Reuma - TO
Coordenadora: Daniela Salgado Amaral

E-mail: danisamaral@hotmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: HC - Hospital das Clínicas

Unidade de Origem: Terapia Ocupacional

Abrangência: Recife
Local de Realização: Hospital das clínicas

Resumo da Proposta:
Pessoas com doenças reumáticas, comumente, apresentam dores nas articulações, limitação nos movimentos e
consequentemente dificuldades para realização das atividades do cotidiano. Diante das necessidades de cada caso, fazse necessário acompanhamento de uma equipe interdisciplinar. O terapeuta ocupacional, fazendo parte desta equipe,
tem como proposta favorecer a realização das atividades do dia a dia de forma independente e com proteção articular.
Para tanto, são utilizadas como estratégias o uso de tecnologias assistivas, atividades funcionais, estabelecimento de
nova rotina e educação em saúde. Percebe-se a relevância de tal atendimento para reabilitação e qualidade de vida
dessas pessoas, no entanto o acesso a esse tipo de serviço é deficitário. O projeto REUMA-TO tem como proposta
oferecer assistência a pacientes com doenças reumáticas, através do atendimento da Terapia Ocupacional (com foco na
indicação e confecção de Tecnologia assistiva) e em grupo (orientações sobre desempenho nas atividades de vida diária
com proteção articular), assim como, a realização de grupos estudo, levantamento bibliográfico e discussões dos casos,
o que vai possibilitar a qualificação da formação de alunos do curso de Terapia ocupacional nessa área, a abertura de
campo para pesquisa, a ampliação do acesso de pacientes a esse tipo de serviço, o que deixa claro a relação entre a
pesquisa, o ensino e a extensão. O projeto será realizado entre abril e dezembro de 2018 no ambulatório de Terapia
Ocupacional do HC e terá como equipe docentes e discentes do curso de Terapia Ocupacional e uma Reumatologista.
Foram solicitadas duas bolsas para alunos, sem recursos financeiros.

Objetivo Geral:
Desenvolver ações de integração entre ensino, pesquisa e extensão para produção de conhecimento na área da Terapia
ocupacional aplicada a pacientes com doenças reumáticas.

Objetivos Específicos:
- Oferecer assistência do terapeuta ocupacional à pacientes reumatológicos
- Aprofundar conhecimento dos discente do curso de Terapia ocupacional na área da reumatologia
- Facilitar o acesso do usuário SUS a esse tipo de serviço
- Realizar discussão de casos com participação de equipe interdisciplinar
- Realizar levantamento bibliográfico e grupos de estudos
- Abrir campo de pesquisa científica, elaboração de TCC.

