervenção fisioterapêutica baseada no método de reequilíbrio tóraco-abdominal em recém
nascidos pré-termo internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Percepção de cantores profissionais de música popular sobre os conhecimentos necessários
para professores de canto e fonoaudiólogos que atuam no aperfeiçoamento vocal de cantores
Análise das atividades de trabalho sob o ponto de vista da ergonomia em uma cozinha
industrial
Análise das atividades de trabalho em uma Indústria Química sob a ótica da Ergonomia
A percepção dos professores de uma escola de ensino fundamental do Vale dos Sinos-RS
sobre postura das crianças em idade escolar
Relaxamento muscular como abordagem na sintomatologia músculo-esquelética em
funcionários da biblioteca de uma instituição de ensino superior do Vale do Rio dos Sinos-RS
Avaliação de um programa de capacitação muscular laboral em trabalhadores de postos
informatizados de uma Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos
Experiências sociais no campo educativo-ambiental: discursos e práticas
O controle postural em idosos praticantes de diferentes atividades físicas, vinculados a um
projeto de extensão de uma Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos - RS
Marcas e sinais: meios de reprodução gráfica
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4.08.03.07.588

Percepção dos supervisores e estagiários de Fisioterapia quanto a análise do prontuário e sua
interferência na conduta fisioterapêutica

4.08.03.07.589 Estudo comparativo de dois escores de avaliação clínica em pacientes com fibrose cística
7.08.01.07.591 Formação em serviço: discursos, práticas e profissionalidade docente
7.07.01.07.592
8.01.01.07.593
4.07.03.07.595
4.08.03.07.596
4.08.03.07.597
4.07.03.07.598
4.08.03.07.599
4.08.03.07.600
4.07.03.07.601
4.08.03.07.602

Estresse psicossocial de professores de uma escola inclusiva: considerações sobre a ação
docente diante da inclusão
O ensino de língua e literatura no curso normal de nível médio
Análise da produção da liquida não-lateral dorsal por falantes bilíngües do português
brasileiro e do dialeto vêneto
Análise de um Programa de Mobilizações Neural e Articular na dor da coluna cervical e do
ombro de mulheres mastectomizadas
Avaliação postural de portadores de fibrose cística e sua relação com o índice de massa
corporal e a função pulmonar
Influência do zumbido na qualidade de vida de seus portadores: relato de um grupo de apoio
A resposta neuromuscular na inversão de tornozelo dominante após o uso de crioterapia em
atletas de um Clube de Futebol da cidade de Porto Alegre
Avaliação da satisfação de trabalhadores participantes de um Programa de Cinesioterapia
Laboral de uma empresa do Vale dos Sinos, RS
Análise comparativa dos sintomas auditivos e extra-auditivos em professores de educação
física que atuam em escolas e academias de ginástica da região do Vale dos Sinos
Programa de Cinesioterapia preventiva para cuidadores de pessoas com necessidades
especiais e dependências funcionais

Jacinta Sidegum Renner
Cristiane Aparecida de
Souza Saraiva
Eliana Perez Gonçalves de
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Airton Luiz Kleinowski
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4.05.03.07.603 Ingestão de alimentos funcionais no adulto maior com risco para doença cardiovascular
Comparação das técnicas de captura híbridaÒ e PCR para a detecção de HPV em amostras
2.01.03.07.604
clínicas
Efeitos de um Programa de Terapia Manual no tórax de pacientes portadores de doença
4.08.03.07.605
pulmonar obstrutiva crônica
O perfil de pacientes portadores de fibrose cística através das dimensões: nutricional e
4.08.03.07.606
pneumofuncional
Verificar a efetividade de um protocolo de atendimento fisioterapêutico para prevenção da
4.08.03.07.607
pneumonia associada a ventilação mecânica
Interação entre gene e ambiente no tratamento do diabetes mellitus do tipo 2: determinação
2.02.01.07.608 do papel do componente genético e indicadores de qualidade ambiental na variação da
resposta e agentes hipoglicemiantes orais
Avaliação da coordenação motora em pacientes hemiplégicos idosos após acidente vascular
4.08.03.07.609
encefálico utilizando apoio fixo e apoio móvel com bola suíça
Estudo correlacional da ventilação voluntária máxima com a capacidade de exercício e a
4.08.03.07.611
qualidade de vida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica
Programa de cinesioterapia postural isométrica baseada nos princípios do método
4.08.03.07.612 IsostretchingÒ na queixa de perda de urina e na postura corporal em mulheres de um projeto
de extensão
4.07.03.07.613 Análise da relação entre fonologia e pragmática no desvio fonológico
Análise da associação das técnicas de drenagem linfática manual e aplicação de Ultra-som 3
4.08.03.07.614
MHz no tratamento Fibro Edema Gelóide
Avaliação de um programa de exercícios baseado nos princípios do método pilates sobre a
4.08.03.07.616
força muscular respiratória de pacientes com fibromialgia

