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25 Efeito da pressão expiratória positiva das vias aéreas sobre hiperinsuflação dinâmica e capacidade de exercício do membro superior em pacientes com DPOC 

26 Efeitos da postura prono e do reequilíbrio toraco-abdominal em recém-nascidos em terapia intensiva 
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44 AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES NO PRE OPERATORIO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR 

45 Diagnóstico cinético funcional em indivíduos no pré e pós-operatório de implante transcateter de valva aórtica 

46 Uso da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória secundária ao COVID-19 em um hospital referência de Goiás 
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56 Comparação do metabolismo muscular da panturrilha entre indivíduos com doença arterial periférica de diferentes distribuições anatômicas. 

57 Reference values for peripheral tissue perfusion of the lower limb measured by near-infrared spectroscopy 
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74 Confiabilidade e acurácia do Teste de marcha estacionária de 2 minutos em adultos ativos e sedentários. 

75 Tradução, adaptação transcultural e validação do Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) para o português brasileiro. 

77 Moderate continuous training versus HIIT on cardiopulmonar fitness and metabolic variables in cancer. Randomized Clinical Trial 
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84 
Teste da Fala com protocolo baseado na progressão da velocidade média predita no teste de caminhada de seis minutos para prescrição de exercício aeróbio na reabilitação 
cardiovascular 

85 
Teste da Fala com protocolo baseado na progressão da velocidade máxima predita no incremental shuttle walking test para prescrição de exercício aeróbio na reabilitação 
cardiovascular 
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91 Impacto na funcionalidade de indivíduos infectados pelo covid – 19 após hospitalização – estudo de prevalência 

92 É possível reduzir o tempo de oclusão das vias aéreas durante a medida da PImax com o índice TIE para avaliar o sucesso do desmame ventilatório? 

93 É possível substituir o teste de respiração espontânea pela determinação do índice TIE com vistas à decisão de liberação da ventilação mecânica? 

94 Efetividade do CNAF em pacientes com Covid-19 para evitar a ventilação mecânica durante as três ondas da pandemia 

96 Influência de um programa de exercícios físicos supervisionados no risco de quedas em idosos da comunidade 

97 Análise da força muscular respiratória e sua correlação com a capacidade funcional em pacientes com insuficiência cardíaca 
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100 Análise da força muscular respiratória e qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca 

101 ASSOCIAÇÃO DOS SINTOMAS RESPIRATÓRIOS E QUALIDADE DO SONO EM AGRICULTORES FAMILIARES 

102 ANTROPOMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL E PERFIL LIPÍDICO DE MOTOTAXISTAS 
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105 Identificação da demanda funcional subjetiva pós alta hospitalar de indivíduos com isquemia crônica e ameaça à viabilidade do membro 

106 Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde na Pandemia de COVID 19: Um olhar do Fisioterapeuta Intensivista. 

107 Análise do perfil de funcionalidade e incapacidade na perspectiva da CIF de pacientes críticos em um Pronto-Socorro 

110 Level of knowledge about coronary artery disease in individuals assisted in cardiovascular rehabilitation programs. 

112 Exercícios aquáticos em asma: uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados 

114 Efeito agudo da Kinesio Taping no metabolismo oxidativo muscular em mulheres com insuficiência venosa crônica 

115 NexoVent: desenvolvimento de uma ferramenta digital para gestão e ensino de ventilação mecânica. 
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131 AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA UTILIZANDO UMA NOVA ESCALA NA UTI 

132 CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS PERIOPERATÓRIAS E MOBILIDADE NA UTI DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA 

133 COMPARAÇÃO DA MOBILIDADE NA UTI APÓS CIRURGIA CARDÍACA ENTRE PACIENTES SOBREVIVENTES E NÃO SOBREVIVENTES UTILIZANDO UM NOVA ESCALA 

134 Recurso Tecnológico e a Confiabilidade Interavaliadores na Avaliação Neurocomportamental de Hammersmith 

135 Ensaio pré-clínico de um protótipo de ventilação mecânica para situação emergencial de COVID-19 

136 Efeito agudo do Threshold PEP™ na função pulmonar de pacientes com derrame pleural 

137 Equação de Predição da Força Muscular Respiratória em Indivíduos Normais através da avaliação da medida dinâmica dos músculos respiratórios 

138 Educação multiprofissional na atenção primária à saúde, destaque para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

139 Atividade e Participação Social no paciente com Síndrome Pós-Covid-19: Uma análise de qualidade de vida relacionada à saúde. 

140 ANALISE DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE ADULTOS JOVENS APÓS INFECÇÃO LEVE E MODERADA DE COVID-19, E SUA ASSOCIAÇÃO COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 

141 ANÁLISE DE NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA ENTRE PACIENTES INFECTADOS E NÃO INFECTADOS PELA COVID-19 E SUA ASSOCIAÇÃO COM SINTOMATOLOGIA 

142 Uso do WHODAS 2.0 como ferramenta para seguimento clínico de indivíduos com asma 

143 Impacto do Treinamento Muscular Inspiratório sobre a qualidade do sono e função pulmonar após Revascularização do Miocárdio 

145 SEGURANÇA E VIABILIDADE DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA CARDÍACA EM USO DE DRENO SUBXIFOIDE 



    RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR                      

             27 – 30 de abril – Florianópolis -SC 

         Comissão de Temas Livres 
          05/04/2022 

146 EFEITOS DO CICLOERGÔMETRO SOBRE A FUNÇÃO CARDIOPULMONAR DE IDOSOS APÓS REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO 

148 DESFECHOS CLÍNICOS E FUNCIONAIS ASSOCIADOS AS COMPLICAÇÕES PULMONARES APÓS REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO 

152 O desempenho no teste de elevação do calcanhar bipodal é influenciado pelo tipo de cadenciamento e posição dos tornozelos 

153 A posição dos tornozelos e o tipo de cadenciamento usados no teste de elevação do calcanhar bipodal promovem respostas fisiológicas distintas entre os protocolos 

155 Efeito da fita elástica na mecânica toracoabdominal, dispneia e nível de atividade física de pacientes com DPOC 

157 A técnica de expiração forçada altera a mecânica respiratória de crianças e adolescentes com fibrose cística 
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159 Telerreabilitação para indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica no Brasil: Um estudo de viabilidade 

160 COMPARAÇAO DA TRANSPORTABILIDADE EM PACIENTES PÓS COVID 19 E NÃO INFECTADOS, RELACIONANDO A CLASSIFICAÇAO DA DOENÇA E A QUANTIDADE DE SINTOMAS 

161 Treinamento muscular inspiratório combinado com treino aeróbico em indivíduos que inalaram fumaça tóxica: Um estudo piloto 

163 ADAPTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA CINEMÁTICA TORACOABDOMINAL PARA INDIVÍDUOS COM OBESIDADE: UM ESTUDO DE VIABILIDADE 

164 EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REALIDADE VIRTUAL SOBRE O EQUILÍBRIO EM INDIVÍDUOS TABAGISTAS 

166 Alterações fisiológicas durante a avaliação visual em recém-nascidos internados na unidade de terapia intensiva neonatal e alojamento conjunto 

167 Desenvolvimento e validação de uma plataforma virtual para o processo de ensino-aprendizagem em ventilação mecânica invasiva 

168 Impacto das recomendações de distanciamento social por COVID-19 sobre a função pulmonar, estado nutricional e morbidade em pacientes com fibrose cística 

169 Avaliação do tempo de internação com e sem a presença do fisioterapeuta em unidade de terapia intensiva neonatal 

171 Associação da capacidade funcional entre o teste incremental de caminhada e o teste de exercício cardiopulmonar em pacientes cardiopatas: um estudo exploratório 

172 Avaliação eletromiográfica durante teste de esforço cardiopulmonar pré-operatório em obesos: viabilidade e padrão eletromiográfico 

174 Qual o ponto de corte do ângulo de fase capaz de discriminar pacientes com doença renal crônica em hemodiálise que apresentam redução da tolerância ao exercício? 

175 A influência da atividade física na força muscular respiratória de militares do Rio Grande do Sul 

177 Qual a influência da força muscular periférica na tolerância ao exercício de pacientes idosos hospitalizados? 
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193 IMPACTO ELETROANALGESIA SOBRE A FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E PERIFÉRICA EM PACIENTES SUBMETIDOS A REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO 

195 
MENSURAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA POR APLICATIVO DE SMARTPHONE E OXIMETRIA DE PULSO EM ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DA FRONTEIRA 
OESTE DO RIO GRANDE DO SUL 

196 Correlação da variabilidade da frequência cardíaca com parâmetros de função pulmonar em crianças e adolescentes com asma 
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204 Atuação da fisioterapia no desmame da ventilação mecânica não invasiva em unidades de terapia intensiva neonatal: análise regional brasileira 
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Benefício vascular precoce da reabilitação hospitalar de baixo custo com faixas elásticas em pacientes com exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica: estudo controlado 
randomizado 
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226 Comparação da função pulmonar de crianças saudáveis praticantes e não praticantes de canto coral 
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236 Correlação entre a força muscular periférica e sedentarismo em indivíduos com DPOC. 
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O USO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA PROLONGADA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS APÓS CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE CARDIOPATIA CONGÊNITA: QUAIS FATORES PRÉ E PÓS-
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Efeitos de manobras de expansão pulmonar comparadas à assistência fisioterapêutica convencional na mecânica ventilatória de indivíduos em ventilação mecânica: ensaio clínico 
controlado e randomizado 

265 Papel da reabilitação pulmonar em pacientes com Fibrose Cística 

266 Função de membros superiores de indivíduos após hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva sob ventilação mecânica 

267 Nível de conhecimento de pacientes em tratamento hemodialítico sobre a Doença Renal Crônica 

268 Doença Renal Crônica: dados epidemiológicos e qualidade de vida de pacientes hospitalizados 

269 Prevalência de traqueostomia precoce em pacientes vítimas de queimaduras com lesão inalatória 

271 A força muscular inspiratória e periférica, a espessura muscular diafragmática e do quadríceps femoral influenciam o equilíbrio postural dinâmico em pacientes com Long-COVID? 

