
Apresentações dia 20/07 manhã   
 Apresentador Categoria Título do trabalho 
9:20 – 9:25hs Walter Ansanello Pesquisa 

metodológica 
Desenvolvimento e validade de conteúdo: escala fotográfica relacionada ao modelo 
medo e evitação para atividades do ombro 

9:26 – 9:31hs Gabriela Zuelli M. Silva Pesquisa 
metodológica 

A influência de um treinamento baseado no Modelo Biopsicossocial nas crenças e 
atitudes de fisioterapeutas na dor lombar crônica 

9:32 – 9:37hs Thais C. Grou Pesquisa 
metodológica 

Proposta de um questionário para avaliar a influência da dor fantasma no individuo 
amputado 

9:38 – 9:43hs Michely R da Rocha Pós-graduação  Alodínia cutânea em pacientes com migrânea 
 

9:44 – 9:49hs Igor M. T. Correia 
 

Pós-graduação Associação entre o “text neck” - avaliado por inclinômetro - e dor cervical em adultos  

9:50 – 9:55hs Mariane M. Campos Pós-graduação  
 

A influência da educação em neurociência da dor na atividade elétrica muscular de 
idosos com dor lombar crônica inespecífica. 

9:56 – 10:01hs Cristiani Junqueira Pós-graduação  
 

Efeito do método pilates solo e do relaxamento de Jacobson em pacientes com dor 
lombar crônica: intensidade da dor e dos medos e crenças 

Apresentações dia 20/07 tarde – parte 1   
14:00 – 14:05hs Amanda Matias Barbosa Pós-graduação Comparação de afetos positivos e negativos entre indivíduos com dor crônica no 

ombro e um grupo controle 
14:06 – 14:11hs Jéssica Fernandez Pós-graduação Start back e örebro como preditores de incapacidade em pacientes com dor lombar 

crônica inespecífica submetidos à fisioterapia 
14:12 – 14:17hs Vanessa M. P. S. 

Moreira 
Pós-graduação Correlação entre avaliação da dor e aspectos emocionais em indivíduos com 

osteoartritre de joelho 
14:18 – 14:23hs Ana Izabela S. Oliveira-

Souza 
Pós-graduação O treinamento de controle motor cervical alivia a dor e melhora a qualidade de vida de 

pacientes com Disfunção Temporomandibular: estudo piloto 
14:24 – 14:29hs Fabiana A. T C. Belache Pós-graduação Expectativa de melhora como preditor de incapacidade em indivíduos com dor lombar 

crônica inespecífica submetidos à fisioterapia 
14:30 – 14:35hs Michely R da Rocha Pós-graduação  Avaliação da mobilidade funcional em migranosos com e sem cinesiofobia – estudo 

piloto 
14:36 – 14:41hs Marília Caseiro Pós-graduação  

 
Correlação da área corporal dolorosa e escore do central sensitization inventory (CSI) 
em indivíduos com dor crônica unilateral não traumática no ombro 

Apresentações dia 20/07 tarde – parte 2   
16:36 – 16:41hs Leticia P. Araújo 

 
Graduação A sensibilização central em indivíduos diagnosticados com tendinopatia de ombro 

16:42 – 16:47hs Maria Júlia C. Souza Graduação Influência da dor crônica lombar inespecífica em idosos, considerando a intensidade 
da dor, cinesiofobia e incapacidade 

16:48 – 16:53hs Gina O. B. C. Curi Graduação Diferença de sexo na dor e sua relação com os aspectos emocionais em indivíduos 
com osteoartrite de joelho 

16:54 – 16:59hs Natali M. Folster de 
Santana 

Graduação Dor e incapacidade craniocervical em universitários de fisioterapia e odontologia com 
disfunção temporomandibular 

17:00 – 17:05hs Amanda S. Queiroz Graduação Relação do limiar de dor por pressão com a função física e força muscular em 
indivíduos com osteoartrite de joelho 

17:06 – 17:11hs Karina Rabelo Graduação Relação entre o nível de intensidade da dor e a qualidade do sono de idosos com dor 
lombar crônica inespecífica 

 


