
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁRIOS APRESENTAÇÃO ORAL 03/10 

 SALA 01 (Graduação) cód. SALA 02 (Graduação) cód. 

14:00 
PN0002 Papel prognóstico de citocinas 
séricas em pacientes com cardiomiopatia 
dilatada chagásica 

PN0016 Relação entre a capacidade funcional de 
membros superiores com o perfil de atividade 
humana, qualidade de vida e participação em 
pessoas em hemodiálise. 

14:10 

PN0005 Comparação entre o valor 
prognóstico do ISWT, curva do equivalente 
ventilatório de dióxido de carbono e VO2pico 
em pacientes com cardiopatia chagásica. 

PN0017 Avaliação da capacidade funcional de 
membros superiores em indivíduos submetidos á 
hemodiálise 

14:20 
PN0009 Medo de cair e histórico de quedas 
em idosos diabéticos, com e sem 
polineuropatia distal diabética 

PN0018 Como pode ser definido o autocuidado 
em dor de coluna? 

14:30 
PN0012 Associação entre diabetes e medo de 
cair em idosos 

PN0020 A avaliação da qualidade de vida como 
instrumento de identificação dos pacientes com 
disfunção sistólica na cardiopatia chagásica 

14:40 
PN0013 Perfil epidemiológico da dor lombar 
em idosos brasileiros atendidos na atenção 
terciária à saúde entre 2013 e 2018. 

PN0023 ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNÇÃO COGNITIVA 
E DESENVOLVIMENTO MOTOR GROSSO DE 
CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES 

15:00 

PN0014 Correlação entre desempenho no 6-
Minute Pegboard and Ring Test (6PBRT) e 
composição corporal, nível de atividade 
física, força e endurance de membros 
superiores em indivíduos saudáveis. 

PN0024 Abordagens terapêuticas utilizadas pelos 
profissionais da saúde no manejo da dor lombar 
nos departamentos de emergência de regiões com 
baixo IDH. 

15:10 
PN0015 ANÁLISE DOS PÉS ATRAVÉS DO FOOT 
POSTURE INDEX (FPI) EM ESTUDANTES 

PN0025 O impacto do nível de atividade física nos 
parâmetros clínicos e na qualidade de vida de 
pacientes com cardiopatia chagásica 
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SALA 01 (Extensão) cód. SALA 02 (Pós-Graduação) cód. 

14:00 
PN0026 Bebê a Bordo - fisioterapia 
aquática para gestantes 

PN0001 Resistance training induces changes in 
cognitive function in rats induced to type 2 diabetes 

14:10 

PN0029 Fisioterapia aquática e 
acompanhamento nutricional para idosos 
com osteoartrite de joelho: um projeto de 
extensão 

PN0003 Efeito das Mídias Interativas no 
Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes: uma 
Revisão Sistemática com Recomendações Utilizando 
GRADE 

14:20 
PN0031 Fisioterapia aquática no alívio da 
dor: intervenção para mulheres com 
fibromialgia. 

PN0004 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOR LOMBAR 
EM HOSPITAIS FINANCIADOS PELO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE BRASILEIRO ENTRE 2013 E 2018 

14:30 
PN0033 Ideias e atitudes para melhorar o 
dia a dia da criança com transtornos do 
neurodesenvolvimento 

PN0006 Efeito do treinamento de vibração de corpo 
inteiro nas concentrações de biomarcadores 
neuroendócrinos, aspectos clínicos e 
antropométricos de mulheres com fibromialgia: um 
ensaio clínico randomizado 

14:40 
PN0035 Experiência de um Programa de 
Residência de Fisioterapia em Saúde 
Coletiva no Município de Datas-MG 

PN0007 Efeitos da exposição materna a dieta 
hiperlipídica em associação com lipopolissacarídeo 
na memória e estado neuroinflamatório de ratos 
Wistar adolescentes 

15:00 
PN0038 RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O 
PROJETO DE EXTENSÃO: “ESTÓRIA 
CONTADA PALAVRA FALADA” 

PN0008 O Glittre ADL Test para Avaliação Funcional 
de Indivíduos 

15:10 

PN0039 CAMPANHA SETEMBRO 
AMARELO: Prevenção do Suicídio e 
Valorização da Vida em Santo Antônio do 
Itambé - MG 

PN0010 PATIENT GENERATED INDEX (PGI) PARA 
PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA DIALÍTICA.  
Validação de instrumento 

 

 


