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Introdução: A população brasileira passa pelo fenômeno da transição demográfica,
caracterizada pelo seu envelhecimento, sendo imprescindível, portanto, considerar
aspectos que impactem na qualidade de vida do indivíduo.
Considerando que capacidade funcional relaciona-se às funções fisiológicas,
independência funcional abrange a competência, autonomia e cognição e a
alfabetização em saúde refere-se ao entendimento individual e ao uso das informações
em saúde;
uma perspectiva que relacione essas três habilidades em um programa de saúde,
proporciona ao sujeito o desenvolvimento de potencialidades, conscientização e
informação, refletindo na melhora da sua condição de saúde, além de repercutir em seu
contexto de vida. Objetivo: Desenvolver a cultura científica, promover a pesquisa
dentro dos pressupostos específicos da fisioterapia, utilizar como base para o
raciocínio científico a promoção da capacidade, independência funcional e autonomia
de indivíduos que participam das ações ou são atendidos nos serviços de saúde do
Unileste, bem como de seus acompanhantes. Metodologia: Estudo longitudinal, com
análise das variações nas características dos elementos amostrais ao longo de um
tempo. 
Serão convidados a participar indivíduos atendidos nos serviços de saúde do Unileste e
seus acompanhantes, considerando os critérios de exclusão. Serão contatados
pessoalmente para explicação dos objetivos, procedimentos, riscos e benefícios na
participação. Caso concordem e assinem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), será agendada a avaliação: anamnese, MIF, manuvacuometria,
TC6min, lactato, Escala de Zarit e alfabetização em saúde. Um programa de
treinamento será desenvolvido com cada sujeito e após sua realização será feita a
reavaliação.
 Resultados: Em andamento e sob a coordenação dos professores orientadores, os
discentes integrantes do Projeto estão realizando estudos sistemáticos direcionados à
diferentes áreas além de participarem do processo de treinamento, que os prepara para
realizar a avaliação e aplicação dos Testes nos indivíduos da amostra.
 A participação dos discentes em eventos científicos, como na 20ª Semana de Iniciação
Científica e 11ª Semana de Extensão vem sendo fomentada.
O projeto de Iniciação Científica Capacidade, Independência Funcional e
Alfabetização em Saúde em Indivíduos Atendidos pela Fisioterapia do Unileste/MG se
articula para sua execução com todas as áreas de estágios de fisioterapia, com os
Projetos de Extensão: Alfabetização em Saúde e ComViver e com o CERFV.
 Conclusão: O projeto proporciona o levantamento de novas questões de estudo,
incentivando a pesquisa científica, fortalecendo as linhas de pesquisa do curso de
fisioterapia, incrementando os projetos de extensão. Pretende  favorecer a capacidade,
independência funcional e autonomia de indivíduos participantes e ampliar o
entendimento dos discentes da multicausalidade no processo.
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