Gilberti Helena Hübscher
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Lisete Haas
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4.08.03.07.617 A temperatura e a dor em tender points de pacientes fibromiálgicas
Aplicação de um programa de técnicas de auto-mobilização neural em membros superiores de
4.08.03.07.618
pessoas com diagnóstico clínico de fibromialgia
A intervenção da Fisioterapia aquática na mobilidade torácica de um grupo de mulheres
4.08.03.07.619
mastecmoziadas participantes de um projeto de extensão
4.05.03.07.620 Fatores alimentares e constipação intestinal em mulheres
Avaliação da força muscular na articulação do joelho através do método de dinamômetro
4.08.03.07.621
digital doméstico
4.08.03.07.622 O manuseio de crianças com paralisia cerebral durante as atividades de vida diária
4.08.03.07.623
4.08.03.07.624
4.06.02.07.625
4.06.02.07.626
4.06.02.07.627
4.06.02.07.628
3.08.01.07.630
3.08.02.07.631

Perfil epidemiológico dos pacientes com hérnia de disco lombar atendidos no serviço de
Fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior
Prevalência histórica da doença pulmonar obstrutiva crônica segundo o grau de obstrução ao
fluxo aéreo em Novo Hamburgo
Prevalência da síndrome de Burnout em cuidadores de idosos institucionalizados
Prevalência de sintomas músculo-esqueléticos e análise macro ergonômica na visão de
motoristas de transportes coletivos
A atenção à saúde do trabalhador em situação de desemprego
Análise macroergonômica das atividades de trabalho de motoboys de uma cooperativa de
Porto Alegre RS
Ergonomia e qualidade de vida no trabalho: um processo de gestão e inclusão
Análise ergonômica das atividades de trabalho em postos informatizados de uma empresa em
Novo Hamburgo
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4.06.02.07.632

Acidentes de trabalho com perfuro-cortantes envolvendo a equipe da limpeza hospitalar em
um pronto socorro

7.07.01.07.633 A gravidez na adolescência pesquisada pela Psicologia/Educação
4.06.02.07.634 Riscos de lesões na coluna vertebral em indústria mobiliária
4.07.01.07.635
4.08.03.07.636
2.06.03.07.637
7.08.02.07.638
4.09.02.07.639
4.00.03.07.640
2.11.03.07.641
2.11.03.07.642
4.05.03.07.643

Epidemiologia da comunicação humana e seus distúrbios em Novo Hamburgo (RS) – Estudo
populacional
O quadro álgico e a memória de longa duração de pacientes com fibromialgia participantes de
um projeto de extensão de uma instituição de ensino superior
Alterações morfológicas encontradas na plasticidade neural após lesão do sistema nervoso
periférico: Efeitos de dois diferentes protocolos de exercícios físicos em um modelo animal
Um estudo sobre o impacto da Arteterapia no rendimento escolar e na auto-estima de alunos
do Ensino Fundamental
Um estudo de caso sobre a evolução psicosocial e educativa de um portador de Síndrome de
Down através do esporte
Quiropraxia no tratamento de queixas musculoesqueléticas em trabalhadores de uma
indústria do setor moveleiro do Rio Grande do Sul
Comparação da resposta inflamatória aguda em ratos machos e fêmeas da linhagem Wistar
Avaliação dos efeitos do estresse agudo sobre a resposta inflamatória em ratos de diferentes
idades
A prevalência de obesidade em portadores da Síndrome de Down em duas instituições de
Novo Hamburgo

Clarice Fürstenau
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Paulo Antonio Barros
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Bárbara N. Garcia de
Goulart
Lisete Haas
Günther Gehlen
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Patrícia Grolli Ardenghi
Andréa Cristina da S.
Bulhões

Análise da resposta clínica do paciente em quimioterapia com acompanhamento nutricional e
sem acompanhamento
4.00.03.07.645 A lombalgia e os motoristas de ônibus: Um estudo de prevalência
Investigação da prevalência de enteroparasitoses no Centro Ocupacional Senador Teotônio
2.13.03.07.646 Vilela no município de Farroupilha, RS: estudo comparativo entre os métodos de Hoffmann,
Pons & Janer e Ritchie modificado
A prevalência de lombalgia em trabalhadores da construção civil de uma empresa de Caxias do
4.00.03.07.647
Sul
4.05.03.07.644

2.10.01.07.648 Influência da dieta alimentar e da fitoterapia sobre alterações metabólicas na obesidade
4.00.03.07.650
4.06.03.07.651
4.00.03.07.652
4.00.03.07.653
4.00.03.07.654
4.00.03.07.655
4.00.03.07.656
4.00.03.07.657

