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Editorial
O ano de 2016 foi de muito 

aprendizado e sucesso para o Cur-
so de Fisioterapia da URI Erechim: 
foram mais de 10.000 atendimen-
tos de fisioterápicos gratuitos para 
a comunidade carente; teve início a 
3º turma de Pós-Graduação em Fi-
sioterapia em Ortopedia e Trauma-
tologia (uma parceria com o IOT de 
Passo Fundo); houve participação 
de docentes e discentes em even-
tos nacionais e internacionais; fo-
ram realizadas pesquisas em nosso 
curso premiadas em congressos; 
tivemos o envolvimento de aca-
dêmicos em projetos, inclusive de 
ação social; e o ano culminou com 

o doutoramento de seis professo-
res do curso.

A URI Erechim é uma Institui-
ção Comunitária de Ensino Superior 
(ICES) que cumpre o seu papel com 
alunos e comunidade, contemplan-
do a harmonia entre ensino, pes-
quisa e extensão. E o que norteia 
o Curso de Fisioterapia da URI é a 
formação “de um profissional ge-
neralista, humanista, crítico e refle-
xivo, capacitado a atuar em todos 
os níveis de atenção à saúde, com 
base no rigor científico e intelectu-
al” (PPC, 2014). Dentro desse con-
texto, algumas das ações do curso, 
em 2016, estão registradas nesta 

edição do Informafisio.
Finalizo com muito respeito 

e admiração pela Profa. Dra. Mi-
riam Salete Wilk Wisniewski e sua 
condução do Curso de Fisiotera-
pia nos últimos anos, desejando 
muito sucesso no Curso de Medi-
cina, pois numa ICES a interdisci-
plinaridade é sempre bem-vinda. 
Por isso é importante transcender 
esse espaço.

Carinhoso abraço e um exce-
lente 2017!

Profa. Janesca Mansur Guedes
Coordenadora do Curso de 

Fisioterapia da URI Erechim 
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Curso de Fisioterapia promove VII Integrafisio 
e IV Encontro de Egressos

Um momento para integrar alu-
nos, professores e egressos a fim 

de promover reflexões e discussões 
sobre temáticas emergentes, reforçar 
conhecimentos e estimular o desen-
volvimento científico. Essa é a propos-
ta do VII Integrafisio e IV Encontro de 
Egressos, promovido pelo Curso de Fi-
sioterapia da URI Erechim, que acon-
tecerá entre os dias 04 e 06 de abril e 
trará abordagens acerca da temática 
“Integrando o Conhecimento Científi-
co à Prática Fisioterapêutica”.

A programação contempla di-
versas atividades para promover o 
desenvolvimento científico dos par-

ticipantes. Serão apresentações de 
trabalhos, minicursos e palestras que 
vão analisar diferentes temáticas e 
possibilidades de atuação do profis-
sional fisioterapeuta.

Na segunda-feira, dia 04 de abril, 

Objetivo do evento é integrar profissionais, acadêmicos e egressos

acontece a palestra de abertura, cujo 
tema será o uso de cães como recurso 
terapêutico (Cinoterapia). O assunto 
será abordado por representantes do 
Projeto Luna Cinoterapia, de Santa 
Rosa.
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Egressa de Fisioterapia vai fazer Residência 
Multiprofissional em Cardiologia

A ex-acadêmica do Curso de Fisio-
terapia da URI, Tainá Samile Pe-

sente, que colou grau no dia 13 de 
fevereiro, acaba de ser aprovada na 
Residência Multiprofissional em Car-
diologia, no Hospital da Cidade, em 
Passo Fundo.

Tainá revelou que, durante a Facul-
dade, “as áreas de cardiologia e respira-
tória sempre foram minhas preferên-
cias, pois acho incrível e complexa toda 
a parte teórica, mas o que realmente 
me encanta é o atendimento, seja ele 
no hospital ou na reabilitação cardio-
pulmonar”. Além disso, reforçou ela, a 
formação acadêmica possibilitou ver 
que ainda faltam lacunas a ser preen-
chidas. “Tive profissionais extremamen-
te competentes e que me incentivaram 
a não me acomodar diante das dúvidas 
e anseios. A URI e, principalmente, o 

Curso de Fisioterapia, através de todo 
o seu corpo docente, foi fundamental 
para a minha aprovação na residência 
partindo do excelente ensino, das pos-
sibilidades de participação em pesqui-
sas, dos cursos e das atividades práticas, 
chegando até o apoio e incentivo rece-
bido dos professores e da coordenação 
do curso”, destacou.

Ela aponta outros motivos que 
contribuíram para sua aprovação. “Acre-
dito que ter sido bolsista de Iniciação 
Cientifica e participado do Ver-SUS fo-
ram outros diferenciais que me capaci-
taram e me destacaram para aprovação 
na residência. Escolhi pela residência 
Multiprofissional em Cardiologia, pri-
meiramente e exclusivamente pela 
vontade de viver a interdisciplinaridade 
em saúde, uma vez que acredito que 
dessa forma serei uma Fisioterapeuta 

melhor e que somente com um trata-
mento integrado é possível realmente 
cuidar e proporcionar qualidade de 
vida ao paciente. Outra motivação foi o 
fato de trabalhar em um hospital e essa 
vivência estar integrada com o atendi-
mento básico, que dentre todos os lo-
cais de atuação do Fisioterapeuta, estes 
são os ambientes de trabalho que mais 
me encantam e fascinam”, concluiu.

Tainá Pesente 
fará residência 

multiprofissional 
em cardiologia

Fisioterapia desenvolve atividade de integração 
por meio de ação social

Os acadêmicos do Curso de Fisio-
terapia da URI Erechim continu-

am desenvolvendo atividades de in-
tegração com os calouros. Neste ano, 
além da recepção feita no início do se-
mestre pelo Diretório Central dos Es-
tudantes (DCE), a turma de veteranos 
está realizando a integração sob o for-
mato de ação social, cujo foco são as 
crianças, em virtude da disciplina de 
Desenvolvimento Humano e Aprendi-
zagem, que os prepara neste aspecto.