272 O nível de mobilidade é um fator de risco para óbito em indivíduos hospitalizados devido à COVID-19? 

273 
Alterações da funcionalidade em indivíduos com sintomas prolongados da COVID-19: uma abordagem baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde 

274 Análise da qualidade do sono e presença de insônia de tabagistas adultos pré-cessação do tabagismo 

275 Investigação da presença de distúrbios do sono em tabagistas adultos 

276 
COMPARAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR E BIOMARCADORES DE LESÃO ENDOTELIAL E INFLAMAÇÃO ENTRE PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: UM ESTUDO 
TRANSVERSAL.. 

277 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL, FADIGA, QUALIDADE DE VIDA E DESEMPENHO FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS PELA COVID-19 

278 Measurement properties of the General Self-Efficacy (GSE) and the COPD Self-Efficacy (CSES) scales for Brazilian patients with Chronic Respiratory Diseases 

280 Translation, cross-cultural adaptation, reliability and validation of the Basic Psychological Needs in Exercise Scale for use in Pulmonary Rehabilitation in Brazil 

281 Is the Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2) valid and reliable for motivational assessment in Pulmonary Rehabilitation? 

285 Avaliação da funcionalidade e da função muscular global em pacientes críticos neurocirúrgicos submetidos a um programa de fisioterapia 

286 Avaliação do índice de ROX em coorte retrospectiva de pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica por COVID-19 

288 Taxa de mortalidade de pacientes em uso de cateter nasal de alto fluxo para insuficiência respiratória aguda hipoxêmica por COVID-19 

289 Indicadores sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais e emocionais de qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com insuficiência cardíaca crônica 

291 Um novo teste para avaliar a capacidade funcional em pacientes no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca: propriedades de medida do teste de cicloergômetro de seis minutos 
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292 Oxigenoterapia de alto fluxo utilizando máscaras de mergulho (snorkel full face) em pacientes COVID-19 

293 Reprodutibilidade das variáveis fisiológicas no teste do cicloergômetro de seis minutos em pacientes no pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas abertas 

294 
Efeitos do treino aeróbico em bicicleta estacionária sobre a aptidão cardiorrespiratória e qualidade de vida em crianças e adolescentes com paralisia cerebral: uma revisão 
sistemática 

295 Implantação de um sistema de triagem e avaliação fisioterapêutica em um serviço de fisioterapia hospitalar 

296 Impacto e segurança da pressão positiva expiratória versus técnica de breath stacking no pós-operatório de cirurgia cardíaca: ensaio randomizado cruzado 

297 Promoção do sono em unidades de terapia intensiva neonatais: uma revisão sistemática 

298 Ensaio Clínico Randomizado comparando o uso do High Flow Nasal Cannula (HFNC) VS. Cânula Nasal Tradicional após a indução anestésica para intubação orotraqueal 

299 Confiabilidade e efeito de aprendizado do teste de marcha estacionária de dois minutos no período pré-operatório de cirurgia cardíaca 

300 EFEITOS DO PRÉ CONDICIONAMENTO ISQUÊMICO SOBRE VARIÁVEIS MUSCULAR E HEMODINÂMICA EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

303 ELETROESTIMULAÇÃO DO RAMO AURICULAR DO NERVO VAGO PROLONGA ANALGESIA INDUZIDA PELO EXERCÍCIO FÍSICO EM CAMUNDONGOS COM INFLAMAÇÃO PERIFÉRICA 

304 Estratégias de proteção pulmonar utilizadas por Fisioterapeutas em pacientes com COVID-19 

305 Práticas de desmame e extubação da ventilação mecânica em unidades de terapia intensiva neonatal 

307 Impacto da implementação de um check list diário de avaliação em um protocolo de mobilização precoce em uma Unidade de Terapia Intensiva 

308 Avaliação das repercussões hemodinâmicas e respiratórias agudas da cicloergometria em pacientes críticos 

309 perfil epidemiológico e de funcionalidade de pacientes pós-hospitalização por covid-19 

310 Correlação entre o GLITTRE-ADL teste, índice BODE, e o questionário PFSDQ-M em sujeitos com doença pulmonar obstrutiva crônica 

311 Correlação entre capacidade funcional e relato de dor em mulheres com insuficiência venosa crônica 

312 Implementação da ferramenta Safety Huddle como modificador da percepção de segurança do paciente na rotina de uma equipe de reabilitação hospitalar 

314 A força muscular de quadríceps é preditora independente da função endotelial em pacientes em exacerbação da DPOC 

315 Função neurocardiovascular e a associação com o estado de saúde durante a exacerbação da DPOC 

316 Capacidade funcional, hemodinâmica e rigidez arterial em pacientes hospitalizados com infecção aguda do SARS-COV-2: estudo observacional e transversal 

317 Características e desfechos clínicos de idosos pré-frágeis e não frágeis submetidos à cirurgia cardíaca 
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318 App Brincando de Respirar: fisioterapia respiratória pediátrica em suas mãos 

319 Validação de conteúdo da escala de percepção de esforço para crianças (EPEC) 

321 Oxigenoterapia de alto fluxo na insuficiência respiratória em pacientes com HIV 

322 Questionário de conhecimento sobre doença pulmonar obstrutiva crônica para atenção primaria à saúde 

324 Comparação de parâmetros do sistema respiratório de escolares com fibrose cística em estabilidade clínica e em exacerbação pulmonar aguda. 

325 Capacidade de exercício em crianças e adolescentes com asma: Estudo coorte 

326 Conhecimento dos Fisioterapeutas sobre oxigenoterapia no ambiente hospitalar 

328 Fatores associados à funcionalidade após alta hospitalar por COVID-19 

329 CEGO: atuação de um programa de extensão universitária em pneumologia pediátrica 

331 EFEITOS DA MUSICOTERAPIA EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA CARDÍACA: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS 

332 
Influência dos marcadores de estrutura e função muscular na tolerância ao exercício, sintoma de fadiga muscular e função física auto-referida em pacientes com doença renal 
crônica em hemodiálise 

334 AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA E MOTORA DE CRIANÇAS COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA: UM ESTUDO LONGITUDINAL 

335 Exercício de inspiração máxima sustentada: efeito imediato na mecânica respiratória de crianças com fibrose cística 

336 QUADRICEPS ULTRASONOGRAPHIC EVALUATION IN CRITICAL PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT 

337 Avaliação da capacidade funcional por meio do Shuttle Walk Test modificado em crianças diagnosticadas com asma 

338 
Comparação entre o método reequilíbrio toracoabdominal e a técnica de drenagem autógena assistida sobre os parâmetros fisiológicos e desconforto respiratório em recém-
nascidos pré-termo 

339 MOBILIDADE DIAFRAGMÁTICA, GRAVIDADE DA DOENÇA E TOLERÂNCIA AO ESFORÇO NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

340 CPAP no paciente com derrame pleural drenado: estudo piloto multicêntrico de implementação de evidência científica na prática clínica 

341 Impacto do posicionamento prona em pacientes com COVID-19 e síndrome do desconforto respiratório agudo sob ventilação mecânica invasiva: um estudo de coorte multicêntrico 

342 QUALIDADE DE VIDA E FUNCIONALIDADE DE PACIENTES RECUPERADOS DA COVID-19 

343 
VALORES DE REFERÊNCIA E EQUAÇÃO PREDITORA DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA O SHUTTLE TESTE MODIFICADO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAUDÁVEIS NO BRASIL: UM 
ESTUDO MULTICÊNTRICO 
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345 IMPACTO DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR NA CONDIÇÃO RESPIRATÓRIA DE PACIENTES PÓS-COVID 

346 ESTADO FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS PÓS-COVID-19 

347 ESTADO DE SAÚDE DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) E EM CONDIÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL: UM ESTUDO TRANSVERSAL 

348 Teste do degrau de três minutos como preditor de exacerbações em crianças e adolescentes com fibrose cística 

349 Aspects of maximal respiratory pressures measurement: a survey with physiotherapists of cardiorespiratory and intensive care fields in Brazil 

350 Reliability and validity of maximal respiratory pressures: a systematic review 

351 Maximal respiratory pressures: measurements at functional residual capacity in individuals with different health conditions using a digital manometer 

352 Influência da obesidade na pressão inspiratória máxima de indivíduos obesos 

353 Comparação entre a manobra de vibração manual e o dispositivo Lung Cleaner na higienização brônquica na bronquiectasia 

358 Distância de fixação de rosto figurado em recém-nascidos pré-termo internados na unidade de terapia intensiva neonatal. 