Alterações termográficas superficiais verificada através de termografia infravermelha em
indivíduos tratados com a técnica quiroprática sacro-occipital (SOT)
As principais patologias de pacientes geriátricos: Um estudo diagnóstico em uma instituição
de ensino superior
A eficácia do método ActivatorÒ como alternativa de tratamento em pacientes com síndrome
da fibromialgia
Estudo das alterações eletromiográficas na musculatura paravertebral de indivíduos
portadores de escoliose pré e pós manipulação vertebral quiroprática
A eficácia do tratamento quiroprático em pacientes portadores de artrite reumatóide
A eficácia do tratamento quiroprático nas queixas álgicas relacionadas a alterações posturais
de tenistas da categoria infanto-juvenil de um clube de Novo Hamburgo
A relevância do tratamento quiroprático em docentes encontrados em Burnout
Eficácia do tratamento quiroprático na redução da dor e aumento da amplitude de
movimento em praticantes de ballet clássico em uma escola de dança do Vale dos Sinos-RS

Andréa Cristina da S.
Bulhões
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Ricardo Fujikawa
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4.00.03.07.658
4.00.03.07.659
4.00.03.07.660
4.00.03.07.661
4.04.03.07.662
4.05.03.07.663

Efeitos do tratamento quiroprático associado à técnica de Becker na remissão da dor e
ansiedade em pacientes com lombalgia
Eficácia do tratamento quiroprático na lombociatalgia: Estudo retrospectivo
A eficácia do tratamento quiroprático acompanhado de atividade física na remissão do quadro
álgico e nas alterações de equilíbrio e mobilidade de idosos
Prevalência de cervicalgia em pacientes submetidos ao tratamento quiroprático: Um estudo
retrospectivo
A percepção da família em relação à hospitalização da criança
Análise da ingestão de nutrientes em pacientes com doença metabólica

4.00.03.07.664 Alterações espirométricas pós-ajuste quiroprático em pacientes portadores de DPOC
4.00.03.07.665
4.00.03.07.666
4.00.03.07.667
4.00.03.07.668
4.00.03.07.669
4.00.03.07.670

A eficácia do tratamento quiroprático com o método ActivatorÒ em pacientes com espondilite
anquilosante
Correlação das alterações biomecânicas sintomáticas de joelho através de ajustes
quiropráticos com instrumento manual de força mecânica (ACTIVATOR®)
A eficácia do tratamento quiroprático em pacientes com algias lombares relacionadas à
osteoatrose
Alterações eletromiográficas em acadêmicos do curso de Quiropraxia após ajuste quiroprático
através da utilização de instrumento manual de força mecânica (Activator®)
Avaliação da mensuração do limiar de dor à pressão através de algômetro/dolorímetro em
indivíduos pré e pós ajustes quiropráticos na região torácica
A abordagem quiroprática no estado emocional do corpo: Um estudo exploratório através da
análise de expressões faciais

Ranieli Gehlen Zapelini
Ranieli Gehlen Zapelini
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Ricardo Fujikawa
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Marco Antônio Siqueira
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4.00.03.07.671 A eficácia do tratamento quiroprático para os distúrbios do sono em pacientes fibromiálgicos

Márcia Augusta B. de
Alexandre
Márcia Augusta B. de
Alexandre

A prevalência de disfunções da articulação temporomandibular em pacientes portadores de
retificação da curvatura fisiológica cervical
Comparação de parâmetros bioquímicos e comportamentais entre ratas ovariectomizadas
2.08.03.07.673
Giovana Duzzo Gamaro
com e sem reposição com estradiol submetidas ao estresse crônico de restrição
A atuação da Quiropraxia sobre as alterações posturais resultantes do sobrepeso e obesidade
4.00.03.07.674
Karin Zanotto
em adolescentes
4.00.03.07.675 Implicações da obesidade nas disfunções biomecânicas das extremidades inferiores
José Tullio Moro
Ângela Maria Wanderley
4.00.03.07.676 A eficácia da liberação dos pontos-gatilho miofasciais no tratamento quiroprático
Noro
Avaliação de um programa de exercícios proprioceptivos na articulação do joelho em atletas Jéferson Luciano Ambrósio
4.08.03.07.677
de handebol de uma equipe feminina de Novo Hamburgo - RS
Barossi
Influência do tratamento quiroprático sobre alterações do comportamento de crianças com
Cléber Ribeiro Álvares da
4.00.03.07.678
transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH)
Silva
Marco Antônio Siqueira
4.00.03.07.680 Tratamento quiroprático e subluxação vertebral: Um estudo em escolares portadores de algia
Alves
Prevalência de queixas músculo-esqueléticas em trabalhadores de empresas do ramo metal4.00.03.07.681
Fábio Dal Bello
mecânico na cidade de Caxias do Sul
O tratamento quiroprático e a resposta eletromiográfica da musculatura para-vertebral
4.00.03.07.682 cervical em indivíduos, trabalhadores de uma empresa do ramo motociclístico, portadores de Fábio Dal Bello
cervicalgia
Relação entre índice de massa corporal e a percepção da imagem corporal de mulheres de 18
4.09.03.07.683
João Carlos Jacottet Piccoli
a 45 anos freqüentadoras do Programa Esporte e Lazer da cidade de Feliz - RS
4.00.03.07.672