A proposta da atividade come-
çou a ser desenvolvida na terça-feira, 
19, no projeto “Reciclando pela Vida”, 
no Bairro Novo Horizonte, onde exis-
tem 12 crianças do local, além de 
outras das redondezas, que também 
foram se integrando. São encontros 

mensais, com duração aproximada 
de uma hora, que visam o desenvol-
vimento de atividades psicomotoras 
para crianças com idade entre zero e 
sete anos.

As atividades desenvolvidas pelo 
grupo visam o desenvolvimento do 
equilíbrio, lateralidade, esquema cor-

Proposta será desenvolvida 
em quatro encontros

Atividades de ação social buscam 
a integração entre os acadêmicos

poral, coordenação motora ampla e 
praxia fina, em um ambiente lúdico, 
com músicas e brincadeiras ao ar livre. 
Os próximos encontros acontecerão 
nos dias 17 de maio e 21 e 28 de ju-
nho, quando acontece o encerramen-
to, com a participação da banda mar-
cial da escola Professor Mantovani.
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Curso de Fisioterapia realiza VII Integrafisio

Com o objetivo de integrar o co-
nhecimento científico à prática 

fisioterapêutica, o Curso de Fisiotera-
pia da URI Erechim está realizando a 
VII Integrafisio, organizado pela turma 
2013. O evento, aberto na manhã de 
segunda-feira, 04, está sendo promo-
vido em conjunto com o IV Encontro 
de Egressos do Curso.

O encontro, que prossegue até 
quarta-feira, 06, quer, ainda, promover 
um momento de reflexão e discussão 
em torno de temáticas emergentes na 
área, reforçar conhecimentos, condu-
tas e técnicas de competência profis-
sional e estimular o desenvolvimento 
científico dos acadêmicos.

Já na primeira atividade, o en-
contro mostrou como os cães podem 
se constituir em excelente recurso na 
área terapêutica. A técnica da cinote-
rapia foi mostrada pelos integrantes 
do projeto Luna Cinoterapia, de San-
ta Rosa. Denise Lozekan, da APADA 
(Associação dos Pais e Amigos dos 
Deficientes Auditivos), onde é desen-
volvido o projeto, explicou que o cão 
é um facilitador para desenvolver as 
habilidades da criança e lidar com as 
dificuldades que ela apresenta. “É um 
estímulo para ela e que tem contribuí-
do para o desenvolvimento total den-
tro da nossa escola”, avaliou.

A Escola em questão trabalha 
com crianças surdas há 30 anos. Para 
Fernanda Alves, também integrante 

do projeto Luna, “a proposta da Bri-
gada contribuiu em vários aspectos, 
como a autoestima e a relação com 
outras pessoas, além da ampliação 
do ensino de Libras”. Segundo o ca-
pitão Anderson Machado, da Briga-
da Militar de Santa Rosa, o trabalho 
desenvolvido pela cadela Luna, da 
raça labrador, inspirou as ações que 
são desenvolvidas. “A polícia tem o 
seu papel social e o projeto Luna tem 
contribuído para a transformação não 
apenas das crianças, mas também dos 
próprios policiais que atuam na área 
comportamental”, frisou o policial.

A utilização de animais como 
instrumento terapêutico tem sido lar-

Apresentação artística do 
CTG Galpão Campeiro marcou 

abertura do Integrafisio

Trabalho com cinoterapia foi 
apresentado por autores do 
projeto Luna, de Santa Rosa

Cães têm dado excelente 
contribuição na área 

terapêutica

Presença da cadela Luna foi atração na abertura do Integrafisio

gamente utilizada por profissionais 
da saúde e educação, porém, os cri-
térios de aplicação e o embasamento 
científico da equipe, além do cuidado 
com os animais, são rigorosos e base-
ados em formações complementares 
e capacitações dos profissionais, além 
de adestramento específico para cada 
animal.

A platéia lotada por profissionais 
fisioterapeutas, professores e alunos 
do curso e familiares, contou ainda 
com um grande número de alunos do 
Ensino Médio da Escola Básica da URI, 
promovendo o intercâmbio de co-
nhecimento e integração entre todos 
os alunos da casa.
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Aberta 3ª turma de Especialização em Fisioterapia 
da URI com o IOT de Passo Fundo

Teve início no sábado, 12, a terceira 
turma do Curso de Especialização 

em Fisioterapia em Ortopedia e Trau-
matologia, realizado em parceria en-
tre a URI Erechim e o IOT Hospital do 
Trauma, de Passo Fundo. Vinte e cinco 

alunos participaram da primeira disci-
plina, de Biomecânica, ministrada pelo 
professor Alexandre Henrique Nowo-
tny, de Maringá/PR. O corpo docente é 
um dos diferenciais do Curso, que con-
ta com 28 professores de todo o país.

Outro importante momento do 
primeiro dia de atividades foi o lança-
mento do livro “Fisioterapia: No Cami-
nho da Arte”, resultado da produção 
de trabalhos de alunos e professores 
do Curso, no período de 2012 a 2014.

Lançamento do livro contou com a 
participação de alunos, professores e 

profissionais da área

Primeira aula da nova 
turma aconteceu em 

Passo Fundo

Nova turma de Especialização 
em Fisioterapia conta 

com 25 alunos

Professora de Fisioterapia apresenta pesquisa em Congresso

A professora Ana Lucia Bernardo de 
Carvalho Morsch, do Curso de Fi-

sioterapia da URI, apresentou, em ju-
nho, no VI Congresso Gaúcho de Tera-
pia, em Bento Gonçalves, um estudo 
sobre a atuação do fisioterapeuta em 
uma unidade de terapia intensiva. O 
trabalho teve a parceria do Hospital 
Santa Terezinha de Erechim e da pro-
fessora Ana Laura Nicoletti Carvalho 
Petry, da UFFS, que foi docente do 
Curso de Fisioterapia da URI.

O Congresso, que contou com a 
participação de médicos, enfermei-
ros, fisioterapeutas, nutricionistas e 
cirurgiões-dentistas, teve como tema 
central a segurança do paciente, na 
qual a multidisciplinaridade abraça a 
ideia de que há espaço para melho-
ra no que diz respeito a uma ampla 
gama de medidas que visem o melhor 
cuidado do doente crítico.

A atuação do fisioterapeuta em 

uma unidade de terapia intensiva, 
diz a professora, é essencial para a 
reabilitação dos pacientes na qual a 
mobilização precoce tem sido ampla 
e mundialmente discutida devido ao 
impacto gerado com relação à dimi-
nuição do tempo de ventilação me-
cânica levando a um menor índice de 
infecção hospitalar e, consequente-
mente, à diminuição dos dias de inter-
nação o que leva à redução de custos.

