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Objetivo Geral:
Desenvolver atividades de promoção e educação em saúde para troca de conhecimento
e ampliação de novas formas de cuidado, envolvendo os profissionais, os estudantes e os
usuários de um Centro de Reabilitação no Recife.
Objetivos Específicos:
 Identificar entre os usuários as necessidades de saúde e reabilitação não
atendidas pelo serviço, tentando suprir as que implicam em informações,
reorganização do processo de trabalho e adoção de novos hábitos ou de
articulação com a rede de saúde.
 Orientar e trocar experiências com os usuários e equipe, refletindo sobre temas
relacionados à saúde e práticas de atividades que possam ser incorporadas e
reproduzidas fora do serviço de saúde.
 Realizar atividades respaldadas nos princípios da educação problematizadora e
metodologias ativas, facilitando a aquisição de novos conhecimentos e hábitos,
pelos estudantes, docente, profissionais e usuários.
 Estimular a interdisciplinaridade com a participação de diferentes saberes e a
participação ativa, no planejamento e no desenvolvimento de atividades
educativas e de promoção de saúde.
 Contribuir para qualificação de estudantes, docente e profissionais do serviço a
partir da articulação entre teoria e prática em um contexto da realidade do SUS

Resumo: O público alvo é constituído pelos usuários em atendimento no Centro de
Reabilitação Fisioterapeuta Antônio Nogueira de Amorim, pela equipe de profissionais
do serviço (6 preceptores) e os 12 estudantes vinculados ao serviço através do Projeto
PET-Saúde Redes de Atenção 2013/2015. Ainda um docente (tutor acadêmico) coordena
a equipe e atividades no projeto PET e também nessa proposta. Os usuários são adultos
com necessidade de reabilitação motora, que realizam tratamento de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia no referido serviço. Os profissionais atendem em
média 16 usuários/dia o que aproximadamente totaliza 480 usuários. A adesão dos
usuários as atividades será livre e voluntária, portanto a quantidade de pessoas é
apenas estimada e poderá variar para mais ou para menos em razão do interesse pelas
atividades e fluxo de usuários no serviço. Os 12 estudantes são dos cursos de
Fonoaudiologia (3), Fisioterapia (3), Medicina (1), Psicologia (1), Serviço Social (1) e
Terapia Ocupacional (3). Os 6 preceptores, profissionais do serviço que orientam os
estudantes nas atividades foram indicados pela gestão da Secretaria de Saúde do Recife
para integrar a equipe do Projeto Pet-Redes de Atenção 2013/2015, sob
responsabilidade da UFPE.