4.00.03.07.684 Adequação dos estabelecimentos de radiodiagnóstico à legislação nacional
4.00.03.07.685 A influência dos ajustes quiropráticos no sistema imune do paciente
2.10.03.07.686 Avaliação farmacológica do óleo de Copaifera sp em ratos
A abordagem quiroprática nas alterações musculoesqueléticas em indivíduos portadores da
4.00.03.07.687
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA)
4.09.03.07.688 A incidência de lesões em atletas de futsal de uma equipe feminina de Estância Velha - RS
4.00.03.07.689

As alterações espirométricas em pacientes portadores de fibrose cística após tratamento
quiroprático

4.00.03.07.691 A eficácia do tratamento quiroprático em pacientes portadores de Neuralgia do Trigêmio
4.05.03.07.692 Perfil nutricional de atletas de handebol do sexo feminino da região dos Sinos
Avaliação do IMC em crianças participantes da Escolhinha de Futsal do município de Parobé 4.09.03.07.693
RS
A percepção das gestantes sobre as consultas de pré-natal realizadas pelo profissional
4.04.03.07.694
enfermeiro
4.04.03.07.696 Fatores associados à mortalidade infantil no município de Gravataí em 2006
4.04.03.07.697 A ocorrência da triagem neonatal em um município da região metropolitana
4.04.03.07.698 Acidentes na infância: O olhar dos pais
A esquizofrenia na concepção dos familiares de pacientes internados em uma instituição
4.04.03.07.699
psiquiátrica
Qualidade de vida relacionada à saúde na percepção dos servidores da prefeitura municipal de
4.09.03.07.702
Dois Irmãos, RS

José Tullio Moro
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Clarice Fürstenau
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A percepção de estagiários e profissionais de quiropraxia frente às algias provocadas pela
prática repetitiva de ajustes manuais
O estresse e a qualidade de vida do acadêmico de enfermagem
A relação da gagueira com a imagem corporal: As impressões de uma história de vida
Audiometria em freqüências ultra-atlas em jovens expostos à música amplificada
Enfermidades que acometem a equipe de enfermagem de um hospital público do Vale dos
Sinos
Atendimento pré-hospitalar: Prevalência de infarto agudo do miocárdio
Eficácia do tratamento quiroprático para queixas neuro-músculo-esqueléticas em pacientes
geriátricos
Avaliação de IMC e RCQ em relação ao nível de atividade física em motoristas de uma empresa
de transporte coletivo de Novo Hamburgo - RS
A percepção da sexualidade nas mulheres após menopausa
As expectativas das mães em relação aos cuidados com o recém nascido após a alta hospitalar
Ocorrência de hipertensão arterial sistêmica em trabalhadoras de uma indústria calçadista
Prevalência da transmissão vertical do HIV em pacientes acompanhados pelo serviço de
atendimento especializado/NH no ano de 2004
A prevalência do papilomavírus humano em uma clínica privada de ginecologia em Porto
Alegre
O nível de conhecimento dos cuidadores em relação aos manuseios na criança com paralisia
cerebral espástica
Estudo da alimentação complementar ao aleitamento materno em uma unidade básica de
saúde no município de São Leopoldo
Gestação na adolescência

Joana Margarete G. Raupp
Clarice Fürstenau
Denise Inazacki Rangel
Sandra Inês Marcon Paniz
Ana Amélia Antunes Lima
Karen Brasil Ruschel
Francisco Ricardo Culau
Tourrucôo
Solange de Fátima M. S.
Shama
Susana Maria Schuch
Marta Dias Ferreira
Clarice Fürstenau
Solange de Fátima M. S.
Shama
Liane Unchalo Machado
Sílvia Lemos Fagundes
Sonia Lizette Rodrigues
Linden
Ilse Maria Kunzler