Com certeza, diz a professora, 
esse é um tema muito importante 
que deve ser discutido e adequado à 
realidade de nosso país, onde as ver-
bas para a saúde ainda são escassas. 
Embora exista um crescimento na ela-
boração de protocolos para a preven-
ção de fatores de risco e mobilização 
precoce, ainda há uma tendência de 
imobilização e sedação em pacientes 
internados em unidade de terapia 
intensiva, o que contribui para uma 

Professora Ana Lucia Morsch 
apresentou trabalho no Congresso

maior degradação muscular que pode 
alcançar valores de aproximadamen-
te 5% ao dia, constatada em diversos 
estudos. Por isso, completa, a impor-
tância da implementação e utilização 
de protocolos pela equipe multidis-
ciplinar que faz toda a diferença no 
sucesso do tratamento dos pacientes 
gerando desfechos positivos.



INFORMAFISIO  - 5

Fisioterapia em grandes queimados é o 
tema do último dia do Integrafisio

Com a proposta de promover refle-
xões e discussões em torno de te-

máticas emergentes na área, reforçar 
conhecimentos, condutas e técnicas 
de competência profissional e estimu-
lar o desenvolvimento científico dos 
acadêmicos, o Curso de Fisioterapia 
da URI Erechim encerrou, na manhã 
desta quarta-feira, 06, o VII Integrafi-
sio e o IV Encontro de Egressos.

A palestra de encerramento 
trouxe vivências e experiências fisio-
terapêuticas em situações de grandes 
queimados, como aconteceu no caso 
do incêndio na Boate Kiss, em Santa 
Maria, que deixou 242 mortos e 680 
feridos, em 27 de janeiro de 2013.

Conforme a Fisioterapeuta Ân-
gela Machado Fernandes, o acompa-
nhamento fisioterapêutico em casos 
de queimaduras é realizado por cinco 
anos, uma vez que muitos ainda têm 
sequelas de queimaduras, problemas 
respiratórios, entre outros. “Observa-
mos uma grande procura das universi-
dades de modo a trazer aos alunos os 
conhecimentos específicos do atendi-
mento de queimados, que é multidis-
ciplinar e conta com o apoio de profis-
sionais de todas as áreas”, explicou.

Da mesma forma, o fisioterapeuta 
Éder Kroeff Cardozo, que estava traba-
lhando como plantonista em Porto Ale-

gre no dia da tragédia, explicou que a 
ação do fisioterapeuta na hora certa é 
fundamental inclusive para determinar 
a sobrevivência dos pacientes. “Assim 
que recebemos feridos em Porto Ale-
gre, iniciamos o processo de fisioterapia 
para higienização pulmonar, limpeza 
de secreções tóxicas e cuidados com as 
queimaduras, que limitam a respiração 
e a mobilidade”, contou.

A importância do trabalho mul-
tidisciplinar foi enfatizada pela psi-
cóloga Luana Gasparetto Fontanella, 
egressa do Curso de Psicologia da URI, 
que atuou como voluntária durante o 

Acadêmicos, professores e profissionais da área participaram da atividade

Profissionais que atuaram no atendimento e mãe de vítima fizeram seus relatos

ocorrido. Para ela, a união e o traba-
lho em equipe foram fundamentais 
para auxiliar pacientes, profissionais e 
familiares. “Chegou um determinado 
momento em que as equipes tam-
bém precisaram de ajuda psicológica, 
dado que a tragédia comoveu toda 
a população. O mais importante de 
tudo isso foi ver uma equipe em uma 
causa. Todas as pessoas trabalharam 
juntas, unidas e sabiam da importân-
cia de cada um, sobretudo porque o 
trabalho não se limita apenas ao mo-
mento, mas sim, à sequência”, obser-
vou a psicóloga.

O relato também contou com a 
participação de Rosa Vizioli, de Ere-
chim, que perdeu uma filha na tragé-
dia. “É uma vida totalmente transfor-
mada, na qual temos de recomeçar 
dia após dia. Todos os acompanha-
mentos foram fundamentais. É difícil 
falar do episódio e lembrar do cená-
rio com tantos jovens que perderam 
a vida. Não há coração que resista. 
É uma luta contínua, diária, onde o 
apoio de profissionais, especialmente 
psicólogos, é fundamental para conti-
nuarmos vivendo”, relatou.
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Fisioterapia visita Centro de Equoterapia

Numa iniciativa de compartilhar 
conhecimento, os alunos da dis-

ciplina eletiva de Equoterapia, do 
Curso de Fisioterapia da URI Erechim, 
ministrada pela professora Márcia 
Bairros de Castro, realizaram uma vi-
sita técnica ao Centro de Equoterapia 
do Cavalo Crioulo (CECC), do Instituto 
Federal de Sertão. A atividade aconte-
ceu no sábado,14.

O professor Marcos Oliveira, jun-
tamente com a equipe de trabalho 
do Instituto, realizaram uma oficina 
teórico-prática que durou o dia in-
teiro. Os acadêmicos participaram de 
técnicas de manejo e a campo, com 
experimentações dos estímulos trans-
mitidos pelo cavalo através do movi-
mento tridimensional (longitudinal, 
latero-lateral e antero-posterior) para 
ganhos físicos. “A equoterapia, por ser 
uma técnica diferenciada, que utiliza 
o cavalo como instrumento terapêu-
tico e aplicada multidisciplinarmente 
promove ao praticante ganhos em vá-
rios aspectos, como auto-estima, mo-
tivação, auto-controle, dentre outros”, 

explicou a professora Marcia.
Vários profissionais, como fisio-

terapeutas, psicólogos, fonoaudiólo-
gos, pedagogos, educadores físicos, 
assistentes sociais, veterinários, zoo-
tecnistas e equitadores fazem parte 
da equipe interdisciplinar.

