
PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO

Nome do projeto (programa vinculado se 
houver)

Pesquisa 
e/ou 
extensão

Coordenadora da ação / email Objetivo Geral Período 

A sobrecarga e a qualidade de vida de 
cuidadores de pacientes atendidos em Centros 
de Atenção Psicossocial.
Vinculado ao programa de pós graduação da 
Ciências da Saúde (nível doutorado)

Pesquisa Profª  Ana Lúcia Rezende Souza
alrezende@gmail.com

Analisar a sobrecarga e a qualidade de vida do 
cuidador de paciente com transtorno mental 
atendido em Centros de Atenção Psicossocial da 
região sudoeste de Goiás-Brasil.

2014-2016

Rede de vigilãncia em saúde para idosos 
institucionalizados (SIEC/CISAU 55)

Pesquisa e 
Extensão

Profª  Daisy de Araújo Vilela
daisyaraujovilela@gmail.com

Reconhecer o perfil de comorbidades dos idosos 
institucionalizados, promovendo ações para  
assistência em fisioterapia

Nov 2015/ nov 
2018

Rede de vigilância em saúde para idosos no 
município de Jataí.
Vinculado ao programa de pós graduação da 
Ciências da Saúde (nível doutorado)

Pesquisa Profª  Daisy de Araújo Vilela Criação e estruturação de uma rede de vigilância 
em saúde para idosos não institucionalizados

Mar 2016 
 Mar 2020

Educação em saúde para gestantes Extensão Profª Márcia Andréa Gonçalves 
Leite
marciaagleite@hotmail.com

Orientar as gestantes quanto à importância do pré-
natal, as alterações físicas, psicológicas e sociais da
gestação, bem como os cuidados necessários com 
os recém-nascidos.

Mar 2016/ Dez 
2017

Avaliação da qualidade de vida e capacidade 
cognitiva de idosos em centro de convivência

Pesquisa Profª Márcia Andréa Gonçalves 
Leite

Avaliar a qualidade de vida e a capacidade 

cognitiva de idosos participantes do centro de 

convivência vila vida em Jataí-Goiás.

Ago 2016/ Mar 
2017

Fatores relacionados a qualidade de vida de 
pacientes com insuficiência renal crônica

Pesquisa Profª Márcia Andréa Gonçalves 
Leite

Analisar os fatores que influenciam a 

qualidade de vida de pacientes renais crônicos.

Ago 2016- Mar 
2017

Zika  vírus:  A emergência  de  saúde  pública
mundial.

Extensão Profª Patrícia de Sá Barros 
patriciadesabarros@gmail.com

 Compreender  a  relação  do  Zika  vírus  com a
presença de distúrbios neurológicos; 

 Disseminar  o  conhecimento  em  relação  as
formas de transmissão/contágio,  considerando

01/08/2016
a 31/12/2017

mailto:alrezende@gmail.com
mailto:marciaagleite@hotmail.com


estudos recentes; 
 Reconhecer  a  importância  de  atitudes

preventivas contra o Zika vírus; 
 Desenvolver  ações  na  preservação  e

manutenção da vida; 
 Minimizar danos à saúde das pessoas por falta

de  orientações  e  incentivos  às  ações
preventivas; 

 Contribuir na promoção e educação em saúde.
Educação em Saúde: Orientações sobre 
primeiros socorros.

(Bolsa de extensão da Regional)

Extensão Profª  Patrícia de Sá Barros  Reconhecer a importância dos primeiros 
socorros;

 Compreender a necessidade de zelo pela 
biossegurança; 

 Disseminar o conhecimento em relação ao 
comportamento adequado no momento da 
ocorrência;

 Desenvolver ações de atendimento inicial à 
vítima na preservação e manutenção da vida;

 Minimizar danos à saúde das pessoas por falta 
de socorro imediato;

 Contribuir na promoção e educação em saúde.

01/08/2015 a
31/07/2016

Perfil epidemilógico de pacientes 
soropositivos co-infectados com outras IST´S 
atendidos em um município do sudoeste 
goiano

Pesquisa Profª Marise Ramos de Souza 

Profª  Patrícia de Sá Barros (co-
orientadora)

 Conhecer  o  perfil  epidemiológico  e  traçar
quantitativo  de  pacientes  soropositivos  com
diagnóstico  de  co-infecção  com  outras  IST’s
cadastrados  e/ou  acompanhados  no  SAE  na
cidade de Jataí/GO.

Novembro 2015 a
Dezembro 2017

Valores de referência para o teste de 
caminhada de seis minutos em crianças 
saudáveis

Pesquisa Profª  Patrícia de Sá Barros  Estabelecer  valores  de  referência  para  a
distância  percorrida  no  TC6’  em  crianças
saudáveis em Jataí – Goiás.

 Estabelecer  equações  preditoras  para  a
distância percorrida no TC6’.