363 Internações, custos e permanência hospitalar de pacientes com COVID-19: análise comparativa entre as regiões brasileiras 

364 Comparativo entre as regiões brasileiras dos óbitos e taxa de mortalidade por COVID-19 

365 
IMPACTO DE UM PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO GUIADO PELO NÍVEL DE MOBILIDADE NOS MARCOS FUNCIONAIS E INDICADORES DE MOBILIDADE EM PACIENTES SUBMETIDOS À 
CIRURGIA CARDÍACA 

366 SISTEMA DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUXO POR CÂNULA NASAL NO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO EM PACIENTES INTERNADOS POR COVID-19 

367 
EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO GUIADO PELO NÍVEL DE MOBILIDADE EM DESFECHOS FUNCIONAIS E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA 
CARDÍACA: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO 

368 
BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS THAT SUPPORT AUTONOMOUS FORMS OF MOTIVATION ARE RELATED TO FUNCTIONAL STATUS, SELF-EFFICACY, AND KNOWLEDGE IN PATIENTS WITH 
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

369 Avaliação das Necessidades Psicológicas Básicas para o exercício em indivíduos com Doença Pulmonar Intersticial. 

370 AVALIAÇÃO DA DOR DURANTE PROCEDIMENTO DE ASPIRAÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS. 

372 
Relação entre os valores gasométricos de pressões parciais de oxigênio e gás carbônico com a necessidade de suporte ventilatório invasivo e mortalidade de pacientes críticos com 
COVID-19 

375 AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DA FRAGILIDADE CLÍNICA EM PACIENTES CIRÚRGICOS HOSPITALIZADOS 
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377 Ventilação Não Invasiva em pacientes com bronquiolite em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 

378 A função pulmonar de adultos com asma está relacionada ao sedentarismo e a atividade física 

379 Adaptação transcultural e análise das propriedades de medida do questionário de usabilidade em telessaúde para uso na população brasileira (TUQ Brazil) 

381 Sepse em pacientes queimados com lesão inalatória associada 

382 Avaliação da pressão de cuff de vias aéreas artificiais de pacientes internados em unidade de terapia intensiva 

384 Correlação entre o número de comorbidades associadas e o tempo de internação hospitalar em indivíduos submetidos a cirurgias cardíacas 

385 Physical activity patterns of critically ill patients – behaviour observational mapping study 

387 Hipotensão pós-exercício com diferentes intensidades de treino aeróbio em indivíduos jovens 

388 Avaliação da função pulmonar de mulheres com fibromialgia: um estudo observacional transversal descritivo 

389 Propriedades de medida de um novo teste funcional para uso em pacientes hospitalizados: o teste da ponte no leito - resultados prelimiares 

390 Mortalidade em pacientes com COVID-19 sob ventilação mecânica invasiva: fatores associados e características do manejo clínico e ventilatório nas primeiras 24 horas 

391 Testes funcionais aplicados sob supervisão direta (face-to-face) e indireta (telemonitoramento) em crianças e adolescentes com Fibrose Cística: um estudo de viabilidade 

393 Força muscular periférica pela dinamometria de preensão palmar e fatores associados em doentes críticos por COVID-19 após três meses da alta hospitalar 

394 Capacidade funcional pelo teste de sentar e levantar de cinco repetições e fatores associados em doentes críticos por COVID-19 após três meses da alta hospitalar 

395 Estado funcional e desfechos clínicos de doentes críticos pós-COVID-19: um estudo de coorte 

396 Influência da mecânica respiratória no desfecho de hospitalização de pacientes obesos com COVID-19 admitidos na UTI 

397 Técnicas e recursos em fisioterapia realizados em pacientes com diagnóstico de COVID-19 em uma unidade hospitalar. 

398 Avaliação do desempenho físico de pacientes com doença renal crônica em hemodiálise 

399 
Associação das pressões respiratórias máximas mensuradas em diferentes volumes pulmonares com a capacidade funcional e qualidade de vida em indivíduos com insuficiência 
cardíaca 

400 Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica em pacientes vítimas de queimaduras com lesão inalatória 

401 IMPACTOS DA COVID-19 NA CAPACIDADE FUNCIONAL 

402 Comparação das respostas neuromusculares e bioquímicas entre pacientes com DPOC e indivíduos saudáveis 
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403 Perfil clínico dos pacientes acometidos pela síndrome pós-Covid-19 

404 Segurança e aplicabilidade da estimulação elétrica neuromuscular (EENM) em pacientes críticos com COVID-19 associada à sepse ou choque séptico. 

405 Tradução, adaptação transcultural e avaliação das propriedades psicométricas do CF Stigma Scale 

406 Autoeficácia e motivação para a prática de exercício físico em adolescentes com asma: Resultados preliminares. 

407 Validação psicométrica de questionário para avaliação de autocuidado e autopercepção da doença de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica 

408 Confiabilidade intra e interexaminador de um novo protocolo de avaliação fotogramétrica da movimentação torácica de prematuros. 

410 Associação entre as Variáveis do Pico de Fluxo Expiratório, Força Muscular Respiratória e da Força Periférica em Pacientes com COVID-19 

411 Respostas cardiometabólicas ao Incremental Shuttle Walking Test em pessoas com diabetes mellitus com e sem uso de insulina 

413 Drive respiratório neural durante a ventilação voluntária máxima em hipertensos 

414 Poder preditivo da Escala de Autoavaliacão da Depressão de Zung e do Questionário SF-36 sobre a Capacidade ao Exercício em pacientes com COVID-19 

415 Safety and feasibility of a FES-Cycling based neuromuscular evaluation method in mechanically ventilated patients: preliminary results 

417 Intervenções motivacionais otimizam os benefícios do treinamento físico em pacientes com doenças respiratórias crônicas: uma revisão sistemática com metanálise 

418 Teste de respiração espontânea em prematuros de acordo com o peso de nascimento 

419 Uso da cânula nasal de alto fluxo no desmame do CPAP nasal em prematuros de muito baixo peso 

420 Dispneia e Exercício Aeróbico em Indivíduos Adultos após Infecção por SARS-CoV2: Uma Revisão Sistemática 

421 Testes de Caminhada na Avaliação Cardiopulmonar Funcional após alta hospitalar de Pacientes infectados pela COVID–19: Uma Revisão Sistemática 

422 Análise do perfil de suporte de oxigenoterapia utilizados em pacientes com COVID-19 na unidade de terapia intensiva. 

423 Aplicabilidade do teste do degrau de seis minutos (TD6min) em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise 

424 FuncionalAPP: inovação e tecnologia para registrar e interpretar o desempenho em testes funcionais 

425 Repercussões respiratórias, funcionais e qualidade de vida a curto e médio prazo de indivíduos hospitalizados por COVID-19: resultados preliminares de uma coorte observacional 

426 Uso da cânula nasal de alto fluxo em pacientes oncológicos pediátricos 

427 Relação entre composição corporal e desempenho nas atividades de vida diária avaliadas com o Londrina ADL Protocol de adultos com asma 

429 Avaliação dos postos de trabalho do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva durante a pandemia da Covid19 
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430 Acute of Non-invasive ventilation on peripheral muscle function and aerobic performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a pilot study. 
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Tradução para a língua portuguesa-Brasil, adaptação transcultural e análise das propriedades de medidas da escala de fadiga de Manchester para uso em indivíduos com doença 
pulmonar obstrutiva crônica 

434 Diabetes Mellitus e Tempo de Hospitalização estão associados ao prejuízo na tolerância ao exercício em pacientes pós hospitalização por COVID-19 

435 Validade da escala de fadiga ‘Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue Scale (FACIT-F) em indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

436 Fatores determinantes do desempenho nas atividades de vida diária em adultos com asma 

437 A pressão inspiratória máxima está associada ao desempenho funcional em idosos submetidos ao implante transcateter da válvula aórtica (TAVI) 

439 Confiabilidade e validade da escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL) para adultos com asma 

440 Análise de variáveis clínicas e laboratoriais durante a utilização da cânula nasal de alto fluxo em pacientes com COVID-19 em uma unidade de terapia intensiva 

441 EFEITOS FISIOLÓGICOS DA POSIÇÃO PRONA EM PACIENTES COM SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO INDUZIDA PELA COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 

442 Efeito do treinamento muscular inspiratório e neuromuscular sobre a força muscular e capacidade funcional de pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca 

443 Efeito do treinamento neuromuscular sobre a força muscular, capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca 

444 Ponto de corte do teste Timed up and go para identificar risco de quedas em adultos com asma. 

445 Validade e confiabilidade dos dispositivos para monitoramento da tosse: revisão sistemática 

450 Role of inspiratory muscle strength and endurance on functional performance from the intensive care unit to hospital discharge and beyond in patients with COVID-19 

451 Oxigenoterapia Domiciliar e o Impacto na Funcionalidade Pós-Covid 

452 Eventos adversos durante os atendimentos fisioterapêuticos na reabilitação pós-COVID 

455 Comparação do desempenho nas atividades de vida diária em diferentes etapas medicamentosas e graus de controle em adultos com asma 

456 Desenvolvimento de um Aplicativo de Educação em Saúde sobre a COVID-19 (EducaCOVID) 

457 Internação hospitalar e Funcionalidade em pacientes pós-COVID 

458 Condição respiratória pós-COVID 

460 Impacto da reabilitação pulmonar na capacidade funcional pós-COVID-19 

462 
Análise da utilização do cateter nasal de alto fluxo na redução da necessidade de intubação orotraqueal em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda na pandemia 
por COVID-19 
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463 Fragilidade e Função Respiratória de indivíduos Pós-COVID-19 

464 Intervenção fisioterapêutica: Análise comparativa da admissão a alta hospitalar da força muscular e mobilidade dos pacientes internados no ambiente hospitalar 

465 Fragilidade e Desempenho funcional de pacientes Pós-COVID-19 

466 Qualidade de vida e aspectos funcionais de pacientes Pós-Covid-19 submetidos à reabilitação pulmonar 

467 Plano de enfrentamento da COVID-19: integração dos pilares gestão, pesquisa, educação corporativa e assistência - experiência de uma instituição filantrópica e privada 

468 Existe correlação entre distúrbios respiratórios do sono e força de preensão palmar em pacientes com DPOC? 

469 Estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com COVID-19 grave associada a sepse ou choque séptico: efeitos na avaliação ultrassonográfica cinesiológica e funcionalidade 