Área conta com participação de 
profissionais de várias áreas

Visita foi feita no Centro de Equoterapia 
do Cavalo Crioulo, em Sertão

Grupo pode visualizar 
benefícios da técnica

Acadêmicos durante 
oficina de Equoterapia

Acadêmicos de Fisioterapia recebem representante 
do CREFITO

Acadêmicos do Curso de Fisiote-
rapia da URI receberam o fisio-

terapeuta Eduardo de Abreu, repre-
sentante do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(CREFITO 5), para uma conversa sobre 
a profissão. A conversa fez parte das 
atividades previstas pelo Núcleo de 
Estudos em Fisioterapia (NEF), inicia-
tiva do Curso que objetiva trazer para 
pauta dos acadêmicos e professores 
assuntos relacionados à evolução téc-
nico-científica da Fisioterapia, além 
de discussões éticas e temáticas.

Desta vez, o tema foi a atuação 
profissional e a participação do Con-
selho nas prerrogativas e demandas 

de mercado. Em uma conversa infor-
mal, o profissional esclareceu ques-
tões como áreas de atuação, honorá-

rios fisioterapêuticos e apresentou as 
ações do Conselho na fiscalização e 
regulamentação da profissão.

Assuntos foram abordados pelo 
representante do CREFITO, 

Eduardo de Abreu

Objetivo da conversa foi expor 
questões pertinentes ao 

profissional fisioterapeuta

A oficina também contou com 
a participação da equipe técnica do 
Centro Fortalecer Equoterapia, de 
Erechim e do renomado domador de 
cavalos Miguel Lupiano, que fez várias 
intervenções sobre o comportamen-
to do animal.
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Fisioterapia participa de Simpósio 
Sul-Brasileiro em Chapecó

Acadêmicos e professores do Curso 
de Fisioterapia da URI Erechim par-

ticiparam do X Simpósio Sul-Brasileiro 
de Fisioterapia, que aconteceu entre 
os dias 27 e 29 de setembro, na Uno-
chapecó, em Chapecó, Santa Catarina.

O evento, que é itinerante, tam-
bém contemplou o III Encontro de 
Egressos da URI Erechim, URI Frederi-

co Westphalen, Unochapecó e Facul-
dade de Pato Branco (FADEP).

Mais de 200 participantes, entre 
acadêmicos, professores e profissio-
nais da área, participaram de debates, 
palestras e discussões emergentes 
da Fisioterapia. O evento teve, ainda, 
apresentações de trabalhos e práticas 
que mostraram a evolução da Fisiote-

Acadêmicos e professores no Simpósio de Fisioterapia
Professores discutiram 

perspectivas da área

rapia e também provocaram uma dis-
cussão sobre as perspectivas futuras, 
ressaltando a importância da quali-
dade de vida do profissional fisiotera-
peuta. O evento voltará a Erechim em 
2017, com a perspectiva de se tornar 
um evento internacional, contem-
plando também Universidades do 
Cone Sul.

Acadêmicos de Fisioterapia participam de 
aula prática de Nutrição

Acadêmicos do Curso de Fisio-
terapia da URI (turma 2015) se 

engajam em iniciativa do Curso de 
Nutrição da Universidade para auxi-
liar as pessoas em escolhas alimen-
tícias saudáveis. Para isso, testaram, 
em aula prática, algumas receitas 
destinadas a este fim. O conteúdo é 
estudado na disciplina de Nutrição, 
ministrada pela professora Roseana 
Baggio Spinelli. Com este objetivo, 
foram desenvolvidas pesquisas de 
alimentos indicados e melhor aceitos 
por crianças pequenas, adolescentes, 
adultos e idosos.

A prática foi feita no Laboratório 
de Técnica Dietética do Curso de Nu-
trição, no Centro de Estágios e Práti-
cas Profissionais (URICEPP), local apro-
priado para a produção de alimentos. 
Os alunos foram divididos em grupos 

e, conforme sorteio, foi selecionada a 
faixa etária e pesquisada a receita a 
ser produzida.

Um grupo de acadêmicos de-
senvolveu frutas imitando animais 
e paisagens com o objetivo de in-
centivar o consumo pelas crianças. 
Outros confeccionaram um bolo de 
banana invertido com o objetivo 
de chamar a atenção de adolescen-
tes e escolares para o consumo de 
um lanche saudável e nutritivo. Um 
outro grupo elaborou para o grupo 
dos adultos e idosos um empadão 
de frango e enroladinho de queijo 
enfatizando um jantar ou um lanche 
com alimentos feitos em casa e mais 
saudáveis.

No final, todos os acadêmicos 
puderam degustar os alimentos pre-
parados aprovando as receitas.

Alunos provaram e aprovaram as 
receitas para as diferentes idades

Acadêmicos de Fisioterapia e 
Nutrição mobilizados para 

desenvolver receitas saudáveis



8 - INFORMAFISIO

Curso realiza capacitação no Hospital Santa Terezinha

O Curso de Fisioterapia da URI, com 
o intuito de manter a educação 

continuada, realizou treinamento aos 
funcionários técnicos de enfermagem 
e enfermeiros em parceria com o Hos-
pital Santa Terezinha. Estagiários do 
Curso, supervisionados pelas profes-
soras Ana Lucia de Carvalho Morsch, 
Fernanda Duarte de Andrade e Fer-
nanda Dal´Maso Camera, realizaram 
treinamento nas unidades de enfer-
marias e Unidades de Terapia Intensi-
va adulto e pediátrica.

O tema abordado no treinamen-

to teórico/prático foi aspiração de vias 
aéreas e teve como objetivo principal 
a atualização bem como a conscienti-
zação dos profissionais da realização 
da técnica correta.

Segundo a Professora Ana Lúcia, 
a vivência dos estagiários foi de gran-
de importância, pois puderam colocar 
em prática seu conhecimento adqui-
rido durante a graduação. Para as pro-
fessoras, esta atividade proporcionou 
um trabalho em equipe multidiscipli-
nar, possibilitando troca de experi-
ências no ambiente hospitalar. Além 

Acadêmica fala dos 
cuidados após a colocação 

da luva estéril

Estagiária de Fisioterapia demonstra 
como segurar a sonda de aspiração 

de maneira eficaz

Demonstração de como utilizar 
materiais durante a aspiração 

de vias aéreas

Cursos participam do Dia da Saúde do Trabalhador 
no Hospital Santa Terezinha

Acadêmicos e professores de di-
versos cursos da área de Ciências 

da Saúde da URI participaram, na 
segunda-feira, 12, na Fundação Hos-
pitalar Santa Terezinha (FHSTE), de 
atividades comemorativas do Dia da 
Saúde do Trabalhador. As ações foram 

desenvolvidas pelos Cursos de Odon-
tologia, Fisioterapia, Enfermagem, 
Educação Física e Nutrição. Entre as 
atividades, fizeram avaliações, tiraram 
dúvidas dos colaboradores do hospi-
tal, além de desenvolverem ginástica 
laboral.