Cristiane Aparecida de
Souza Saraiva
Alterações morfológicas do arco plantar e a sua relação com as algias da coluna, extremidades Marcelo Machado de
inferiores e a postura em estudantes de uma Instituição de Ensino Superior do Vale dos Sinos Oliveira
Avaliação de dois protocolos de eletroterapia aplicados em pacientes que utilizam
Eloísa Hörter Dieter
medicamentos antiinflamatórios
Prevalência de enteroparasitoses em crianças de escolas do município de Garibaldi, RS
Graziela Maria Schuh
Análise da sensibilidade e especificidade dos instrumentos de avaliação da audição mais
Sandra Inês Marcon Paniz
utilizados em triagem auditiva em escolares
Alteração do peso corporal em mulheres no climatério
Claudia Denicol Winter
Doação de órgãos: As concepções dos profissionais de saúde que atuam em um Centro de
Graziella Gasparotto
Terapia Intensivo Adulto
Baiocco
Perfil dos pacientes atendidos em um pronto atendimento do litoral norte do Rio Grande do
Caren Mello Guimarães
Sul
Conhecimento teórico dos enfermeiros sobre suporte básico e avançado de vida em
Caren Mello Guimarães
cardiologia em um hospital de médio porte do Vale do Rio dos Sinos
O conhecimento dos professores de séries iniciais sobre a criança diabética em uma escola
Daiane Bolzan Berlese
pública no município de Camaquã
Graziella Gasparotto
Os sentimentos do estudante de Enfermagem que antecedem a formatura
Baiocco
Avaliação do conhecimento e uso de plantas medicinais por membros da paróquia São Luiz na
Eliane Heckler
cidade de Novo Hamburgo, RS
Influência do acompanhamento a nutriz na manutenção do aleitamento materno no primeiro
Ilse Maria Kunzler
mês de vida

4.04.03.07.724 O comportamento materno após o diagnóstico de fibrose cística no filho
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Necessidades de cuidados evidenciadas pelas mulheres com câncer de mama: Do diagnóstico
Ilse Maria Kunzler
à Quimioterapia
Incidência de traumatismo crânio encefálico em jovens condutores automobilísticos atendidos
4.04.03.07.747
Naira Helena Ebert
na rede hospitalar pública de Novo Hamburgo no ano de 2006
Prevalência da hipertensão arterial sistêmica nos trabalhadores de uma indústria do Vale do
4.04.03.07.748
Caren Mello Guimarães
Rio dos Sinos
Ana Cleonides Paulo
4.04.03.07.749 A atuação do enfermeiro na assistência de enfermagem no tratamento de fototerapia
Fontoura
Efeitos de um programa de exercícios físicos para membros inferiores em trabalhadores da
4.09.03.07.750
Jacinta Sidegum Renner
indústria calçadista: Um estudo comparativo entre grupos
4.04.03.07.751 Perfil do doador de sangue em um hemonúcleo no Vale dos Sinos
Micheline Gisele Dalarosa
Acidentes perfuro cortantes: Risco para os profissionais da Enfermagem em um hospital do
4.04.03.07.752
Micheline Gisele Dalarosa
Vale dos Sinos
4.04.03.07.753 Mudança no estilo de vida dos pacientes após o infarto agudo do miocárdio
Naira Helena Ebert
4.04.03.07.754 Assistência de Enfermagem na prevenção às lesões de pele no paciente neonatal
Flávia Letícia Righi Xavier
4.04.03.07.755 Atuação do enfermeiro na assistência ao aleitamento materno do recém nascido prematuro
Flávia Letícia Righi Xavier
4.04.03.07.756 Sentimentos relacionados à sexualidade das mulheres histerectomizadas
Liane Unchalo Machado
Prevalência de hipertensão arterial nos trabalhadores que revezam turnos em uma indústria
4.04.03.07.757
Micheline Gisele Dalarosa
petroquímica
Síndrome metabólica: A incidência em participantes de um projeto de extensão vinculado a
Sonia Lizette Rodrigues
4.05.03.07.759
uma Instituição de Ensino Superior
Linden
Fatores de risco para doenças cardiovasculares em usuários do pronto-atendimento do
4.09.03.07.760
Mônica Possebon
Hospital Municipal de Novo Hamburgo
4.04.03.07.746
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Comparativo de parâmetros hematológicos em amostras de sangue capilar e de sangue
venoso
Avaliação do perfil metabólico em portadores da Síndrome de Down
Conhecimento das mulheres acerca do climatério
Avaliação do perfil lipídico de pacientes HIV positivo atendidos no SAE/DST de São Leopoldo,
RS
Comunicação humana e promoção da saúde na escola: Experiência da Fonoaudiologia no
Projeto de Extensão Crianças de Canudos
A importância de políticas públicas para a inclusão social de jovens no Vale dos Sinos
Efeitos de um programa de reabilitação pulmonar sobre a inflamação, estresse oxidativo e
instabilidade genômica em portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica
Design inclusivo utilizando as tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação
O sentido do trabalho na vida das trabalhadoras em grupos formais e não formais de Novo
Hamburgo: Qual o discurso formulado?
Identidade e trabalho da pedagogia na atualidade: Discursos que se produzem
Mapeamento e investigação da gravidez na adolescência nas escolas do município de Novo
Hamburgo/RS, pela Psicologia/Educação
Percursos e aprendizagens: Ditos e dizeres sobre o adolescente com necessidades
educacionais especiais incluídos no ensino médio
O uso da bola suíça na reabilitação dos músculos respiratórios em indivíduos idosos com
alterações neurológicas
Efeitos da exposição ocupacional a agrotóxicos em vitivinicultores da serra gaúcha sobre níveis
de malondialeído e alterações de DNA
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Psicomotricidade - estruturação das habilidades psicomotoras e o processo de aprendizagem
de crianças em fase escolar
Incidência de lesões articulares após aplicação de um programa proprioceptivo em uma
equipe masculina de futsal de Novo Hamburgo - RS
Programa de exercícios para pacientes internados na pediatria de um hospital de Novo
Hamburgo por broncopneumonia
A dor que nem todos ouvem na música: Um estudo sobre sintomas osteomusculares em
músicos profissionais de uma banda militar do Vale dos Sinos/RS
Hipertensão arterial sistêmica, fatores de risco e qualidade de vida em um grupo de pacientes
hipertensos em uma unidade básica de saúde de Novo Hamburgo
Análise da flexibilidade de cadeia muscular posterior através do Teste Sentar e Alcançar em
estudantes de 12 a 17 anos em uma escola na cidade de Novo Hamburgo - RS
Programa Saúde da Família: A percepção dos integrantes da equipe sobre a inclusão do
fisioterapeuta
Prevalência de sintomas osteomusculares em professores da educação infantil em Novo
Hamburgo - RS
Avaliação da aptidão cardiorrespiratória de crianças, adolescentes e adultos com Síndrome de
Down
Estudo clínico de doença pulmonar obstrutiva crônica detectado através de levantamento
epidemiológico
Avaliação da qualidade de vida através do questionário MOS SF-36, de pacientes pós infarto
agudo do miocárdio que realizaram a fase I da reabilitação cardíaca comparado a um
protocolo de fisioterapia convencional
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A percepção do idoso hospitalizado e do acadêmico de Fisioterapia em relação a atuação
fisioterapêutica na melhora da autonomia e da qualidade de vida deste paciente
4.08.03.07.792 Programa cinesioterapêutico com bolas na dor lombar crônica
4.08.03.07.791