470 
A ultrassonografia como ferramenta avaliativa à beira leito da musculatura esquelética: critérios estatísticos e clínicos para certificação dos profissionais fisioterapeutas (Programa 
VISA ultrassom) 

471 Avaliação da dispneia e variáveis respiratórias no paciente hospitalizado com doença pulmonar obstrutiva crônica 

472 Correlação entre o tempo de circulação extracorpórea e o tempo de ventilação mecânica invasiva no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca 

474 Efeito da reabilitação fisioterapêutica na qualidade de vida pós-COVID-19 

475 Avaliação da Capacidade Funcional em hipertensos de difícil controle através do Teste de caminhada de 6 minutos 

476 Força e mobilidade intra-hospitalar de indivíduos sobreviventes da doença crítica COVID-19 e não COVID-19 

477 Repercussão de um programa de fisioterapia na fragilidade de indivíduos pós-COVID-19 

478 Análise comparativa do desempenho no teste do grau de 30 cm em crianças com fibrose cística e saudáveis. 

479 Efeitos hemodinâmicos do treino com cicloergômetro em idosos no primeiro pós-operatório de implante transcateter da válvula aórtica (TAVI) na Unidade de Terapia Intensiva 

480 Impacto da reabilitação fisioterapêutica na funcionalidade pós-COVID-19 

481 Recuperação da frequência cardíaca, nível de atividade física, atividade de vida diária e capacidade funcional em adultos com asma 

482 Relação do sono com a atividade física na vida diária e o uso de medicação para a asma durante a pandemia de COVID-19 

483 Efeitos da reabilitação pulmonar na condição respiratória de pacientes pós-COVID-19 

484 Nível de atividade física na vida diária, características mentais, pulmonares e dispneia de pacientes com COVID-19 pós-hospitalização 
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EFEITO DA ADMISTRAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO EM INDIVÍDUOS HOSPITALIZADOS SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA POR INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA HIPOXEMICA, 
ACOMETIDOS PELA COVID 19 
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487 Pandemia e adesão à assistência fisioterapêutica remota às crianças com doenças respiratórias: registros de um programa de extensão universitária 

488 Avaliação da força muscular respiratória e função pulmonar em pacientes hospitalizados por covid-19 após um ano. 

489 
Protocolo fisioterapêutico supervisionado no pré-operatório de Revascularização do Miocárdio sobre a Modulação Autonômica da Frequência Cardíaca e Tempo de Internação: 
Ensaio Clínico Randomizado 

490 Impacto da internação hospitalar na função respiratória de pacientes pós-COVID 

491 Reversibilidade da causa da intubação e o desfecho da extubação em pacientes de um hospital de urgência e trauma 

492 Aplicação da escala Comfort-Behavior por fisioterapeutas em pacientes internados em uma UTI Pediátrica: impacto nos dias de internação e sedação 

493 USO DA CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO NO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA SARS-COV-2 DURANTE A SEGUNDA ONDA DA PANDEMIA 

494 Quantidade de sintomas durante a COVID ativa e variáveis respiratórias 

495 
Características Clínicas e Epidemiológicas de Cardiopatas com COVID-19 Internados em Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Referência em Cardiologia: Uma Análise 
Retrospectiva de 1 ano 

496 Taxas de deambulação em pacientes com trauma abdominal fechado 

497 Percepção do esforço e sobrecarga física de Fisioterapeutas atuantes em Unidades de Terapia Intensiva destinadas ao tratamento de pacientes com COVID 19 

498 Educação em Saúde e Divulgação dos Resultados Científicos Através das Redes Sociais 

499 Fadiga e funcionalidade de membros inferiores de pacientes com COVID-19 pós-hospitalização: um estudo com follow-up 

500 Sobrevida e fatores associados à mortalidade em pacientes ventilados mecanicamente 

501 Indicadores de Absenteísmo na Primeira Consulta Fisioterapêutica de Pacientes Pós-Covid Regulados Para um Serviço Público Especializado em Reabilitação 

502 Barreiras a deambulação em pacientes com trauma abdominal fechado 

503 Nível de atividade física e qualidade do sono em pacientes com apneia obstrutiva do sono 

504 Análise de barreiras à adesão de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica a reabilitação pulmonar 

505 Avaliação da fadiga e qualidade de vida de pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia 

506 
Um programa de reabilitação cardiopulmonar de oito semanas modifica o comportamento sedentário e o nível de atividade física em indivíduos com sintomas persistentes da 
COVID-19? 

507 Short physical performance battery predicts length of hospital stay in older adults undergoing myocardial revascularization surgery 
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508 A pressão arterial está associada com os diferentes tipos de comportamento sedentário em adolescentes? 

509 Atuação Fisioterapêutica na Síndrome de Kartagener: um relato de caso. 

512 Efeitos da reabilitação pulmonar de baixa frequência e longa duração na capacidade funcional de pacientes com DPOC grave 

513 Hemostatic and creatine kinase responses to high-intensity interval training and moderate-intensity continuous training in patients with coronary artery disease 

517 Relação da força muscular periférica, respiratória e atividade física na vida diária com o uso de corticoides inalatórios em adultos com asma 

521 Correlação entre a qualidade de vida e os sintomas da COVID-19 

522 Sintomas pós-COVID-19 leve - análise 30 dias após a saída do isolamento 

523 AVALIAÇÃO DO CONTROLE AUTONÔMICO CARDÍACO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19 

524 Força de preensão manual como determinante da capacidade de difusão pulmonar dos gases na COVID-19 após um ano da alta hospitalar 

525 Capacidade de difusão pulmonar dos gases em pacientes pós-COVID-19 e sua relação com o estado funcional avaliado pela Post-COVID-19 Functional Status 

526 
Desempenho nos testes de sentar e levantar de 30 segundos e de cinco repetições como determinantes da mudança na capacidade de difusão pulmonar dos gases em pacientes 
pós-COVID-19 

527 Avaliação das atividades de vida diária de pacientes pós covid-19 

528 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO DE PACIENTES SOBREVIVENTES E NÃO SOBREVIVENTES COM DPOC - ESTUDO DE COORTE 

529 
Impacto de um programa de reabilitação cardiopulmonar sobre os sintomas de ansiedade e depressão de indivíduos com sintomas persistentes da COVID-19: resultados 
preliminares 

530 Avaliação da fragilidade na DPOC: Uma revisão sistemática. 

531 Efeitos da inserção de um circuito funcional ao treinamento combinado na integridade celular de membros inferiores de pacientes com DPOC 

532 Uso da simulação realística de alta fidelidade (robótica) no ensino em fisioterapia em terapia intensiva: ensaio clínico aleatório 

533 
O Inventário de Ansiedade para Doenças Respiratórias aplicado por telefone apresenta melhores propriedades de medida do que em formato eletrônico em indivíduos com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica 

534 CORRELAÇÃO DO TEMPO DE ESTADIA HOSPITALAR COM A FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA 

535 O Inventário de Ansiedade para Doenças Respiratórias (IAR) aplicado por meio telefônico é válido e confiável para indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

537 Efeito a longo prazo de um programa de Reabilitação Pulmonar Híbrida com e sem supervisão do fisioterapeuta: Ensaio clínico randomizado e controlado 
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538 Pico da pressão expirada de dióxido de carbono durante o esforço em pacientes com cardiomiopatia dilatada chagásica 

539 O impacto da fisioterapia cardiovascular na redução de custos do tratamento de pacientes portadores de doenças cardiovasculares. 

540 Eficácia de um programa de telerreabilitação cardiopulmonar pós COVID, no Brasil: resultados preliminares de um ensaio clínico randomizado e controlado 

541 Valor prognóstico do Teste de Caminhada de Seis Minutos e Incremental Shuttle Walk Test em pacientes com cardiomiopatia chagásica 

542 Fisioterapia cardiovascular reduz o custo saúde de cardiopatas pós alta hospitalar. 

543 O impacto do treinamento físico moderado sobre citocinas de pacientes com cardiomiopatia dilatada chagásica 

544 Atuação de fisioterapeutas em unidades de terapia intensiva no Brasil: cenário atual 

545 Oximetria de pulso, fadiga e dispneia relatada no TD6 e AVD simuladas de forma remota após a alta hospitalar por COVID-19 

547 Eficácia da reabilitação cardiopulmonar na força de preensão palmar e capacidade funcional em indivíduos pós-Covid-19 

548 Telesaúde como estratégia para assistência fisioterapêutica cardiorrespiratória de pacientes pós-COVID-19: experiências de uma prática de extensão 

549 Efetividade da intervenção fisioterapêutica pré-operatória na incidência de complicações pulmonares após cirurgias cardíacas em crianças com Síndrome de Down 

550 Impacto da pandemia de COVID-19 em aspectos clínicos, psicológicos e de vida diária em adultos com asma que não se infectaram pelo vírus. 