Atividades proporcionaram momento de aprendizado e integração

Esse evento foi idealizado pelo 
Grupo de Humanização da FHSTE 
com o objetivo de fortalecer o víncu-
lo da Universidade com o Hospital e 
proporcionar um momento de apren-
dizagem tanto aos estudantes como 
aos colaboradores do Hospital.

disso, ações como esta são importan-
tes para os acadêmicos do Curso de 
Fisioterapia e para os funcionários do 
Hospital que puderam sanar suas dú-
vidas, atualizarem-se e trocar experi-
ências num momento de crescimento 
pessoal e profissional.

Conforme a enfermeira Sandra 
Benachio, Coordenadora da Enferma-
gem do Hospital, “o objetivo é conti-
nuarmos as capacitações ao longo do 
ano buscando outras temáticas como 
oxigenoterapia, mobilização precoce, 
posicionamento no leito, entre outros”.
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Dia das Crianças é lembrado por Cursos da Área da Saúde

Acadêmicos e professores do Curso 
de Farmácia da URI Erechim reali-

zaram, no dia 11, uma confraterniza-
ção com as crianças da Associação As-
sistencial Madre Alix. A programação 
foi desenvolvida especialmente para 
o Dia das Crianças, comemorado na 
quarta-feira, 12.

O grupo fez a arrecadação de 
brinquedos e, com as doações, foi 
possível compartilhar uma tarde ani-
mada com as crianças, que receberam 
lanches e presentes. Os acadêmicos 
que participaram resumiram a ativi-
dade parafraseando o autor Johann 
Goethe: “Só é possível ensinar uma 
criança a amar, amando-a”. Essa con-
vicção, de acordo com os participan-
tes, reforça que quem ganha o maior 
presente são as pessoas que propor-
cionam momentos como este.

Em outro momento, os acadêmi-
cos do Curso de Fisioterapia, acompa-
nhados pela professora Jaqueline Co-
lombo Ely, realizaram uma atividade 
lúdica com os pacientes da disciplina 
de Fisioterapia Neuropediátrica, na 
sala de Pediatria da Clínica Escola da 
URI.

As crianças tiveram a possibilida-
de de interagir por meio de músicas 
infantis, danças, desenhos, pinturas 
e brincadeiras com esculturas de ba-
lões. De acordo com a professora Ja-
queline, “a ludicidade é imprescindí-
vel ao processo terapêutico uma vez 
que ressalta a expressão biológica, 
afetiva, social e intelectual das crian-
ças. Além disso, esta possibilidade 
retira a formalidade do processo tera-
pêutico e estimula as crianças a aderi-
rem ao tratamento”.

Fisioterapia realiza palestra em comemoração 
ao Dia do Fisioterapeuta

O Curso de Fisioterapia da URI Ere-
chim promoveu, no dia 13 de ou-

tubro, uma palestra comemorativa ao 
Dia do Fisioterapeuta. A atividade foi 
realizada por videoconferência, com 
o egresso Dechristian França Barbieri, 
que atualmente realiza uma parte do 
seu Doutoramento na Universidade 
Virginia Tech – Estados Unidos.

A partir de sua graduação na URI, 
em 2010, Dechristian realizou Mes-
trado em Fisioterapia pela Universi-
dade Federal de São Carlos-SP (UFS-
Car). Durante o mestrado, realizou 
estágio de pesquisa no laboratório 
do professor Svend Erik Mathiassen, 
da Universidade Högskolan i Gävle 
- Suécia. Atualmente, é doutorando 
do Programa de Pós-Graduação em 
Fisioterapia da Universidade Fede-
ral de São Carlos-SP (UFSCar), tendo 

como linha de pesquisa a ergonomia 
preventiva e de intervenção em tra-
balhadores administrativos de escri-
tório.

Dechristian contou sua trajetória 
acadêmica e ressaltou a importância 
da iniciação científica na sua forma-
ção. Desde os primeiros semestres do 
curso, inseriu-se em projetos de pes-

Acadêmicos de Fisioterapia também 
desenvolveram iniciativas

Crianças participaram das atividades 
com acadêmicos de Farmácia

Dechristian é 
doutorando 
na UFSCar

Acadêmicos ouviram as experiências 
do egresso Dechristian

quisa experimentais e clínicos e fez 
disso um caminho para a formação 
profissional.

Os acadêmicos e professores pu-
deram conversar e trocar informações 
com o convidado, muitas delas em 
inglês, e valorizar a formação que é 
dada aos alunos do Curso de Fisiote-
rapia da URI.
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Acadêmicos têm trabalhos premiados no 
Seminário de Iniciação Científica

A Universidade Regional Integrada 
(URI) realizou na quarta-feira, 19, 

o XXII Seminário Institucional de Ini-
ciação Científica (SIIC), no câmpus de 
Frederico Westphalen. O evento, que 
acontece anualmente pela Universi-
dade, reuniu mais de 500 participan-
tes entre professores, acadêmicos e a 
comunidade em geral, que discutiram 
o tema “Conexões em Redes: Saberes 
sem Fronteiras”. O SIIC também con-
templou o XX Seminário de Integra-
ção de Pesquisa e Pós-Graduação e o 
XIV Seminário de Extensão.

A proposta do evento foi o de 
refletir sobre a produção e a sociali-
zação de conhecimentos científicos 
e atividades de extensão através de 
ações compartilhadas entre pesqui-
sadores e sua inserção em contextos 
investigativos e discutir os processos 
de produção e recepção de conheci-
mentos, por meio de ações integradas 
de pesquisa e de extensão, entre a 
Universidade e outras instituições in-
vestigativas, que oportunizem cone-
xões no campo dos saberes. O evento 
consolida-se como um espaço de in-
terlocuções entre pesquisa e exten-
são realizados na universidade.