4.08.03.07.793 Programa de Cinesioterapia nas alterações músculo-esqueléticas de um grupo de diabéticos
A influência do uso do taping na percepção do movimento de inversão de tornozelo antes e
depois do exercício em jogadoras de handebol de um time do Vale dos Sinos
Análise da incidência de lesões entre equipes de futebol profissional após a aplicação de um
4.08.03.07.795
programa proprioceptivo de lesões musculoesqueléticas
4.08.03.07.794

4.08.03.07.796 Avaliação da funcionalidade de mulheres no climatério
4.08.03.07.797
4.08.03.07.798
4.08.03.07.799
4.08.03.07.800
2.02.03.07.801
4.08.03.07.802
4.08.03.07.803
4.08.03.07.804

A verificação do comportamento motor de pacientes com doença vascular encefálica e
agnosia espacial após intervenção fisioterapêutica de estimulação visual
A fadiga crônica em pacientes com fibromialgia
Programa de hidrocinesioterapia para mulheres com incontinência urinária
Interferência da estimulação tátil cinestésica na dor de neonatos prematuros internados em
uma unidade de terapia intensiva neonatal do Vale dos Sinos
Análise do polimorfismo HLA-DQB1*0302 em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1
no Vale dos Sinos
As disfunções vestibulares em pacientes neurológicos com diagnóstico de ataxia
Análise da aplicação de um programa de cinesioterapia baseado no método Pilates na força
muscular e na função pulmonar de pacientes com fibrose cística
Programa hidrocinesioterapêutico para o equilíbrio e a postura em um grupo de idosos
participantes da hidroginástica de uma instituição de ensino superior de Novo Hamburgo - RS

Caren Lara Martins Neves
Silvia Regina Piesanti
Magali Pilz Monteiro da
Silva
Mauren Mansur Moussalle
Jéferson Luciano Ambrósio
Barossi
Magali Pilz Monteiro da
Silva
Silvia Lemos Fagundes
Lisete Haas
Lisete Haas
Silvia Regina Piesanti
Daiane Bolzan Berlese
Silvia Lemos Fagundes
Silvia Regina Piesanti
Caren Lara Martins Neves

4.08.03.07.805
4.08.03.07.806
4.08.03.07.807
4.08.03.07.808
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Análise do equilíbrio e da força muscular em idosos praticantes de atividades físicas aquáticas
e em solo de uma instituição de ensino superior do Vale do Rio dos Sinos
Influência dos apoios toraco abdominal, abdominal inferior e íleo-costal no padrão
respiratório de crianças encefalopatas
Verificação do desempenho funcional de crianças portadoras de paralisia cerebral de leve a
moderada em suas AVDs
Avaliação dos scores de sobrevida e nível de atividades física em pacientes portadores da
DPOC pós-reabilitação
Avaliação da sintomatologia osteomuscular através de um programa de escola postural em
pacientes portadores de lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho, usuários de uma unidade de saúde especializada no município de
Sapiranga-RS