551 Estado funcional e sua relação com características da internação e dispneia em indivíduos pós-COVID-19 após quatro a seis meses de alta hospitalar 

552 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR DE INDIVÍDUOS PÓS-COVID-19 NA CIDADE DE MARINGÁ-PR 

553 Características clínicas e físicas de pacientes com COVID-19 pós-hospitalização: um estudo com follow-up 

555 Ponto de corte do teste de caminhada de seis minutos em pista de 20 metros para discriminar o comprometimento da capacidade funcional em indivíduos com DPOC 

556 Time-saturation ratio (TSR): additional variable for Glittre-ADL test in individuals with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

557 Responsividade do teste de caminhada de seis minutos em pista de 20 metros em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica 

558 Avaliação da funcionalidade de pacientes pediátricos submetidos ao transplante hepático em unidade de terapia intensiva 

559 Reprodutibilidade de um novo protocolo do teste de AVD-Glittre em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica: teste de AVD-Glittre usual pace (TGlittre-UP) 

560 ANÁLISE DA TOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO MÁXIMO E FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E RECEPTORES DE TRANSPLANTE CARDÍACO 

561 Functional Status Scale em crianças hospitalizadas com COVID-19 

562 ANÁLISE DA CAPACIDE FUNCIONAL MÁXIMA E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: UM ESTUDO TRANSVERSAL 
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563 Posição prona na COVID-19: segurança, respostas fisiológicas e desfechos clínicos em pacientes em ventilação mecânica invasiva e em respiração espontânea 

564 Conhecimento, confiança, nível de treinamento e experiência clínica dos profissionais de saúde para realizar um programa de Reabilitação Pulmonar de baixo custo 

565 Avaliação da capacidade funcional e disfunção do músculo quadríceps em pacientes acometidos por COVID-19 no momento da alta hospitalar - resultados preliminares 

566 Projeto “This Is Me”: uma estratégia de storytelling para o reconhecimento individual e resgate do significado e propósito de profissionais fisioterapeutas 

567 Nível de conhecimento dos médicos cardiologistas sobre reabilitação cardíaca 

568 Barreiras encontradas por fisioterapeutas durante a implementação da Reabilitação Pulmonar de baixo custo no Sistema Único de Saúde 

569 Impacto de um programa de capacitação e treinamento de fisioterapeutas em Reabilitação Pulmonar de baixo custo para implementação desse serviço no sistema público de saúde 

570 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL EM PACIENTES PÓS COVID-19 

571 DESFECHOS VENTILATÓRIOS EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS À CIRURGIA ABDOMINAL EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE REFERÊNCIA 

572 Associação de variáveis clínicas e laboratoriais com a mortalidade em pacientes com COVID-19 sob Ventilação Mecânica Invasiva 

573 Caracterização funcional de pacientes recuperados de síndrome respiratória por Covid-19 submetidos a um protocolo de reabilitação física 

574 Fatores de risco para limitação de estado funcional após um ano do diagnóstico de COVID-19 em pacientes não hospitalizados – estudo de coorte 

575 Perfil de indivíduos pós-covid-19: existe diferença entre a primeira e a segunda onda? 

576 EFEITOS DAS TÉCNICAS MANUAIS DE HIGIENE BRONQUICA NA REMOÇÃO DE SECREÇÕES PULMONARES EM PACIENTES VENTILADOS MECÂNICAMENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

577 Reabilitação Fisioterapêutica no Pós COVID-19: ações de uma assistência universitária 

579 Efetividade da gamificação para diminuição do comportamento sedentário em adultos com doenças crônicas: uma revisão sistemática com metanálise. 

580 AVALIAÇÃO DO PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO EM INDIVÍDUOS OBESOS 

581 Impacto da internação hospitalar, gravidade da doença e oxigenoterapia domiciliar na fragilidade de pacientes pós-COVID 

583 Caracterização de prematuros com sucesso no teste de respiração espontânea 

587 INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM MULHERES ADULTAS 

589 Incremental shuttle walking test avalia a capacidade máxima de exercício de pacientes com linfangioleiomiomatose 

590 Efeitos de exercícios respiratórios e fortalecimento muscular dos membros inferiores na força muscular respiratória de pacientes com doenças cardiovasculares 

591 Gerenciamento do Processo de Implantação do Elmo 1.0 em um Hospital Privado no Ceará: Relato de Experiência. 
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592 Relação de dessaturação à distância durante testes de exercício de campo em pacientes com linfangioleiomiomatose: estudo transversal 

593 Frequência cardíaca de recuperação e o impacto na capacidade funcional, dispneia e qualidade de vida em pacientes com DPOC estável: estudo observacional transversal 

594 Desenvolvimento de um questionário de barreiras e facilitadores para a manutenção da mobilidade de pacientes cirúrgicos durante a hospitalização 

595 Capacidade Funcional e aptidão cardiorrespiratória em pacientes acometidos pela COVID-19 

596 Satisfação com programa de reabilitação pós-COVID-19 

597 Impacto de um programa de Reabilitação Cardiopulmonar de uma Clínica Escola na funcionalidade, fadiga e dispneia de pacientes pós COVID-19 

598 Limitações no acompanhamento de indivíduos recuperados da COVID-19 

599 Perfil de pacientes traqueostomizados internados por COVID19 em uma Unidade de Terapia Intensiva 

600 Correlação entre o tempo para primeira ortostase e o tempo de internação na Unidade de Terapia Intensiva de pacientes críticos internados por COVID19 

602 Fatores determinantes da mortalidade em pacientes com Covid-19 grave e Síndrome do desconforto respiratório agudo: uma coorte retrospectiva 

603 Análise da segurança e aplicabilidade de um protocolo de início precoce da reabilitação após angioplastia coronária. 

604 Desmame de cânula nasal de alto fluxo em pediatria: um estudo retrospectivo 

605 Persistência de sintomas após COVID-19 em pacientes não internados: estudo de coorte 

606 Perfil clínico dos pacientes com Covid-19 internados em Unidade de Terapia Intensiva no interior do estado do RS 

607 Função pulmonar e estado de saúde após a COVID-19. Um estudo de coorte. 

608 Avaliação da qualidade da evidência em revisões sistemáticas sobre telerreabilitação em crianças e adolescentes com doenças respiratórias: um estudo metaepidemiológico 

609 Perfil funcional de pacientes hospitalizados por afecções respiratórias 

610 Avaliação da capacidade funcional de pacientes após alta hospitalar por COVID-19 

611 A APACHE II e a SAPS II são capazes de predizer a mortalidade de indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 internados em Unidade de Terapia Intensiva? 

612 Perfil biosociodemográfico e uso de oxigenoterapia em pacientes com a COVID-19 admitidos no pronto socorro de um hospital público do CEGO 

613 Alterações funcionais em curto prazo após alta hospitalar pela COVID-19 através da teleconsulta em um serviço de referência no Nordeste do Brasil: estudo transversal 

614 Capacidade de difusão pulmonar e mecânica respiratória avaliada pelo sistema de oscilometria de impulso após a COVID-19. Um estudo de coorte. 

615 Frequência respiratória e Saturação periférica de O2 avaliadas ao longo da terapia são associadas à falha de CNAF. 
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616 Posição prona em respiração espontânea em pacientes com COVID 19 em um Pronto Socorro público 

617 Dano celular gerado pela infecção por SARS-CoV-2 a lipídeos, proteínas e DNA nuclear de indivíduos que necessitaram de cuidados intensivos. 

618 Avaliação das pressões respiratórias máximas em indivíduos internados em unidade de terapia intensiva: um estudo de coorte. 

620 COMORBIDADES E SUA RELAÇÃO COM O DESFECHO CLÍNICO DE PACIENTES INTERNADOS ACOMETIDOS POR COVID-19 

623 CEGO – Aplicativo móvel para melhorar o tratamento de pessoas com asma 

624 Is frailty syndrome a predictor of morbimortality in postoperative cardiac surgery? – a retrospective cohort study 

625 Translation and cultural adaptation of the post intensive care syndrome questionnaire, PICSQ, for the portuguese language spoken in Brazil 

626 Paracoccidioidomicose: repercussão da doença na força muscular, capacidade funcional e nos volumes e capacidades pulmonares 

627 Disfunções do assoalho pélvico em idosos com DPOC 

628 PERCEPÇÕES DE NECESSIDADES E CONTEÚDOS DE COMUNICAÇÃO VERBAL NA UTI 

629 Situação de tabagismo e disfunção erétil em pacientes na reabilitação pulmonar 

630 Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiorrespiratória: projeto de extensão universitário da região amazônica 

631 Fatores associados à predição do Timed Up and Go test em pacientes sobreviventes da COVID-19 grave na alta hospitalar 

632 A FUNÇÃO MIOCÁRDICA E CAPACIDADE MÁXIMA DE EXERÍCIO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CHAGÁSICA E NÃO CHAGÁSICA 

633 Análise do perfil epidemiológico de pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica em um hospital de urgência e emergência 

634 
Heart rate response at ventilatory thresholds and its exercise intensity prescription domains relation: A Brazilian and European recommendations for cardiovascular rehabilitation 
comparison. 

