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Resumo da Proposta:
O projeto 'ReabilitaDor: Assistência Fisioterapêutica Ambulatorial ao paciente com Dor e disfunções
Musculoesqueléticas e repercussões na funcionalidade' tem como objetivo fornecer atendimento fisioterapêutico a
indivíduos que apresentem distúrbios no sistema osteomioarticular que acarretem deficiências na funcionalidade,
limitações nas atividades e/ou restrições na participação social. Trata-se de proposta com potencial para uma Ação
Curricular de Extensão para o Curso de Fisioterapia, já que haverá uma articulação deste com as disciplinas do curso de
graduação de da pós graduação. Este projeto acontecerá de ABRIL a DEZEMBRO de 2018 no Laboratório de
Aprendizagem e Controle Motor e na Clínica Escola de Fisioterapia da UFPE com carga horária total de 480h. Foram
solicitados recursos financeiros (R$2.000,00) e uma bolsa através do edital PIBEXC2018. Os participantes receberão
assistência fisioterapêutica inovadoras voltadas à promoção da saúde física e metal por uma equipe multidisciplinar
formada por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e odontólogos e estudantes dessas áreas. Haverá a discussão de
casos e a produção contínua de conhecimento que contribuirão para a formação do estudante e produção científica na
área. A equipe interdisciplinar utilizará recursos e técnicas de reabilitação inovadoras baseadas nas melhores
evidências científicas atuais e estará em contato direto com a população universitária e circunvizinha. Esse projeto
possui um impacto social significativo no sentido de oferecer vagas aos pacientes da comunidade que não conseguiram
atendimento nos setores de fisioterapia do Recife por falta de vagas, contribuindo para inserção dos pacientes no
atendimento. Além de incluir pessoas da comunidade interna da UFPE que necessitam de atendimento fisioterapêutico.

Objetivo Geral:
Fornecer assistência fisioterapêutico a indivíduos que apresentem distúrbios no sistema osteomioarticular que
acarretem deficiencias na funcionalidade, limitações nas atividades e/ou restrições na participação social e aproximar
a universidade com a sociedade no sentido de promover a interação do ensino-pesquisa-extensão e produzir
conhecimento significativo trazendo impacto na formação do aluno da graduação e pós-graduação, através da atuação
junto com a sociedade para enfrentamento dos problemas e necessidades da comunidade.

Objetivos Específicos:
- Realizar a triagem dos pacientes e promover a inter-relação constante da universidade com a sociedade e
- Realizar a prática de assistência fisioterapêutica baseada em evidência através interdisciplinar e interprofissional.

- Gerar conhecimento junto com a sociedade e que possa ser utilizado em favor da sociedade;
- Promover impacto teórico-prático na formação dos estudantes de graduação e pós-graduação através das
oportunidades de vivência deste projeto para participação social efetiva e vivências com a população.
- Produzir conhecimentos científicos relevantes e divulgar os conhecimentos em congressos e através da publicação em
periódicos.
- Avaliar o projeto, favorecendo melhoras e fortalecimento de renovação para o próximo ano.
- Realizar a elaboração do relatório final do projeto.

