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Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde
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FUNCIONAL/DEFISIO - UFPE LABORATORIO DE FISIOTERAPIA CARDIOPULMONAR - LACAP/DEFISIO-UFPE
Hospital das Clínicas /UFPE
Resumo da Proposta:
A mobilização precoce é uma terapia que traz benefícios físicos, psicológicos e evita os riscos da hospitalização
prolongada, reduzindo a incidência de complicações pulmonares, acelerando a recuperação e diminuindo a duração da
ventilação mecânica (VM). Objetivo: Promover através de uma ação extensionista a ampliação da formação e
qualificação dos discentes e profissinais do serviço sobre a mobilização em pacientes em estado crítico, bem como,
favorecer a recuperação clínica, motora e funcional dos pacientes internados naquela unidade respirando com auxílio
da VM. Metodologia: O projeto terá 02 momentos sobrepostos: Qualificação e Ação. Durante a fase de qualificação,
todos os envolvidos serão submetidos a treinamento e capacitação sobre Avaliação fisioterapeutica, Protocolos de
Tratamento, Estrategias de Tabulação e nálise de Dados descritiva e inferencial. Durante a fase de ação, os discentes
com supervisão de professor e/ou profissional do serviço irão executar ações de avaliação do pacientes, identificação
de problemas e diagnosticos funcionais, planejamento de conduta com evolução de fases no protocolo de mobilização
na UTI . Resultados esperados: Espera-se melhorar a qualificação dos discentes, profissionais do serviço e favorecer
uma assistência fisioterapêutica padronizada e eficaz para a recuperação do individuo em estado crítico.

Objetivo Principal:
Promover a melhora do paciente crítico, em ventilação mecânica, internado na UTI por meio de mobilização precoce
padronizada guiada pela avaliação clínica, motora e funcional.

Objetivo Específicos:
Introduzir os alunos de graduação através de uma ação extensionista na experimentação da pratica clinica
Capacitar alunos e profissionais de fisioterapia para a execução de programas e estratégias de mobilização precoce,
bem como, de métodos de avaliação e tratamento de dados.
Avaliar os efeitos de estratégias de mobilização precoce em pacientes ventilados mecanicamente internados em
unidade de terapia intensiva sobre a governança clínica.