Quatro trabalhos de pesquisa, 
realizados por acadêmicos da URI 
Erechim, receberam distinção com o 
Prêmio Destaque de Iniciação Cientí-
fica e de Extensão da URI. Os prêmios 
buscam incentivar os acadêmicos a 
realizarem atividades de iniciação 
científica e extensão e a publicarem 
seus resultados sob forma de artigo. 
As pesquisas envolvem as oito gran-
des áreas do conhecimento: Ciências 
Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 

Acadêmicos e professores socializaram resultados das pesquisas

Professores e acadêmicos receberam premiações 
em projetos de Iniciação Científica e Extensão

Engenharias, Ciências da Saúde, Ciên-
cias Agrárias, Ciências Sociais Aplica-
das, Ciências Humanas e Linguísticas, 
Letras e Artes.

Na categoria Iniciação Científica, 
foram premiados os seguintes traba-
lhos: “Programa Bolsa Família: Repre-
sentações Sociais de Profissionais das 
Áreas de Saúde, Educação e Assistên-
cia Social”, da acadêmica Gabriela Bin-
der, orientada pelo professor Felipe 
Biasus, e “Mediação, Conciliação e Ar-
bitragem: Aplicabilidade e Eficácia no 
Tratamento dos Conflitos Sociais”, da 
acadêmica Caroline Isabela Capelesso 
Ceni, orientada pela professora Giana 
Lisa Zanardo Sartori.

Na categoria Extensão foram 
premiados os trabalhos “Educação em 
Saúde a Familiares de Acadêmicos de 
Fisioterapia da URI Erechim”, da aca-
dêmica Tainá da Silva, orientada pela 
professora Miriam Salete Wilk Wis-
niewski, e “Educação e Mobilização 
para o enfrentamento ao Aedes ae-
gypti no Norte do Estado do Rio Gran-
de Do Sul”, da acadêmica Emanuele 
Ariane Kreps, orientada pela profes-
sora Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski.
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Acadêmicos apresentam resultados de projetos 
em Jornada de Fisioterapia

Os projetos de ação social têm 
grande importância na formação 

de profissionais de todas as áreas, so-
bretudo na Fisioterapia. Valorizando 
esta demanda, o Curso de Fisioterapia 
da URI Erechim tem procurado inserir 
seus alunos em ações que valorizem a 
atuação comunitária e a formação em 
saúde básica.

Dois dos projetos que são desen-
volvidos pelos acadêmicos foram apre-
sentados na III Jornada de Fisioterapia 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA), evento chancelado pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), por meio da Escola Superior 
de Fisioterapia, Educação Física e Dan-
ça. As alunas bolsistas Talita Regina da 
Silva e Luise Bergamin, expuseram os 

resultados do risco de quedas em ido-
sos, desenvolvido na comunidade do 
bairro Bela Vista e Lar dos Idosos, em 
Erechim. Da mesma forma, os bolsistas 
Marcela Smaniotto e Kevin Robertson 
Krebs apresentaram os resultados do 
projeto de atuação fisioterapêutica em 
Equoterapia.

Curso alerta para cuidados posturais das crianças

Os acadêmicos do quarto semes-
tre do Curso de Fisioterapia da 

URI estiveram na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Victor Issler, de 
Erechim, onde desenvolveram uma 
intervenção de educação em saúde 
para os alunos do primeiro ao quinto 
ano do ensino fundamental. A ativi-
dade prática foi dentro da disciplina 
de Fisioterapia em Promoção à Saú-
de, ministrada pela professora Tatiana 
Comerlato.

A atividade teve como objetivo 
principal levar até as crianças orien-
tações quanto a cuidados com a pos-
tura corporal a fim de prevenir lesões 
músculo articulares decorrentes da 
má postura.

A intervenção foi composta de 
uma pequena palestra, em que de 
forma muito simples, para o enten-
dimento das crianças, e com auxílio 
de modelos anatômicos, abordou-se 

conceitos de anatomia e fisiologia 
da coluna vertebral e a relação de 
maus hábitos posturais na escola e 
no dia a dia, com a origem de lesões 
nessa importante estrutura do corpo 
humano. A forma correta de sentar, 
utilizar a mochila, o computador e 
o celular foram os principais pontos 
abordados.

Após a palestra as crianças par-
ticiparam de atividades recreativas a 
fim de fixar as informações aprendi-

das, como o jogo dos sete erros, caça-
palavras e pinturas.

A atividade proporcionou aos 
acadêmicos de Fisioterapia envol-
vidos a oportunidade de pesquisar, 
discutir e desenvolver o projeto de in-
tervenção e, principalmente, sentir na 
prática sua repercussão, que foi muito 
positiva, gerando questionamentos, 
discussões e despertando nas crian-
ças o interesse pelo cuidado com o 
próprio corpo.

Professora Márcia e Marcela 
apresentaram projeto de equoterapia

Talita e Luise expuseram os resultados 
do risco de quedas em idosos

Ação abordou conceitos 
de anatomia e fisiologia 

da coluna vertebral
Acadêmicas chamaram atenção para os diversos 
cuidados que devem ser tomados pelas crianças

A professora Márcia Bairros de 
Castro, coordenadora dos projetos, 
salienta que as parcerias com o Lar 
dos Idosos Jacinto Godói e com o 
Fortalecer Equoterapia/Patronato São 
José, são fundamentais para a execu-
ção de trabalho comunitário e produ-
ção científica dos alunos.
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Oito professores concluem doutorado na área da saúde

A URI Erechim passa a ter oito novos 
professores com doutorado, todos 

eles na área da saúde, sendo cinco de-
les apenas do Curso de Fisioterapia. Os 
demais são dos Cursos de Educação 
Física (01) e Enfermagem (01). Esse fa-
tor tem uma importância especial para 
a Universidade uma vez que, a partir 
de 2017, o câmpus passa a contar com 
o Curso de Medicina, o que deverá 
ocorrer ainda no início do ano. Com 
essa qualificação docente, outro setor 
que terá um acréscimo significativo 
é o desenvolvimento da pesquisa e a 
possibilidade de ampliação de estudos 
na área da saúde. O mesmo se dará na 
qualificação do ensino da graduação e 
da pós-graduação.

