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1. Perfil de atendimentos vinculados ao SUS na Clínica
Escola de Fisioterapia da Unochapecó.
2. Avaliação dos determinantes sociais de saúde e para
doenças crônicas em trabalhadores do âmbito
universitário.
3. Extensão universitária: percepção de acadêmicas do
projeto de extensão "saúde e movimento após AVE”
4. Perfil epidemiológico de pacientes assistidos pelo
serviço público de Fisioterapia.
5. Da teoria à prática: promovendo saúde com pacientes
oncológicos - um relato de experiência.
6. Influência de uma intervenção fisioterapêutica no
tratamento da lombalgia: relato de caso.
1. Avaliação das disfunções respiratórias em pacientes
portadores de paralisia cerebral.
2. O uso da ventilação mecânica não invasiva enquanto
estratégia ventilatória para evitar reintubação em idosa
com DPOC.
3. Tratamento fisioterapêutico em idosa com doença de
Parkinson: um estudo de caso
4. Protocolo de estimulação diafragmática elétrica
transcutânea na capacidade inspiratória de um indígena
em hemodiálise
5. A importância das práticas integrativas e
complementares em trabalhadores do âmbito
universitário.
6. Políticas e diretrizes de saúde voltadas ao idoso
vivendo com HIV/AIDS no Brasil
1.
A
fisioterapia
no
tratamento
de
espondiloartrodiscopatia degenerativa multisegmentar Relato de experiência.
2. Efeitos de um protocolo de equilíbrio na Síndrome de
Guillain-Barré.
3. Ferramenta para controle de tronco em pacientes
pediátricos
4. Intervenção fisioterapêutica no pós-operatório de
pelveglossomandibulectomia e linfadenectomia cervical:
relato de caso.
5. Paralisia cerebral tetraplégica e a atuação
fisioterapêutica: relato de caso.
6. Reabilitação Fisioterapêutica no Traumatismo
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Raquimedular alto: um relato de caso.
7. Equilíbrio e desempenho físico de uma paciente com
ataxia epinocerebelar tipo III .
1. Influência do tratamento fisioterapêutico em
osteoartrose de joelho: um relato de caso.
2. Reabilitação de edema em tornozelo após fratura
completa em diáfise óssea de fíbula - Relato de caso.
3. Tratamento fisioterapêutico em LCA e reconstrução de
patela com ênfase no pós-operatório: Relato de caso
4. Relato de Experiência sobre História de Vidas de
Pessoas com Esclerose Múltipla.
5. Efeitos de um programa de fisioterapia no tratamento
de osteoartrite da coluna lombar: relato de caso.
6. Efeitos de uma intervenção fisioterapêutica na
síndrome do manguito rotador.
7. Efeitos do destreinamento em pacientes submetidos à
artroplastia total de joelho.
1. Abordagem fisioterapêutica na reabilitação da hérnia
de disco lombar: relato de caso.
2. Análise do perfil da mobilidade costal de um grupo de
estudantes através da cirtometria torácica.
3. Assistência fisioterapêutica na recuperação de atletas
de futebol em alta temporada: um relato de experiência.
4.
Efeito
da
cinesioterapia
associada
à
eletrotermofototerapia na osteoartrose de joelho:
estudo de caso.
5. Inserção e atuação fisioterapêutica nos serviços de
Saúde Mental: um relato de experiência no CAPS.
6. O emprego da Ginástica Laboral como medida
preventiva de doenças osteomioarticulares: relato de
experiência.
1. Extensão universitária e formação na área da saúde:
uma revisão integrativa.
2. Intervenção fisioterapêutica na incontinência urinária
pós prostatectomia radical: relato de caso.
3. Avaliação de dores miofasciais em docentes
universitários.
4. Avaliação da esperança em pacientes submetidos à
hemodiálise.
5. Atuação do fisioterapeuta na saúde do trabalhador na
atenção primária nos municípios da AMOSC.
6. Estresse, ansiedade e depressão em mães no período
de internação pediátrica em um hospital público.
7. Liberação miofascial ou alongamento muscular
passivo: estudo de caso comparativo em lombalgia.
1. Educação interprofissional sob a ótica de discentes do
Pet-Saúde: um relato de experiência
2. Capacitação aos monitores do Lar de Acolhimento São
Francisco de Frederico Westphalen – RS.
3. Nível de fragilidade em idosos hospitalizados.
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4. Perfil clínico-epidemiológico de indivíduos abordados
em visitas domiciliares
5. Avaliação da qualidade de vida de cuidadores de
idosos com Doença de Alzheimer.
6. Instrumento de avaliação física e mental na pessoa
idosa institucionalizada: percepção do avaliador.
7. Aplicação da activities-specific balance confidence
scale em idosos residentes na comunidade
1. Aprimorando habilidades motoras e cognitivas de
crianças institucionalizadas, através da ludicidade: Relato
de uma intervenção.
2. Perfil epidemiológico de pacientes hemiparéticos
participantes do projeto de extensão "saúde e
movimento após AVE”.
3. Alterações psicológicas e posturais de crianças
institucionalizadas em uma casa de acolhimento do RS.
4. Avaliação de distúrbios do sono em doentes renais
crônicos submetidos à hemodiálise
5. Avaliação do nível de independência funcional em
pacientes oncológicos atendidos em hospitais da cidade
de Erechim
6.Estudo da eficácia do tratamento fisioterapêutico na
incontinência urinária mista: um estudo de caso
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Orientações para a apresentação: tempo máximo de 06 minutos;
Máximo 02 autores poderão realizar a apresentação;
Ao iniciar a apresentação, identificar-se, bem como a instituição a que pertence;
Após todas as apresentações, os integrantes poderão ser submetidos a arguições dos participantes e
banca avaliadora em roda de conversa, máximo de 05 minutos.