635 Correlação do desempenho nas atividades de vida diária de adultos com asma moderada-grave com um novo teste funcional de membros superiores 

636 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DESFECHO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS INTERNADAS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

637 O teste de AVD-Glittre é capaz de diferenciar a capacidade funcional entre indivíduos com DPI e indivíduos saudáveis 

638 IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO PRECOCE: ADESÃO DA EQUIPE E RESULTADOS EM PACIENTES CRÍTICOS: DA UTI A ALTA HOSPITALAR 

639 Impacto da manobra de posição prona em pacientes críticos com COVID-19, acordados e em uso de oxigenoterapia, na taxa de intubação e na mortalidade intra-hospitalar 

640 IMPACTO DA CIRURGIA CARDÍACA NA FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA 
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641 Variação da capacidade vital forçada (CVF) e fatores associados em idosos ao longo de seis anos de acompanhamento 

642 Treinamento em serviço sobre ventilação mecânica não invasiva para profissionais atuantes em uma unidade de terapia intensiva neonatal 

643 Criação de um modelo de ficha de avaliação fisioterapêutica para o processo de decanulação em pacientes traqueostomizados hospitalizados 

644 Gamificação para o desenvolvimento da Aprendizagem de Fisioterapia Cardiovascular 

645 Avaliação da atividade física da vida diária e desempenho físico de pacientes após alta hospitalar por COVID-19 

651 Perfil de pacientes com DPOC encaminhados para um programa de reabilitação pulmonar e fatores relacionados com a não adesão ao programa 

653 Análise das características ventilatórias de pacientes com a COVID-19 em ventilação mecânica invasiva. 

654 Variação do Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1) e fatores associados em idosos em seis anos de acompanhamento 

655 Avaliação da força muscular periférica de pacientes internados por covid-19 na UTI de um hospital terciário de Minas Gerais 

657 A COVID-19 leve-moderada afeta negativamente a função endotelial e sintomas em sobreviventes adultos? 

658 Correlação entre Complacência pulmonar e desfecho clínico em pacientes com síndrome respiratória grave por Covid-19 

660 Comparação de desfechos clínicos e funcionais de acordo com a presença de dessaturação no teste de caminhada de 6 minutos em paciente com Fibrose Pulmonar Idiopática 

661 Risco de quedas na DPOC: uma revisão sistemática 

662 Fatores associados à displasia broncopulmonar em recém-nascidos prematuros. 

663 Diferença entre sexo biológico na função pulmonar de sujeitos com bronquiectasias avaliados pelo IOS 

664 EFICÁCIA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA POR INTERFACE CAPACETE EM PACIENTES COM COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

665 O comprometimento moderado/severo do VEF1 aumenta o risco de mortalidade em idosos? 

666 Análise das respostas cardiovasculares durante teste de exercício cardiopulmonar e teste supra máximo em população de amplo espectro de potência aeróbia. 

667 Avaliação da capacidade funcional, VO2pico e resposta da FC no Teste de Degrau de seis minutos em mulheres após hospitalização por COVID-19 

668 Explorando o uso das equações de referência para o teste da caminhada de 6 minutos em indivíduos com doenças respiratórias crônicas no contexto da reabilitação pulmonar 

673 A perfusão, função e morfologia miocárdica influenciam a capacidade de exercício máximo em modelo experimental de cardiomiopatia chagásica crônica 

674 Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com COVID-19 internados em unidade de terapia intensiva 

675 AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES COM IC, DPOC E IC-DPOC EM DOIS ANOS DE SEGUIMENTO 
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676 
O tratamento com Angiotensina-(1-7) atenua o comportamento depressivo e recupera o desempenho físico aeróbico em camundongos com enfisema pulmonar induzido por 
elastase. 

677 
PATIENTS WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASE PRESENT WORSE MOTIVATION TO EXERCISE AND SELF-DETERMINATION AND IT RELATES TO WORSE SELF-EFFICACY, ANXIETY, AND 
DEPRESSION 

678 
Análise metodológica de ensaios clínicos controlados e randomizados de intervenções por meio da telerreabilitação em adultos com COVID-19 e outras doenças respiratórias: um 
estudo metaepidemiológico 

679 Adesão ao curso de capacitação multiprofissional em saúde na assistência ao paciente crítico com COVID-19 em uma empresa de serviços hospitalares. 

680 Comparação dos efeitos de exercícios respiratórios e treinamento físico combinado em solo versus aquáticos em crianças asmáticas: ensaio clínico randomizado 

681 Os efeitos de uma sessão de hemodiálise no equilíbrio estático e dinâmico de pacientes com doença renal crônica em terapia dialítica 

682 Efeitos em longo prazo um ano após programa de treinamento físico no solo e água associado à educação em saúde em crianças asmáticas. 

683 Características e desfechos clínicos de crianças infectadas por SARS-CoV-2 internadas em dois hospitais universitários: série de casos 

684 Volume total de atividade física semanal calculado por dois métodos diferentes em indivíduos com DPOC- estudo piloto 

685 Efeito de broncodilatador na capacidade de exercício de pacientes com bronquiectasia: estudo controlado aleatorizado cruzado e duplo-cego 

686 DESSATURAÇÃO INDUZIDA PELO EXERCÍCIO EM PACIENTES COM DPI: UMA COMPARAÇÃO ENTRE DOIS TESTES FUNCIONAIS DE CAMPO 

687 Comparação físico funcional entre pacientes submetidos à hemodiálise e diálise peritoneal: estudo observacional transversal 

689 Análise da predição da força muscular respiratória pela força de preensão manual e teste de sentar e levantar da cadeira de idosos comunitários 

690 Perfil pulmonar de tabagistas de narguilé e seus fatores correlatos 

691 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS COM COVID-19: REVISÃO SISTEMÁTICA 

692 IS RESPIRATORY FUNCTION RECOVERED AFTER COVID-19? INTERIM ANALYSIS OF A RESPIRATORY IMPAIRMENT SCREENING IN RECIFE, A BRAZIL’S NORTHEAST CITY 

693 Impacto de quedas no desempenho funcional e equilíbrio em pacientes com doença pulmonar intersticial ao longo de um ano: resultados preliminares 

694 Classificação da força muscular respiratória de indivíduos com disfunções cardiorrespiratórias segundo a codificação da CIF 

695 O teste de sentar e levantar de 5 repetições é capaz de estratificar a gravidade da doença de pacientes com doença pulmonar intersticial. 

696 Condição de mobilidade de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva adulto 

697 O estresse fisiológico imposto durante o teste de caminhada de seis minutos é semelhante em pacientes com DPOC exacerbada e estável? 
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700 Comparação de métodos de avaliação funcional respiratória em pacientes sobreviventes da COVID-19 

701 Equilibrio postural na DPOC com apnéia obstrutiva do sono: um estudo transversal 

702 O que é EVALI: uma abordagem socioeducativa em cartilhas de conscientização para acadêmicos da área de saúde 

703 
AVALIAÇÃO DA VALIDADE DE CONTEÚDO E CONFIABILIDADE DA VERSÃO BRASILEIRA DA CYSTIC FIBROSIS KNOWLEDGE SCALE PARA PAIS E CUIDADORES DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM FIBROSE CÍSTICA 

704 O risco de apneia obstrutiva do sono (AOS) pode ser um determinante de prejuízo na funcionalidade? 

705 Efeitos do uso de Binder na função pulmonar e resistência das vias aéreas em sujeitos transgêneros masculinos 

707 Efeito do esforço físico no equilibrio postural de indivíduos com DPOC e apnéia obstrutiva do sono 

708 RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ANSIEDADE E O CONHECIMENTO DE PAIS/CUIDADORES SOBRE A FIBROSE CÍSTICA 

709 ANÁLISE DE FUNCIONALIDADE NA ADMISSÃO E PRÉ-ALTA DE PACIENTES INTERNADOS EM UMA UTI CARDIOLÓGICA 

713 Condição clínica e capacidade funcional de pacientes recuperados de COVID-19 e sua associação com a gravidade da doença 

714 Avaliação da correlação entre a função pulmonar e o equilíbrio postural estático em indivíduos com DPOC moderado a muito grave: estudo transversal 

715 Impacto da pandemia de covid-19 na funcionalidade e força de membros inferiores e atividade física de vida diária em pacientes com doenças pulmonares intersticiais 

716 Estresse oxidativo entre diferentes diagnósticos nas Doenças Pulmonares Intersticiais 

717 Nível de mobilização dos pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca em uma unidade de terapia intensiva 

718 CAPACIDADE PARA O TRABALHO, SONO E QUALIDADE DE VIDA DE FISIOTERAPEUTAS DA UTI DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 

719 Avaliação da capacidade funcional pelo teste de TUG em pacientes com obesidade grave candidatos à cirurgia bariátrica 

720 Mobilização precoce em unidade de terapia intensiva pediátrica: importância, conhecimento e prática 

722 Mudanças na capacidade funcional de indivíduos com síndrome pós-COVID-19 após um programa de telerreabilitação pulmonar 

723 Pico de fluxo inspiratório de crianças e adolescentes com asma que utilizam inaladores de pó seco: um corte transversal 

724 Versão modificada do Unsupported Upper Limb Exercise Test (UULEX) para avaliação da capacidade de exercício de membros superiores de indivíduos pós-COVID-19 

726 Capacidade ventilatória e força muscular respiratória em indivíduos hipertensos 

727 Efeitos do tratamento interprofissional sobre a função pulmonar e adipocinas pró e anti-inflamatórias de adolescentes obesos asmáticos 
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728 Impacto clínico e funcional da COVID-19 em pacientes gestantes em uso de ventilação mecânica invasiva. 

729 
Treinamento muscular inspiratório pré-operatório na força muscular respiratória e no pico de fluxo de tosse de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica– ensaio clínico controlado 
e aleatorizado 

730 Consumo de oxigênio e nível de atividade física avaliada por meio de calorimetria indireta em Unidade de Terapia Intensiva adulto: Revisão sistemática 

731 Perfil Epidemiológico e desfecho de pacientes politraumatizados internados em uma unidade de terapia intensiva 

733 Internações hospitalares e taxa de mortalidade por insuficiência cardíaca em adultos de acordo com o SIH/SUS 

735 Comportamento dos sintomas de indivíduos com Doenças Respiratórias Crônicas durante um programa de telerreabilitação pulmonar 

736 Avaliação da função pulmonar em pacientes com de obesidade grave candidatos a cirurgia bariátrica 

737 Posição prona em pacientes gestantes do 2° e 3° trimestre com a COVID-19 em uso de ventilação mecânica invasiva 

739 
Validação e responsividade do Unsupported Upper Limb Exercise Test modificado (UULEX-T) online para avaliação da capacidade de exercício de membros superiores (MMSS) de 
indivíduos pós-COVID-19 

740 Impacto da ventilação mecânica invasiva na independência funcional de pacientes internados em UTI por COVID-19: um acompanhamento de 6 meses 

741 A PRÁTICA INTEGRADA DO FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

742 O treinamento muscular inspiratório melhora a força muscular inspiratória e a qualidade do sono em pacientes com apneia obstrutiva do sono: revisão sistemática e metanálise. 