8.03.04.07.810 Trazer a tona! Uma nova história através da Arteterapia
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As repercussões de um programa de reabilitação pulmonar no nível de atividade física em
pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Análise de portadores de bronquite crônica representantes de uma amostra dos 3 maiores
bairros de Novo Hamburgo
A eletroestimulação integrada à cinesioterapia na reabilitação motora da subluxação da glenoumeral em pacientes crônicos AVC
Avaliação do perfil e a caracterização profissional dos fisioterapeutas egressos de uma
instituição do Vale dos Sinos
O arco plantar das crianças com disfunções neurofuncionais atendidas em uma clínica escola
na cidade de Novo Hamburgo-RS
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4.08.03.07.816 O uso do salto alto e suas implicações nos membros inferiores
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Uso freqüente do salto alto e alterações artrocinemáticas no segmento distal do membro
inferior
Hábitos de exposição ao sol e percepção sobre o risco causado pela radiação ultravioleta de
acadêmicos do curso de Fisioterapia de uma instituição de ensino superior do Vale dos Sinos,
RS
Instrumento de avaliação cinesio-funcional da pessoa com necessidades especiais (PNE)
Técnica de drenagem linfática manual abdominal e sua associação com exercícios respiratórios
em pacientes fibromiálgicas
Estudo comparativo entre a qualidade de vida de idosos institucionalizados e idosos não
institucionalizados
Caracterização dos serviços de Fisioterapia no município de Sapiranga - RS
Avaliação funcional da articulação do joelho no pós operatório de lesão do ligamento cruzado
anterior em fase final de reabilitação
Avaliação da função pulmonar em portadores de fibrose cística em relação a colonização
bacteriana
A Prevalência de queixas de tontura na população participante de grupos de idosos de uma
cidade do Vale do Sinos - RS
A Prevalência de Queixas Musculoesqueléticas em Militares do Efetivo Profissional de um
Batalhão do Exército Brasileiro
A utilização da eletroestimulação funcional no quadríceps de pacientes com Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) internados em um Hospital do Vale dos Sinos
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Prevalência de Queixas Músculo-esqueléticas dos Trabalhadores de um Setor Administrativo
em um Hospital do Vale dos Sinos (RS)
Efeito de um programa de padrões ventilatórios na pressão arterial de pacientes hipertensos
A Fisioterapia no processo de inclusão escolar de crianças que participam do projeto de
Atenção Integral à Saúde da criança e do adolescente
Alterações dos sinais e sintomas dispépticos em pacientes portadores de doença do refluxo
gastroesofágico, submetidos ao tratamento quiroprático
A prevalência de queixas álgicas músculo-esqueléticas em pacientes de uma unidade básica de
saúde
Avaliação Nutricional em Alunos com Doenças Neurológicas

4.08.03.07.842 As características psicomotoras de crianças com paralisia cerebral do tipo hemiparesia
4.05.03.07.843 Aleitamento materno: a percepção e o conhecimento de uma amostra de puérperas
4.00.03.07.844 Alterações posturais em escolares do Ensino Fundamental de Caxias do Sul, RS
Programa de Hidrocinesioterapia voltado à função respiratória de crianças com alterações
neurológicas participantes de um projeto de extensão
4.07.03.07.846 Análise comparativa dos tempos máximos de fonação entre crianças de 6 a 11 anos de idade
A percepção da dor na rotina de vida diária dos participantes de um programa da terceira
4.08.03.07.847
idade de uma instituição de ensino superior do Vale do Sinos, RS
4.00.03.07.848 A prevalência de algias na coluna vertebral no período gestacional
4.08.03.07.845