São vários cursos que passam a 
contar com os novos doutores que 
trarão igualmente uma grande con-
tribuição com a ciência. Sete deles 
concluíram o doutorado em Ciências 
da Saúde pela UNESC (Universidade 
do Estado de Santa Catarina), em Cri-
ciúma, que possui conceito 6, de um 
máximo de 7, do Ministério de Educa-
ção. Além da qualificação dos cursos, 
esse fato vem contribuir, ainda, com o 
desejo da Instituição em buscar a for-
mação de excelência na área.

Os novos doutores do câmpus 
são: Mari Lucia Sbardelotto, do Curso 
de Educação Física. Sua tese foi sobre 
envelhecimento e treinamento físico 
e suas implicações de diferentes pro-
gramas de treinamento sobre parâ-
metros bioquímicos e aptidão física 
de homens idosos. A orientação foi 
do professor Ricardo Aurino de Pinho.

No Curso de Enfermagem con-
cluiu o doutorado o professor Irany 
Achilles Denti. Sua tese foi sobre as 
evidências de sinergismo entre a hi-
peramonemia e o ácido metilmalôni-
co sobre parâmetros bioenergéticos 
e inflamatórios em rim e fígado de 
ratos. Irani teve a orientação da pro-
fessora Patrícia Fernanda Schuck.

O Curso de Fisioterapia passa 

a contar com cinco novos doutores. 
Elvis Wisniewski desenvolveu a tese 
sobre a avaliação dos efeitos mata-
bólicos e moleculares da exposição à 
fumaça do cigarro no tecido adiposo 
de camundongos magros e obesos e 
o papel das espécies reativas de oxi-
gênio. Ele foi orientado pelo professor 
Cláudio Teodoro de Souza.

Já a professora Fernanda 
Dal’Maso Camera desenvolveu a tese 
sobre a caracterização química do ci-
garro de palha e o dano tecidual e o 
efeito nutracêutico da erva-mate no 
pulmão de camundongos expostos à 
fumaça do cigarro. O orientador foi o 
professor Ricardo Aurino de Pinho.

Enquanto isso, a professora Ja-
nesca Mansur Guedes desenvolveu a 
seguinte tese: os efeitos de diferentes 
protocolos de treinamento resistido 
sobre a adiposidade em camundon-
gos obesos, com orientação do pro-
fessor Cláudio Teodoro de Souza.

Por outro lado, a professora Már-
cia Bairros de Castro escreveu a se-
guinte tese: os efeitos da administra-
ção aguda de galactose sobre o estado 
redox celular em estruturas cerebrais 
de ratos jovens. A orientação foi da 
professora Patrícia Fernanda Schuck.

A professora Miriam Salete Wilk 
Wisniewski, atual Coordenadora do 
Curso de Fisioterapia, desenvolveu a 
seguinte tese: os efeitos da adminis-
tração intracerebroventricular do áci-
do α-cetoisocaproico sobre parâme-
tros neuroquímicos em ratos jovens. 

A orientação foi do professor Emilio 
Luiz Streck.

Doutorado em Ciências 
Farmacêuticas

Outro professor que acaba de 
concluir seu doutorado é Luiz Carlos 
Cichota, do Curso de Farmácia. Ele de-
senvolveu seu estudo na Universida-
de Federal de Santa Maria (UFSM). Sua 
tese versou sobre a avaliação do dano 
ao DNA em pacientes com doença 
renal crônica, submetidos à hemodi-
álise, e sua associação com o meta-
bolismo do ferro e estresse oxidativo. 
A orientação foi do professor Rafael 
Noal Moresco.

Além dos citados acima, estão 
em fase de conclusão do doutorado 
a professora Ana Lúcia Bernardo de 
Carvalho Morsch, também do Curso 
de Fisioterapia, e Wolnei Luiz Amado 
Centenaro, do Curso de Odontologia.

Luiz Carlos Cichota concluiu o 
doutorado na UFSM

Estes professores concluíram o doutorado na UNESC, em Santa Catarina
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Curso realiza teste de caminhada com paciente hospitalizada

Em parceria com a área de Fisiote-
rapia do Hospital de Caridade de 

Erechim, as acadêmicas do Curso de 
Fisioterapia da URI realizaram o Teste 
de Caminhada de Seis Minutos (TC6’) 
em ambiente hospitalar pela primeira 
vez. A avaliação foi feita em uma pa-
ciente no pré-operatório de cirurgia 
bariátrica internada no Hospital.

Esta atividade está vinculada 
à disciplina de Estágio Obrigatório 
Hospitalar no Hospital de Caridade, 
supervisionada pela professora Ana 
Lucia de Carvalho Morsch, na qual os 
estagiários realizam avaliação e aten-
dimento fisioterapêutico em pacien-
tes no pré e pós-operatório de dife-
rentes tipos de cirurgia e também em 
pacientes internados para cuidados 
clínicos.

As alunas do 10º semestre do 
estágio de fisioterapia hospitalar apli-
caram o teste com o objetivo de ve-
rificar a capacidade física da paciente 
no pré-operatório de cirurgia bariátri-
ca. Após 40 dias de pós-operatório a 
paciente realizou novamente o teste 
de caminhada para a reavaliação, mas 
desta vez na Clínica Escola de Fisio-
terapia da URI (URICEPP), onde os re-
sultados foram comparados e foi ve-
rificada uma melhora da capacidade 
funcional após a paciente perder 22 
quilos do seu peso inicial, que era 163 
quilos.

Aplicado em pacientes com do-
enças cardíacas e pulmonares, o TC6’ 
é uma adaptação do Teste de Cooper 
de 12 minutos, que foi criado para 
avaliar a capacidade física de pessoas 

saudáveis. Nesta ocasião foi utilizada 
a versão adaptada do teste que serve 
para medir a capacidade submáxima 
de exercício e calcular a distância per-
corrida durante o tempo mínimo es-
tipulado.

Primeiro teste foi realizado no 
Hospital de Caridade de Erechim

Pacientes da Clínica Renal do Hospital Santa 
Terezinha realizam fisioterapia

A Clínica Renal do Hospital Santa 
Terezinha de Erechim oferece um 

diferencial aos pacientes renais crô-
nicos que realizam hemodiálise três 
vezes por semana. Em parceria com o 
Curso de Fisioterapia da URI Erechim, 
há aproximadamente três anos, todos 
os pacientes que tenham indicação 
médica e apresentem interesse são 
avaliados e atendidos pelo Curso.

