Projeto de Extensão nº 331 - Atenção ao paciente queimado: uma
abordagem multiprofissional na perspectiva do modelo biopsicossocial.
O Projeto Fênix, nome fantasia do projeto, trata-se de um projeto de extensão
interprofissional e multiprofissional que surgiu em 2019 diante da necessidade
de um serviço que acolhesse as demandas de reabilitação do paciente vítima
de queimaduras, tendo em vista que após a lesão a pessoa pode apresentar
uma série de complicações, sendo elas físicas, psicológicas ou sociais. Por
isso, dentro da perspectiva da Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF), o projeto oferta um atendimento multiprofissional
à comunidade, contando com profissionais da fisioterapia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional e psicologia. Atualmente, o projeto atua dentro da Clínica
Escola Interprofissional em Saúde (CEIS), nas segundas-feiras no período da
tarde (13:00 – 18:00Hs). A maior parte dos pacientes é provinda do Centro de
Terapia de Queimados do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, sendo a
maioria crianças da faixa dos 1-10 anos. Devido à fase de desenvolvimento
que acontece de uma forma muito rápida, queimaduras em crianças costumam
ser mais graves que em adultos quando não tratadas, pois a queimadura pode
causar sequelas físicas com impactos sobre a saúde, autonomia e mobilidade,
além dos efeitos sobre saúde mental, limitando assim inserção desses futuros
adultos na sociedade. O acompanhamento do paciente queimado é muito
importante, estudos mostram que pacientes que passam por um programa de
exercício supervisionado necessitam de menos cirurgias ao longo prazo. Dessa
forma, o Projeto Fênix tem como objetivos principais: oferecer atendimento
multidimensional com equipe interdisciplinar e multiprofissional de forma
gratuita à comunidade, aumentando a acessibilidade da população a esses
serviços; possibilitar aos alunos o desenvolvimento/aperfeiçoamento das
habilidades que envolvem a abordagem multidimensional do paciente com
sequelas de queimadura, tão como possibilitar a atualização da terapêutica
com embasamento científico. Dessa forma, esperamos assim ampliar as
abordagens de cuidado e as possibilidades terapêuticas para os usuários,
garantindo uma maior integralidade e resolutividade da atenção à saúde.
A equipe do projeto é composta pela coordenadora e docente do curso de
Fisioterapia, Profa. Dra. Cintia Helena Santuzzi, pelas co-coordenadoras,
Profa. Dra. Fernanda Mayrink Gonçalves Liberato e Profa. Dra. Fernanda
Moura Vargas Dias, como membro externo, conta com as docentes do curso
de Terapia Ocupacional, Profa. Dra. Gilma Corrêa Coutinho, Profa. Dra.
Mariana Midori Sime, pela docente do curso de Fonoaudiologia, Profa. Dra.
Janaína de Alencar Nunes Queiroz, e pela docente do curso de Psicologia,
Profa. Dra. Luciana Bicalho Reis. A equipe também conta com alunos bolsistas
e voluntários. Para participar do projeto como voluntário entre em contato
conosco pelo e-mail projetofenixufes@gmail.com, informando o nome
completo, período acadêmico, disponibilidade de horário durante a semana, e-

mail e telefone para contato. Para agendar um atendimento conosco ligue (27)
99782-6135 ou (27) 3335-7253.
O projeto conta também com uma rede social onde atualizamos a comunidade
com informações a respeito de queimaduras, assim como cartilhas e folders.
Link par acesso: https://www.instagram.com/projetofenixufes/

