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Introdução: A contribuição da equipe de fisioterapia inserida no projeto de extensão
“ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE AO PORTADOR DE FERIDAS
CRÔNICAS”, abrange promoção à saúde, prevenção e reabilitação de solução de
continuidade, além da redução do período de sua cicatrização, tornando possível a
recuperação de funções inerentes. Propõe-se uma intervenção fisioterapêutica conjunta
com enfermagem e nutrição, cabendo aos estagiários de fisioterapia complementar os
dados específicos da avaliação fisioterapêutica através de triagem prévia realizada
pelos estagiários de enfermagem. Além disso, finalizada a avaliação e estabelecido o
diagnóstico funcional, será proposto um programa de intervenção fisioterapêutica
atendendo as especificidades de cada indivíduo. Objetivo: Integrar a equipe
interdisciplinar; promover ações preventivas com foco na incidência de lesão de
continuidade; oferecer assistência fisioterapêutica a indivíduos portadores de feridas.
Metodologia: A primeira fase do projeto aconteceu no 1ºsemestre/2012, com palestras,
participação em Grupos de Discussão e Grupos de Estudo, para esclarecer as
possibilidades de intervenção fisioterapeutica dentro da proposta estabelecida pelo
grupo, além do nivelamento de informações sobre feridas e cicatrização.  A segunda
fase definida educativa, prevista para o 2ºsemestre/2012, constitui-se de ações
comunitárias através de palestras para pacientes e capacitações para cuidadores.
Finalmente, na intervenção junto ao paciente, propomos um programa utilizando
recursos eletrofísicos, terapias manuais, cinesioterapia como ação fisioterapêutica nas
três fases do processo cicatricial, através da avaliação e diagnóstico funcional obtido
pela Classificação Internacional de Funcionalidade(CIF). Resultados: Como resultado
parcial indicamos que na primeira fase do projeto: elaboração de palestras,
participação em Grupos de Discussão e Grupos de Estudo obtivemos sucesso com a
socialização dos métodos e técnicas fisioterapeuticos junto a equipe e também com o
reconhecimento das particularidades e contribuições de cada profissão visando o
sucesso da proposta macro. Conclusão: a integração da fisioterapia a uma equipe
interdisciplinar para atender aos pacientes portadores de feridas é indispensável a
promoção da saúde, prevenção e reabilitação, visto que acelera o processo de
cicatrização, fortalece a musculatura, melhora a qualidade de vida e previne lesões,
utilizando recursos eletrofísicos, técnicas fisioterapêuticas, e abordagens educativas.
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