Os pacientes renais crônicos 
apresentam diminuição dos volumes 
e capacidades pulmonares, fraqueza 
muscular respiratória e de membros 
inferiores, falta de condicionamento 
físico, diminuição na amplitude de 
movimento em várias articulações, 
principalmente nas articulações do 
tornozelo, joelho e quadril, entre ou-
tros. Em função destas alterações é 
de suma importância a avaliação e o 
acompanhamento do fisioterapeuta 

nestes pacientes.
Ao longo do ano foram realiza-

dos dois trabalhos de conclusão de 
curso, conduzidos pelas acadêmicas 
Débora Paula Bevilaqua e Diana Paula 
Saath. Elas realizaram protocolo duas 
vezes por semana durante dois me-
ses, com um grupo de pacientes pra-
ticando exercícios resistidos e o outro 
grupo praticando exercícios aeróbi-
cos em cicloergômetro de membros 
inferiores. Os resultados foram satis-
fatórios no que se refere à melhora 
da força muscular de membros infe-
riores, bem como da capacidade físi-
ca dos pacientes quando comparado 
com o pré e pós- reabilitação.

Segundo a professora Fernan-
da Dal’Maso Camera, supervisora 
responsável, “a fisioterapia, durante 
a realização da hemodiálise, é mui-
to importante na reabilitação destes 

pacientes bem como na prevenção 
de novos distúrbios osteomuscula-
res e cardiorrespiratórios. Além disso, 
pesquisas recentes mostram que os 
pacientes renais crônicos melhoram 
muito a autoestima e a qualidade de 
vida ao realizarem fisioterapia intra-
diálise”.

Trabalho teve como resultado a 
melhora da força muscular e da 
capacidade física dos pacientes
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Curso de Fisioterapia promove capacitações 
no Hospital Santa Terezinha

A relação entre ensino, pesquisa e 
extensão, pilares fundamentais 

de uma Universidade, são os respon-
sáveis por conduzir mudanças signi-
ficativas na formação de profissionais 
e na realidade na qual estes atuam. A 
URI, como Universidade Comunitária, 
está voltada para o desenvolvimento 
da comunidade regional e, portanto, 
desenvolve sistematicamente ações 
com este foco.

Uma destas ações foi realizada 
pelo Curso de Fisioterapia que, ao 
longo do semestre, estabeleceu uma 
parceria de treinamentos com a Coor-
denação de Enfermagem do Hospital 
Santa Terezinha. A iniciativa foi desen-
volvida durante o estágio supervisio-
nado hospitalar, orientado pelas pro-
fessoras Fernanda Dal’Maso Camera, 
Ana Lucia de Carvalho Morsch e Fer-
nanda Duarte de Andrade. Uma das 
atividades foi o curso de oxigenotera-
pia, ministrado pelos estagiários aos 
técnicos e enfermeiros do hospital, 
com objetivo de manter a educação 
continuada.

Em um segundo momento, os 
alunos conduziram uma aula aos fun-
cionários do hospital com o objetivo de 
promover a saúde postural. Eles foram 
orientados sobre a importância de re-
alizarem suas atividades diárias de tra-
balho em posturas adequadas, tanto na 
posição em ortostase (em pé) quanto 
em sedestação (sentados). Os alunos 
também alertaram sobre a importância 
da prática de exercícios e alongamen-
tos durante o período de trabalho.

As professoras destacaram, além 
do aprendizado, a importância da ati-
vidade para motivar o trabalho em 
equipe interdisciplinar, aspecto fun-
damental para o desenvolvimento 
dos profissionais, além da repercus-
são positiva das ações entre os fun-
cionários do hospital. Alunos também orientaram sobre a importância dos cuidados posturais

Estagiários ministraram curso de capacitação em oxigenoterapia
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Agenda 2017
05 a 07 de abril: VIII INTEGRAFISIO, V ENCONTRO DE FORMADOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

DA URI ERECHIM, AULA INAUGURAL DO CURSO DE FISIOTERAPIA
26 a 28 de maio: CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E NÃO INVASIVA
09 de maio, 08 de junho, 09 de agosto e 07 de novembro: NÚCLEO DE ESTUDOS EM 

FISIOTERAPIA
13 a 15 de setembro: XI SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA
13 de outubro: DIA DO FISIOTERAPEUTA

URI forma novos Fisioterapeutas
A comunidade conta com 

um novo grupo de Fisioterapeutas 
formados pela URI Erechim neste 
sábado, 13. Os novos profissionais 
estão aptos a promover, proteger 
e recuperar a saúde, tanto em nível 
individual quanto coletivo, de ma-
neira competente, humana, ética e 
inovadora.

A formatura, presidida pela 
Pró-Reitora de Ensino da URI, 
professora Rosane Vontobel Ro-
drigues, aconteceu no Salão de 
Eventos da Universidade e teve a 

presença, ainda, da Diretora Acadê-
mica da URI Erechim, professora Eli-
sabete Maria Zanin; da Coordenado-
ra do Curso, professora Miriam Wilk 
Wisniewski; do Secretário Municipal 
Adjunto de Cultura, Jonas Arlt; o Pre-
sidente da Câmara de Vereadores, 
Lucas Farina; o Fisioterapeuta Diogo 
Tapia, representando o Hospital de 
Caridade; o representante do Conse-
lho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 5ª Região, Antônio Al-
berto Fernandes; além de professores 
do Curso, familiares e convidados dos 

formandos.
Os novos fisioterapeutas, que 

tiveram como paraninfo o professor 
Rodrigo Arenhart, são: Alex Prestes 
Hempel, Aline Maria Tonatto, Carine 
Scheuchuk, Daniel André Ragievi-
cz, Jonathan Caldart, Luísa Deboni 
Bao, Marieli Baggio Cecchett, Rogel-
si Maura Benati, Suélen Daiana Fisch 
Garcez, Tainá Samile Pesente e Vanes-
sa Silveira. Por ter obtido o melhor 
desempenho ao longo do Curso, Ro-
gelsi Maura Benati foi homenageada 
com o mérito acadêmico.

Convidados e familiares prestigiaram a solenidad

Professor Rodrigo 
Arenhart foi o paraninfo 

da turma

Alex Hempel 
foi o orador 

da turma
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Reitora de Ensino da URI, 
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Novo grupo de fisioterapeutas