744 Nível funcional e a permanência de pacientes pós-COVID-19 em um programa de telerreabilitação 

745 Adesão de indivíduos inseridos em um programa de telerreabilitação pulmonar durante a pandemia da COVID-19 

746 Adesão de indivíduos com doenças respiratórias crônicas à diferentes modalidades de programas de reabilitação pulmonar 

750 Comparação do nível de atividade física na vida diária e sedentarismo durante a pandemia do SARS-Cov-2 entre homens e mulheres com doença pulmonar obstrutiva crônica 

751 Comportamento dos sintomas de indivíduos pós-covid-19 durante um programa de telerreabilitação pulmonar 

752 Dinamometria de preensão palmar pelos protocolos de Southampton e da American Society of Hand Therapists em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

753 Percepção e critérios para utilização de procedimentos de estimulação visual por fisioterapeutas brasileiros em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

754 Correlação entre as diferentes intensidades de atividade física mensurada por meio de um sistema wearable e de um questionário. 

755 
Comparação do perfil clínico entre pacientes acometidos com COVID-19 submetidos à ventilação mecânica invasiva que obtiveram sucesso e falha no desmame ventilatório: 
resultados preliminares 
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756 Homens e mulheres com DPOC apresentam diferença nas respostas da capacidade de exercício frente à Reabilitação Pulmonar? 

758 Correlação da porcentagem da distância predita no TC6' com variáveis do TCP em pacientes com insuficiência cardíaca chagásica comparada a pacientes com outras cadiomiopatias 

759 Associação entre comorbidades e atividade física na vida diária em pacientes com insuficiência cardíaca crônica: resultados preliminares 

760 Área e densidade de eretores da espinha e força de preensão palmar em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

762 
Qualidade do sono e índice de sonolência diurna de indivíduos com doenças respiratórias crônicas e síndrome pós-COVID-19 participantes de um programa de reabilitação pulmonar 
online v 

763 Perfil clínico e tratamento fisioterápico de pacientes com COVID-19 submetidos à ventilação mecânica invasiva em um hospital terciário 

765 Associação entre atividade física, comportamento sedentário e capacidade funcional em pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

766 EFEITOS CARDIORRESPIRATÓRIOS DA RETIRADA PRECOCE DO LEITO NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA 

767 
Efeitos da fita elástica na dispneia, condição de saúde e qualidade de vida em homens não obesos com doença pulmonar obstrutiva crônica moderada a grave: estudo randomizado 
e controlado 

768 Efeito da associação dos exercícios aeróbio e respiratório no controle clínico de pacientes com asma moderada à grave: ensaio clínico aleatorizado 

769 Relação entre estado funcional e qualidade de vida relacionada à saúde após a alta hospitalar em pacientes críticos com COVID-19 

770 
Tutores para gestão, acompanhamento e treinamento da equipe de Fisioterapia de um hospital de referência no tratamento da COVID-19 do Ceará: um relato de experiência 
profissional 

771 Determinantes clínicos e demográficos de pacientes graves com COVID-19 internados em Unidade de Terapia Intensiva: uma comparação entre os anos de 2020 e 2021 

775 Repercussões cardiovasculares promovidas pelo treinamento físico aeróbico em hamsters sírios com cardiomiopatia chagásica crônica 

776 Telereabilitação para Crianças e Adolescentes com Fibrose Cística: Percepção e Relato de Experiência de Discentes 

777 Internações hospitalares e taxa de mortalidade em adultos por hipertensão essencial no Brasil 

778 Estado funcional avaliado pela escala Post-COVID-19 Functional Status e pelo teste senta-levanta de trinta segundos após a alta hospitalar em pacientes críticos com COVID-19 

780 Uso da ventilação não invasiva em ambiente domiciliar para tratamento de pacientes com COVID-19 na fase aguda. 

782 Evolução do estado de saúde avaliado pelo SARC-F em pacientes críticos após sua alta hospitalar por COVID-19 

783 Efeitos do treinamento muscular respiratório na morfologia muscular de ratos diabéticos 

784 Perfil de pacientes com COVID-19 submetidos à terapia com capacete Elmo em um hospital público do estado do Ceará 



    RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR                      

             27 – 30 de abril – Florianópolis -SC 

         Comissão de Temas Livres 
          05/04/2022 

785 A Systematic Review on Blood Flow Restriction Training in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Current Evidence and Theoretical Perspective 

788 
Efeitos da reabilitação cardiopulmonar na distribuição compartimental dos volumes pulmonares, capacidade funcional submáxima e qualidade de vida em pacientes sobreviventes 
da COVID-19. 

792 O distanciamento social durante a pandemia de COVID-19 e seu impacto na capacidade de exercício de pacientes com doenças pulmonares intersticiais 

793 Benefícios do exercício físico aeróbio e resistido na prevenção do Broncoespasmo Induzido pelo Exercício (BIE): revisão sistemática 

794 Ortostase e as chances de óbito em indivíduos com COVID-19 em uma Unidade de Terapia Intensiva 

796 Valores de referência e equação de previsão para o teste funcional de membros superiores Upper Extremity Function – versão Simplificada 

797 Área muscular de coxa e capacidade funcional em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

798 CARACTERÍSTICAS E DESFECHOS CLÍNICOS DOS PACIENTES COM COVID-19 INTERNOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

799 Associação do teste cardiopulmonar de esforço com diferentes características clínicas na Doença Pulmonar Intersticial 

801 Modelo computacional em gestão de dados para coleta e elaboração de indicadores funcionais em Fisioterapia aplicado em um hospital universitário 

802 Efetividade do protocolo de Reabilitação Pulmonar de baixo custo para pacientes com Doença Pulmonar Crônica e Síndrome pós Covid-19 no sistema público de saúde 

804 Avaliação da ansiedade e depressão em pacientes com obesidade grave 

806 Treinamento Muscular Inspiratório em Pacientes Traqueostomizados e de Desmame Prolongado 

807 Variáveis clínicas e gasométricas de pacientes com COVID-19 relacionadas ao sucesso ou falha terapêutica no uso do capacete Elmo. 

808 Uso de índice TIE como método de avaliação para extubação de pacientes com COVID-19 

809 Avaliação de um modelo computacional em gestão de dados pela equipe de Fisioterapia de um hospital universitário 

810 NÍVEIS DE ANSIEDADE, QUALIDADE DE VIDA E DO SONO NAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 

811 AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL PARTICULAR EM CEGO 

812 
Tratamento com Angiotensina-(1-7) durante a fase de sensibilização ao antígeno suprimi a inflamação e o remodelamento pulmonar no modelo experimental de asma induzido por 
desafiados ovalbumina. 

813 Baixa capacidade funcional está relacionada com o aumento do risco de hospitalização no período de um ano em pacientes com doença pulmonar intersticial 

814 Biomarcadores de estresse oxidativo na Doença Pulmonar Intersticial: resultados preliminares 
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815 
Validade, reprodutibilidade e diferença mínima detectável do teste Upper Extremity Function – versão simplificada, para avaliar a capacidade funcional de membros superiores em 
adultos com asma e DPOC 

816 Índice de fadiga e qualidade de vida em pacientes recuperados da COVID-19: Existe diferença entre reabilitação presencial e telereabilitação para melhoria desses parâmetros? 

818 Influência de ciclos respiratórios controlados sobre a complexidade do controle autonômico cardíaco: Um estudo transversal 

819 Poder discriminativo do teste de caminhada de 6 minutos no estado de saúde de pacientes com doença pulmonar intersticial 

824 O impacto da Ventilação Não Invasiva em pacientes Covid-19 no internamento de um hospital particular em Cego 

826 ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS PARA MELHORIA DOS DESFECHOS EM PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA 

827 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO SUL DO BRASIL 

828 O uso de Atividade Profissional Confiável no ensino em saúde: sequência rápida de intubação no paciente com COVID-19. 

829 Equilíbrio e gravidade da asma: a dose da medicação reflete no equilíbrio de adultos com asma avaliados na plataforma de força? 

830 Follow-Up Pós-Alta hospitalar de pacientes sobreviventes a internação na Unidade de Terapia Intensiva 

831 
Avaliação da mudança da mecânica pulmonar após manobra de recrutamento alveolar com a utilização da tomografia por impedância elétrica nos pacientes ventilados 
mecanicamente com covid-19 

834 A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NO SUCESSO TERAPÊUTICO DA POSIÇÃO PRONA EM PACIENTE SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA COM COVID-19 

835 Experiência durante a pandemia do uso da tomografia por impedância elétrica como monitoramento individualizado para pacientes ventilados mecanicamente com covid-19 

836 Correlação entre a força muscular inspiratória e o índice de gravidade de pacientes onco-cirúrgicos 

837 Como o comportamento sedentário e a funcionalidade se relacionam com o sono de pacientes com doença pulmonar intersticial? 

