
DESCRIÇÃO
Registro
401115
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Status
Ativo
Título
Vivência prática da atuação fisioterapêutica na UTI do HUCAM
Data de início
09/03/2015
Previsão de término
11/12/2015
Data de aprovação pelo Órgão Competente
 -
Órgão Competente
Câmara Departamental
Ano da primeira apresentação
2015
Unidade
Centro de Ciências da Saúde
Departamento
Departamento de Educação Integrada em Saúde
Programa vinculado
SEM VÍNCULO
Principal Área Temática de Extensão
Saúde
Área Temática de Extensão Afim
 NÃO POSSUI
Linha de Extensão
Saúde Humana
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
Visita de observação; atendimento fisioterapêutico; UTI.
Apresentação e justificativa
Trata-se de um projeto de extensão que visa a inserção do acadêmico de fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do
HUCAM, em visitas de observação de atendimento fisioterapêutico e vivência prática do intensivismo, e das relações
multidisciplinares que ocorrem em uma UTI. A vivência destas questões em período que antecede o estágio curricular favorecem
o maior comprometimento do aluno com as disciplinas teóricas afins, promovem amadurecimento profissional do aluno, que
então vislumbra o papel que em breve deverá desempenhar, e o prepara, intelectualmente e emocionalmente, para os estágios
curriculares que se seguirão em sua formação.
Objetivos gerais
Promover ao aluno de graduação de fisioterapia da UFES a oportunidade de acompanhar atendimentos fisioterapêuticos na UTI
do HUCAM.
Objetivos específicos
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Promover ao aluno de fisioterapia a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos teóricos sobre intensivismo e o paciente
crítico;
Promover vivência prática de intensivismo e das ações fisioterapêuticas, profiláticas e curativas, direcionadas aos pacientes
críticos;
Promover vivência da prática da multidisciplinaridade da assistência em uma UTI;
Promover a reflexão sobre o sofrimento humano em condições extremas de doença e das ações de humanização para seu alívio.
Metodologia
Serão elaboradas escalas de visitas de observação aos atendimentos fisioterapêuticos realizados pelos fisioterapeutas da UTI do
HUCAM. Os dias de visita serão às segundas, terças e quintas, das 13h às 19h, sendo que o número máximo de alunos para
cada fisioterapeuta será de 3 alunos.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Ao final de cada semestre será realizado um encontro para discutir, junto aos alunos, os aprendizados, as experiências e as
dúvidas surgidas destas observações. Será aplicado um questionário de auto-avaliação do aluno e de avaliação da qualidade da
ação de extensão.
Site
 -
Origem do público-alvo
Interno
Caracterização do público-alvo
Alunos do curso de Fisioterapia da UFES, que estejam cursando a disciplina de "Fisioterapia em UTI e Emergências" e que
demonstrem interesse pela atividade.
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
Os alunos envolvidos farão visitas de observação, segundo escalas elaboradas semestralmente pela coordenadora do projeto,
visitas estas que serão distribuídas às segundas, terça e quintas, visto que são dias em que os alunos não têm outras atividades
junto ao curso. Nos dias determinados os alunos deverão permanecer no setor de UTI, acompanhando os fisioterapeutas
Giovana e Rodrigo, das 13h às 19h. O máximo de alunos para cada fisioterapeuta será de 3 alunos.
Plano de acompanhamento e orientação
Será feito acompanhamento de frequência dos alunos, através de lista assinada pelo fisioterapeuta do setor, e também será dada
oportunidade, semanalmente, destes alunos relatarem, junto a coordenadora, e demais alunos, suas experiências, dúvidas e
questionamentos acerca das situações vivenciadas.
Processo de avaliação
Ao final de cada semestre será realizado um encontro para discutir, junto aos alunos, suas experiências e aprendizados, e será
aplicado um questionário de auto-avaliação do aluno.
Infra-estrutura física
A infra-estrutura utilizada será da própria UTI ondes as visitas serão realizadas, e uma sala de aula para as reuniões semestrais
para avaliação do aluno e da atividade de extensão.
Vínculo com Ensino
Sim
Vínculo com Pesquisa
Não
Público estimado
40
Informações adicionais
A carga horaria destinada à coordenadora do projeto (Prof. Halina Duarte) junto a estas atividades será de 2 horas semanais. A
carga horária dos alunos poderá variar de acordo com o número de alunos envolvidos, e portanto, do número de visitas que será
possível propiciar a cada aluno.

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

etor
Coordenador Halina Duarte 3225 0582 halina.duarte@ufes.br

halina.duarte@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)

PARCERIAS
CNPJ Nome Caracterização Tipo
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HUCAM  Universidade Pública Outros

FOMENTO
Existe execução financeira?
Não

ABRANGÊNCIAS
Nome Estado Município CEP Detalhes

UTI do HUCAM Espírito Santo Vitória

AÇÕES VINCULADAS
Tipo Título da Ação de Extensão

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Público atingido
0

RESULTADOS GERAIS
Data Resultados

PRODUÇÕES
Tipo Título Identificação
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