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Introdução: A Fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os
distúrbios do movimento humano, que requer para sua formação, uma visão
generalista, capaz de atuar em todos os níveis de atenção a saúde. As mudanças no
perfil epidemiológico da população brasileira, decorrente do elevado crescimento
populacional e aumento da expectativa de vida têm desencadeado preocupações as
autoridades sanitárias e entidades públicas, haja vista o aumento da incidência de
disfunções cardiovasculares, respiratórias e musculoesqueléticas. Frente a esse cenário,
temos observado a reestruturação dos modelos de atenção à saúde e redefinição das
responsabilidades e da prática do profissional fisioterapeuta. Objetivo: Favorecer a
integração dos conhecimentos referentes aos métodos de intervenção fisioterapêutica,
destacando a correlação do sistema cardiorrespiratório e de suporte funcional, no
âmbito da saúde coletiva, além de estimular o desenvolvimento de habilidades para o
trabalho em equipe, incentivo à pesquisa e extensão, alicerces fundamentais para a
formação profissional. Metodologia: Projeto integrador realizado pelos alunos do 7ª e
8º período do Curso de Fisioterapia, sob supervisão dos docentes das disciplinas da
respectiva etapa curricular. No primeiro momento, foi solicitado aos alunos a formação
de grupos homogêneos para escolha do tema, a partir das datas comemorativas do
calendário nacional do Ministério da Saúde, no 1º semestre de 2019. Feito isso, foram
elaborados mapas conceituais considerando a integração entre os métodos de
intervenção fisioterapêutica, destacando o sistema cardiorrespiratório e de suporte
funcional, e suas implicações na saúde coletiva, seguida pela elaboração do vídeo
educativo para divulgação a comunidade acadêmica e externa. Resultados: Do total de
alunos envolvidos, foram formados 09 grupos, compostos por 5 alunos cada. Foram
escolhidos temas relacionados a importância da higienização das mãos; atividade
física; combate às drogas, alcoolismo, tabagismo, câncer de pulmão e doenças
respiratórias, dentre outros. A partir da escolha do tema, os alunos discutiram sobre as
diferentes propostas, elaboraram um cronograma de execução e estabeleceram
articulação com o setor de marketing e comunicação institucional para construção do
vídeo piloto, seguida pela edição final e apresentação para os pacientes da clínica
escola, colaboradores e alunos do Unileste durante a Semana do Projeto Integrador da
Escola de Educação e Saúde. Após divulgação interna e avaliação pela banca
examinadora, os vídeos educativos foram divulgados nas redes sociais e site
institucional.

 Conclusão: O projeto contribuiu para uma educação de qualidade, pautada na
aprendizagem significativa e no crescimento do aluno de forma responsável e
autônoma, utilizando ambientes de aprendizagem diversificados, de forma a
possibilitar o envolvimento entre os pares e a integração dos componentes curriculares,
superando a fragmentação do conhecimento.
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