838 Fadiga e estado funcional após COVID-19 leve e assintomática. 

840 Relação do equilíbrio com a quantidade e qualidade do sono em adultos com asma 

841 Características clínicas de pacientes com doenças pulmonares intersticiais no último ano de vida 

842 Uso combinado da ventilação não invasiva e da cânula nasal de alto fluxo como técnicas para evitar a intubação orotraqueal de pacientes com covid-19 

843 Variáveis cardiorrespiratórias e sintomas nos testes de caminhada e do degrau de seis minutos em candidatos à reabilitação cardíaca (FASE II) 

844 Relação entre a carga de trabalho e sintomas no teste cardiopulmonar de esforço em pacientes com doenças pulmonares intersticiais e em indivíduos saudáveis 

846 Uso de biomarcadores renais como preditor de desfechos para uso de ventilação mecânica em pacientes com Covid 19 
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847 A influência da obesidade e da posição prona no desfecho de pacientes graves com COVID-19 internados em Unidade de Terapia Intensiva 

849 Força muscular periférica de tabagistas de acordo com o nível de atividade física 

850 Análise da funcionalidade, força muscular periférica e inspiratória em pacientes onco-cirúrgicos: Coorte prospectiva. 

853 Características do sono de pacientes com doença pulmonar intersticial 

854 Perfil da atividade física na vida diária de indivíduos com insuficiência cardíaca crônica: resultados preliminares 

855 Calculadora de volume corrente ideal: Facilitando a estratégia de ventilação mecânica protetora na prática clínica. 

856 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR NA QUALIDADE DE VIDA E AUTOCUIDADO DE PESSOAS COM CARDIOPATIAS E PNEUMOPATIAS 

857 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DA COVID-19: Análise das internações na segunda onda da Pandemia em um hospital privado. 

858 Impacto do distanciamento social da pandemia de COVID-19 em pacientes com doenças pulmonares intersticiais em cuidados de fim de vida 

860 Fragilidade está associada à medidas antropométricas e de desempenho funcional em pacientes adultos atendidos em um serviço público de fisioterapia? 

862 ESTUDO DA FUNÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA EM INDIVÍDUOS PÓS COVID-19 COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

865 Avaliação de parâmetros respiratórios em idosos submetidos à intervenção fisioterapêutica e gameterapia. 

866 Comparação entre dois métodos de actigrafia do sono em pacientes com doença pulmonar intersticial. 

867 
Ferramenta visual de sinalização de mobilidade de pacientes críticos: estratégia para comunicação efetiva, fortalecimento de cultura de mobilidade progressiva e melhora de 
indicadores funcionais 

868 Relação entre a capacidade de difusão pulmonar e os parâmetros do sistema de oscilometria de impulso em pacientes após a COVID-19. 

869 Associação entre percepção subjetiva da saúde e fragilidade em pacientes atendidos em serviço municipal de fisioterapia. 

870 Filtro respiratório com nanopartículas de prata para a prevenção e diminuição do risco de infecções por bactérias, fungos e vírus 

872 Análise do perfil de pacientes com covid-19 em uso de ventilação mecânica invasiva em um hospital privado 

874 Análise de confiabilidade da versão eletrônica do PEDIATRIC ASTHMA CONTROL AND COMMUNICATION INSTRUMENT (e-PACCI) 

875 EASY-EOV tool - software para identificar casos de ventilação periódica durante o exercício: metodologia de construção e análise da reprodutibilidade. 

877 Análise da função respiratória de mulheres submetidas à cirurgia por câncer de mama: estudo transversal 

878 Análise da implementação do diário de caminhada como boa prática assistencial na prevenção ao imobilismo e tromboembolismo venoso em pacientes hospitalizados 
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880 FUNCIONALIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO SUL DO BRASIL 

881 O índice de ROX-HR como ferramenta para predição de desfecho do cateter nasal de alto fluxo em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica por COVID-19 

882 Perfil dos pacientes com COVID 19 ventilados mecanicamente de forma invasiva em um hospital geral 

884 Mudança na força muscular e funcionalidade na alta da terapia intensiva e internação em pacientes adultos pós-COVID-19 que receberam tratamento fisioterapêutico 

885 TESTE DE CONTROLE DE TRONCO COMO ÍNDICE PREDITIVO PARA SUCESSO DA EXTUBAÇÃO 

886 ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO EM ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA DE METODOLOGIAS ATIVAS 

888 Avaliação dos índices de pneumonia associada a ventilação mecânica após adoção de um protocolo de prevenção em um hospital filantrópico 

889 Desenvolvimento e validação de um manual educativo para pacientes com insuficiência cardíaca 

892 Acurácia dos preditores clínicos na utilização do CNAF para evitar a intubação orotraqueal de pacientes com insuficiência respiratória aguda por COVID-19 

893 Avaliação metodológica de ensaios clínicos randomizados sobre ventilação por pressão positiva não invasiva na síndrome do desconforto respiratório neonatal. 

894 Cinemática da caixa torácica e distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos em pacientes sequelas de acidente vascular encefálico 

895 Análise do perfil de pacientes com covid-19 que usaram ventilação não invasiva (VNI) e cateter nasal de alto fluxo (CNAF) em um hospital privado. 

897 Análise do risco de óbitos por COVID-19 entre a população indígena e não indígena do Brasil no ano de 2020 

898 Há associação entre a progressão da doença pulmonar intersticial e estresse oxidativo e função muscular?: resultados preliminares 

900 Comparação de desfechos clínicos de acordo com a qualidade do sono em pacientes com doença pulmonar intersticial 

902 Análise do perfil e desfecho clínico de pacientes em uso de ventilação não invasiva em um hospital filantrópico 

903 Capacidade funcional de crianças e adolescentes avaliada pelo Teste Glittre-Pediátrico após alta da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 

904 Avaliação do delirium no pós operatório de cirurgia cardíaca em pacientes internados na unidade de terapia intensiva de um hospital particular "CEGO" 

905 MOTIVOS DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO SUL DO BRASIL 

906 IMPACTO DO CONTROLE DE TRONCO E FRAQUEZA MUSCULAR ADQUIRIDA NA UTI NO TEMPO DE VENTILACAO MECANICA, ESTADIA HOSPITALAR E MORTALIDADE 

907 Verificar a efetividade do uso de VMNI nos modos BIPAP e CPAP em pacientes com COVID 19 

908 Análise psicométrica da versão espanhola do Índice de Barthel em pacientes adultos graves na alta da terapia intensiva e três meses após a alta hospitalar. 
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909 
Educação em saúde centrada na funcionalidade para crianças, adolescentes e seus pais e cuidadores seis meses após alta de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica no contexto da 
pandemia por Covid-19 

910 Análise de um bundle de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica em uma unidade de terapia intensiva 

911 Análise do perfil de pacientes com covid-19 em uso de ventilação mecânica que foram submetidos a posição prona nas primeiras 48 horas e seu desfecho em um hospital privado. 

912 Força de preensão palmar como reflexo da força muscular global em pacientes com doença pulmonar intersticial 

916 Normal values for maximal respiratory pressures in children and adolescents: a systematic review with meta-analysis 

920 Elaboração de um manual com orientações para fisioterapeutas sobre mobilização precoce de pacientes críticos internados em unidades de terapia intensiva 

921 Análise do perfil clínico-epidemiológico e a correlação entre sintomas e tempo de internação de crianças com COVID-19 em uma capital da região amazônica 

922 Conhecimento dos profissionais de saúde sobre os efeitos deletérios causados pelo uso inadequado do oxigênio 

923 Incentivador Modificado de Pachón (IMP): uma alternativa de baixo custo e fácil fabricação para países pobres e em desenvolvimento. 

924 Uso de VNI em unidade intermediária e o impacto no agravamento clínico e na transferência para a UTI em pacientes com COVID-19 

925 Perfil epidemiológico de pacientes com fibrose cística no ambulatório de um hospital público 

926 Assincronia da caixa torácica em pacientes pós acidente vascular encefálico 

927 
Percepção dos fisioterapeutas brasileiros em relação aos aspectos cardiorrespiratórios de recém-nascidos em resposta à aplicação de procedimentos de estimulação sensório-
motora de ordem tátil 

928 Efeitos de exercícios respiratórios e fortalecimento muscular na força dos membros inferiores de pacientes com doenças cardiovasculares 

929 Funcionalidade e dispneia após um ano da alta hospitalar de pacientes que necessitaram de ventilação mecânica devido a complicações da COVID-19 

930 Análise da utilização de ventilação mecânica não invasiva em pacientes com COVID-19 

931 NASAL SEPTUM INJURY IN PRETERM INFANTS UNDERGOING NONINVASIVE VENTILATION USING DIFFERENT INTERFACES 

932 
Instrumentos validados em português-brasileiro para avaliar mobilidade e funcionalidade em pacientes adultos ou pediátricos hospitalizados: uma revisão sistemática de 
propriedades de medida 

934 Fatores de risco para displasia broncopulmonar: dados clínicos do segundo dia de vida 

935 Prevalência de fraqueza muscular respiratória em pacientes com COVID Longa e suas relações com a função pulmonar e a aptidão cardiorrespiratória: Estudo Transversal. 

936 Intervenção fisioterapêutica e mortalidade em pacientes com COVID-19 durante internação hospitalar em enfermaria 
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937 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE FUNCIONALIDADE EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO EM UM HOSPITAL PRIVADO. 

938 ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM COVID-19: O PAPEL DO FISIOTERAPEUTA 

939 Comparação de desfechos clínicos e funcionais de indivíduos com covid-19 que pronaram e não pronaram em unidade de terapia intensiva 

940 Avaliação de possíveis disfunções respiratórias através da manovacuometria em idosos com síndrome pós-covid-19 

941 Relação entre os resultados dos exames laboratoriais e os desfechos de pacientes com COVID-19 submetidos à terapia com capacete Elmo 

942 Análise da ventilação e aeração pulmonar através da tomografia de impedância elétrica em duas estratégias de titulação de PEEP na síndrome respiratória aguda grave por COVID-19 

944 Os efeitos do cicloergômetro em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca 

946 Mortalidade por Pneumonias no Brasil: Análise espacial e temporal em dois biênios. 
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