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Objetivo
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 e ensino da Terapia ocupacional na área da reumatologia Facilitar o acesso do usuário SUS a esse tipo de serviço - Melhorar a qualidade de vida
da clientela beneficiada - Aprofundar o conhecimento dos alunos nessa prática - Abrir
campo de pesquisa científica, elaboração de TCC.
Resumo
Pessoas com doenças reumáticas, comumente, apresentam dores nas articulações,
limitação nos movimentos e consequentemente dificuldades para realização nas
atividades do dia a dia, de trabalho e de lazer. Diante das necessidades específicas de
cada caso, faz-se necessário o acompanhamento de uma equipe interdisciplinar. O
terapeuta ocupacional, fazendo parte desta equipe, tem como proposta a realização das
atividades de forma independente e protegida. Entre os seus objetivos estão controlar a
dor, manter amplitude de movimento, fortalecer musculatura, prevenir deformidade,
realizar programas especais utilizando princípios de proteção articular e conservação de
energia. Para tanto, são utilizadas como estratégias o uso de tecnologias assistivas,
atividades funcionais, estabelecimento de nova rotina e educação em saúde. Percebe-se
assim, a relevância de tal atendimento para reabilitação e qualidade de vida dessas
pessoas. No entanto o acesso a esse tipo de serviço é deficitário. Este projeto tem como
proposta oferecer assistência a pacientes com doenças reumáticas, através do
atendimento da Terapia ocupacional, individual e em grupo,realização de estudo e
discussões dos casos, e confecção cartilhas de orientações, o que vai possibilitar a
qualificação da formação do aluno nessa área, a abertura de campo para pesquisa,

assim como, a ampliação do acesso a esse tipo de serviço, o que deixa claro a relação
entre a pesquisa, o ensino e a extensão.