4.05.03.07.849 Carências nutricionais em adolescentes com diabetes mellitus tipo 1
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O desempenho motor de crianças com Paralisia Cerebral do tipo Hemiplegia e Diplegia nas
Maria Bernadete
seguintes posturas, sedestação, ajoelhado, levantar-se e em pé
Rodrigues Martins
A prevalência das queixas músculo-esqueléticas e as correlações biomecânicas em motoristas
4.00.03.07.852
Fábio Dal Bello
de caminhões
Gilberti Helena Hübscher
4.05.03.07.853 Manifestações de carências nutricionais em pacientes obesas depressivas
Lopes
Ajustamento quiroprático para tratamento e prevenção das queixas músculo-esquelética no
Francisco Ricardo Culau
4.00.03.07.854
trabalho repetitivo do setor calçadista
Tourrucôo
Efeito dos ajustes quiropráticos na amplitude de movimento e algias nas regiões cervical
Francisco Ricardo Culau
4.00.03.07.855
torácica e ombros em atletas do basquetebol em cadeira de rodas
Tourrucôo
A influência da Terapia de Contenção Induzida na melhora da funcionalidade de crianças com
4.08.03.07.856
Edla Silva da Silva
Paralisia Cerebral
A Percepção Corporal e a Concepção do Envelhecimento de Idosas Religiosas e
4.08.03.07.857
Caren Lara Martins Neves
Institucionalizadas
Efeitos de um programa de cinesioterapia cardiovascular comunitário na qualidade de vida de
4.08.03.07.858
Henrique Güths
pacientes hipertensos
4.04.03.07.860 A Estratégia de Saúde da Família na percepção do Enfermeiro
Deise Karine Müller
4.08.03.07.862 A Intervenção da Hidroterapia em Mulheres com Varizes
Eloísa Hörter Dieter
Avaliação de um programa de cinesioterapia laboral em acadêmicos de biomedicina de um
4.08.03.07.863
Airton Luiz Kleinowski
Centro Universitário do Vale do Sinos RS: uma abordagem preventiva
Jorge Luiz de Andrade
4.08.03.07.864 O perfil de saúde dos idosos residentes na cidade de Novo Hamburgo, RS
Trindade
Andréa Cristina da S.
4.05.03.07.865 Avaliação do estado nutricional de crianças soropositivas de uma instituição de Porto Alegre.
Bulhões
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Características da População Infantil Atendida no Ambulatório de Pediatria de uma Unidade
Básica de Saúde de Novo Hamburgo (RS), Prevalência de Alterações Orofaciais e Queixas
ligadas à Audição e Linguagem
A eficácia do tratamento quiroprático na redução álgica da coluna vertebral em pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica
Atuação fonoaudiológica no sistema único de saúde na região do Vale dos Sinos (RS) em 2007
- Estudo descritivo
A eficácia do tratamento quiroprático na sintomatologia do bruxismo.
Prevalência de Toxoplasmose em pacientes encaminhados a um Laboratório de Análises
Clínicas no Município de Novo Hamburgo/RS
Processo de Enfermagem: concepções pré-profissionais
O atendimento quiroprático e o SUS: análise do grau de satisfação dos pacientes
Alterações da concentração sérica de serotonina em pacientes fibromiálgicos pós-ajuste
quiroprático
Percepção dos familiares de pacientes internados em UTI-A acerca do comportamento da
equipe de enfermagem durante as visitas
Concepções da Equipe de Enfermagem Referente aos Registros de Enfermagem
Conhecendo a opinião do enfermeiro sobre a liderança exercida junto à sua equipe de
enfermagem
Avaliação Proprioceptiva Pré e Pós ajuste quiroprático de membros inferiores em atletas
femininos de handebol
Sentimentos e Necessidades da Mulher no Climatério
Impacto do ajuste quiroprático no sintoma álgico lombar em indivíduos portadores da Doença
de Parkinson - estudo quase - experimental
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4.04.03.07.884 A saúde masculina e o desafio ao autocuidado.
A implantação de protocolos na visão do profissional de nível superior atuante na Estratégia
4.04.03.07.885
de Saúde da Família
O uso dos indicadores de esterilização: o conhecimento da equipe de enfermagem do centro
4.04.03.07.886
cirúrgico
Cobertura do exame citopatológico do colo do útero e perfil das mulheres no município de
4.04.03.07.887
Estância Velha-RS
Percepção de um grupo de idosos de uma instituição de ensino superior do vale do rio do
4.08.03.07.888
sinos em relação ao HIV
Os efeitos do tratamento da técnica quiroprática manipulativa reflexa em indivíduos com
4.00.03.07.889
constipação intestinal crônica - estudo quase experimental
Os efeitos do ajuste quiroprático na sintomatologia de indivíduos com diagnóstico de sinusite 4.00.03.07.890
estudo quase experimental
Características e Distúrbio de Comunicação Auto-Declarado - estudo populacional no Bairro
4.06.01.07.891
Canudos, Novo Hamburgo (RS), 2007
Transmissão vertical do HIV em crianças nascidas em 2003, 2004 e 2005 acompanhadas pelo
4.06.03.07.892
SAE de Campo Bom (RS)
4.00.03.07.893 A eficácia do tratamento quiroprático em pacientes com cefaléia cervicogênica
Associação da capacidade funcional com fatores de risco cardiovascular em alunos de uma
4.08.03.07.894
escola privada com idade entre 6 e 14 anos
Conhecendo a Sexualidade de um Grupo de Gestantes que realizam seu Pré-natal em uma
4.06.03.07.895
Unidade Básica Saúde no vale do Caí
4.04.03.07.896 Liderança em Enfermagem na Ótica dos Técnicos de Enfermagem
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Percepção dos familiares de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva frente ao
apoio recebido pela equipe de enfermagem
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