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Introducao: Conhecer os diferentes aspectos da funcionalidade, incapacidade e saúde, promover orientações estabelecendo
compromissos de realização diária de exercícios no""cantinho da fisioterapia"" é o lema deste projeto. Almejando isso, alunos de
Graduação desenvolvem atividade integrada de ensino e extensão realizando desde 2012 visitas domiciliares aos pacientes da clinica
escola Universitária.

Objetivos: Relatar o projeto FISIOTERAPIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE: VISITAS DOMICILIARES ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, evidenciando experiências de alunos de graduação conhecerem a realidade dos pacientes atendidos, desenvolver
orientação e práticas de promoção em saúde domiciliares aos adultos com deficiência física vinculados à fisioterapia na Clínica escola da
Universidade do Contestado.

Método: Artigo descritivo de relato das visitas domiciliares a adultos e idosos residentes na comunidade de Concórdia-SC. Para seleção
dos pacientes a serem visitados há um rodízio para que todos sejam contemplados com tal orientação, sendo 18 visitas anuais. Desde
2012, iniciou-se um projeto de pesquisa cadastrado sob o número CAAE: 06417412.0.0000.0117 e desde então ele acontece vinculado ao
Estágio supervisionado em Fisioterapia neurofuncional do Adulto e idoso na Universidade do Contestado. As visitas ocorrem 3 vezes no
semestre, em três pacientes para o dia com duração de uma a duas horas cada visita. As mesmas são agendadas previamente com o
intuito de incentivar a realização de exercícios personalizados selecionados previamente e impressos em painel que posteriormente é
fixado no lar em espaço intitulado""cantinho da fisioterapia"". É possível conhecer a realidade domiciliar de cada paciente e tal assunto é
tema de discussão em seminário de estágio, apresentando aos demais estagiários.

Resultados: Foram realizadas 72 visitas domiciliares de 2/2012 a 1/2018, em média de 12 visitas anuais. Nestes anos de projeto foi
possível observar as limitações funcionais decorrentes de barreiras arquitetônicas, compreender que ações de caráter educativo ou
assistencial auxiliam tanto o aluno na Análise e planejamento da intervenção na clínica escola quanto ao paciente na organização de suas
condições ambientais, prescrição de exercícios personalizados e essa interação auxiliam-nos ao treino de Atividades da Vida Diária e
Atividades Instrumentais da Vida Diária, orientando para esse desempenho com a repetição da função diariamente, não só durante os
atendimentos realizados em clínica.

Conclusão: É relatada grande satisfação dos pacientes ao receber as visitas, percebido maior afinidade e empatia na relação aluno
terapeuta-paciente, e vivenciado a aplicabilidade prática do princípio de planejar a intervenção conhecendo a realidade do paciente,
impossível de conhecer quando a fisioterapia se dá somente em âmbito ambulatorial."
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