
DESCRIÇÃO
Registro
200266
Revisão
23/01/2014
Status
Ativo
Título
Visita acadêmica ao Centro Olímpico do Espírito Santo
Data de início
12/12/2013
Previsão de término
12/12/2013
Data de aprovação pelo Órgão Competente
 -
Órgão Competente
Câmara de Extensão
Ano da primeira apresentação
 -
Unidade
Centro de Ciências da Saúde
Departamento
Departamento de Educação Integrada em Saúde
Caracterização
Outros
Programa vinculado
SEM VÍNCULO
Projeto vinculado
SEM VÍNCULO
Principal Área Temática de Extensão
Saúde
Área Temática de Extensão Afim
 NÃO POSSUI
Linha de Extensão
Esporte, Lazer e Saúde
Grande Área do Conhecimento
Ciências da Saúde
Bolsa PBEXT
0
Bolsa Externa
0
Desejo vincular ação de extensão à concorrência de bolsa
Não
Palavras-chave
Fisioterapia; saúde; atleta
Apresentação e justificativa
A Fisioterapia Esportiva é um componente da Medicina Esportiva e
suas práticas e métodos são aplicados no caso de lesões causadas por
esportes, com o propósito de recuperar, sanar e prevenir as lesões (NEGRÃO,
2002).A necessidade de aumentar a longevidade dos atletas, a maior
indicação terapêutica de atividade física e o próprio aumento do número de
pessoas que querem usufruir seus benefícios fazem com que os aspectos
preventivos devam ser encarados como prioridade cada vez maior pelos
profissionais da área de fisioterapia esportiva (FONTANA, 1999).
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Objetivos gerais
Conhecer as lesões ocorridas e as formas de prevenção e reabilitação fisioterapêutica em atletas de diferentes modalidades
esportivas do Comitê Olímpico do Espírito Santo.
Objetivos específicos
 -
Metodologia
A ação de extensão envolve alunos regularmente matriculados na disciplina de Fisioterapia da Saúde do Atleta, do Curso de
Fisioterapia. Os alunos realizarão visita técnica  ao Comitê Olímpico do Espírito Santo e poderão conhecer o espaço físico,
equipamentos, recursos terapêuticos e o trabalho realizado pelos fisioterapeutas deste Comitê, com ênfase nas  formas
prevenção e reabilitação fisioterapêutica dos atletas.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Após a visita, os alunos deverão redigir um relatório técnico e discutirão, em sala de aula, as patologias,  os programas de
prevenção e reabilitação,  observados no Comitê Olímpico.
Site
 -
Origem do público-alvo
Interno
Caracterização do público-alvo
Alunos matriculados na disciplina de Fisioterapia na Saúde do Atleta, do curso de Fisioterapia, no período de 2013-2.
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
 -
Plano de acompanhamento e orientação
 -
Processo de avaliação
 -
Infra-estrutura física
Comitê Olímpico do Espírito Santo em Vitória (ES).
Início da inscrição
 -
Término
 -
Local de inscrição
 -
Gratuito para o público
Sim
Público estimado
14
Informações adicionais
 -

EQUIPE
Participação Nome Telefone E-mail Unidade Departamento/Curso/S

etor
Coordenador L i s a n d r a  V a n e s s a

M a r t i n s
27 8143 1455 lisandra.martins@ufes.br

lisandra.martins@ufes.br
 - Grupo de Servidores do

D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador Verena Kise Capellini 27 3207 0524
(27) 8188-3492

verena.capellini@ufes.br
verenacapellini@ig.com.br

 - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

PARCERIAS
CNPJ Nome Caracterização Tipo
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FOMENTO
Existe execução financeira?
Não

ABRANGÊNCIAS
Nome Estado Município CEP Detalhes

Cent ro  Ol ímpico  do
Espí r i to  Santo

Espírito Santo Vitória 29.050-780 Rua Coronel Schwab
F i l h o ,  s / n ,  B e n t o
Fer re i ra ,  V i tó r ia -ES

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Número de inscritos
0
Número de participantes
0

RESULTADOS GERAIS
Data Resultados

07/01/2014 Após a visita técnica, os alunos foram convidados pelo fisioterapeuta do COES a realizarem estágio de observação
durante o atendimento fisioterapêutico aos atletas.

PRODUÇÕES
Tipo Título Identificação

Outros Visita acadêmica ao Centro Olímpico
do Espírito Santo
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