Janeiro 2014 a 
Agosto 2016 

Estado  Nutricional,  indicadores
comportamentais, hábitos alimentares e escala
de conhecimentos nutricionais de escolares do
Instituto Federal Goiano – Campus Ceres

Pesquisa Profª  Patrícia de Sá Barros  Avaliar  o  estado  nutricional,  indicadores
comportamentais,  hábitos  alimentares  e
mensuração de conhecimentos nutricionais de
escolares internos do Instituto Federal Goiano

Novembro 2014 a
Dezembro 2016 



– Campus Ceres.
Anatomia comparada Pesquisa Prof Roberto Borges Filho 

rrobertto@ig.com.br

Atividades sensorio motoras para portadores 
de Esquizofrenia

Extensão Prof Roberto Borges Filho

Saúde na feira Extensão Prof Roberto Borges Filho

Atenção à saúde de gestantes em duas 
Unidades Básicas de Saúde do município de 
Jataí-GO

Extensão Profa. Thaís Rocha Assis
e-mail: 
rochafisio.thais@gmail.com

Este projeto de extensão que consiste na promoção
de oficinas com grupos de gestantes que realizavam
pré-natal  nas  UBS. Os objetivos das  oficinas  são
discutir sobre o comportamento do corpo feminino
durante  o trabalho  de  parto;  orientar  as  gestantes
quanto  às  mudanças  fisiológicas  do  corpo  no
período  gestacional  e  auxiliá-las  nas  adaptações
através  de  exercícios  de  fortalecimento  e
alongamento  musculares;  promover  discussões
sobre a assistência pré-natal, anseios relacionados à
gestação  e  ao  parto,  tipos  de  parto,  aleitamento
materno,  cuidados  com  o  recém-nascido,  direitos
das mulheres no período gestacional e pós-parto.

Inicio em 2013 e 
renovado a cada 
ano

Desenvolvendo habilidades e competências 
em fisioterapia hospitalar e ambulatorial : 
ações realizadas no Hospital das Clínicas da 
UFG

Extensão Profa. Thaís Rocha Assis
e-mail: 
rochafisio.thais@gmail.com

Esta ação consiste no desenvolvimento de 
atividades no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás com o intuito de 
permitir a reflexão sobre a atuação do fisioterapeuta
no contexto hospitalar e desenvolver habilidades e 
competências na área de Fisioterapia Hospitalar, 
concernentes à atuação do futuro profissional da 
área. Serão desenvolvidas atividades como 
observação e realização de atendimentos, 
entrevistas, discussões de casos com a equipe 
multidisciplinar, leituras de artigos científicos.

Início em 2013 e 
renovado a cada 
ano

Gestação e pós-parto: aspectos 
epidemiológicos e assistenciais

 Pesquisa: 
Iniciação Profa. Thaís Rocha Assis

Este estudo consiste em um projeto guarda-chuva 
que inclui estudantes de Iniciação Científica e de 

Agosto/2015 a 
Agosto/2017

mailto:rrobertto@ig.com.br


Científica e 
TCC

e-mail: 
rochafisio.thais@gmail.com

Trabalhos de Conclusão do Curso de Fisioterapia da
Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 
Tem como objetivos traçar o perfil epidemiológico 
das puérperas adultas e adolescentes no município 
de Jataí-GO, verificar a percepção das puérperas 
adolescentes sobre a assistência recebida pela 
equipe de saúde durante o pré-natal e o parto, 
comparar o que é preconizado pelas diretrizes do 
Ministério da Saúde sobre a humanização do parto 
com a vivência relatada pelas puérperas, observar o 
comportamento de parturientes nas salas de pré-
parto e parto e avaliar os efeitos de um treinamento 
pré-natal sistemático para o trabalho de parto.

Projeto PET-Saúde/GraduaSUS PET Profas. Thaís Rocha Assis, Daisy 
de Araújo Vilela, Ana Lúcia 
Rezende, Patrícia Leão
e-mail: 
rochafisio.thais@gmail.com

Esse projeto foi selecionado no edital  nº 13, de 28 
de setembro de 2015 para o Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde do Ministério da Saúde,
por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho
e da Educação na Saúde (SGTES). Foram 
contemplados os cursos de Fisioterapia e Medicina 
da UFG/ Regional Jataí. Será realizado em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí-GO.

maio de 2016 a 
fevereiro de 2018

Avaliação de quedas em idosos 
institucionalizados e comunitários no 
município de Jataí – Goiás.

Pesquisa Profa. Ana Claudia Antonio Mar 
anhão Sá.
ana.claudia.antonio@bol.com.br.

- Investigar o número de quedas em idosos 
institucionalizados e comunitários.
-  Descrever  o  perfil  sócio  demográfico  dos
participantes;
- Relatar o contexto de ocorrência das quedas;
- Identificar o perfil de saúde e doença dos idosos;
- Avaliar o equilíbrio funcional dos idosos;
-  Identificar  a  preocupação  a  respeito  da
possibilidade de cair.

2014 renovado 
anualmente.

Proposta de intervenção fisioterapêutica para 
prevenir quedas em idosos institucionalizados 
e comunitários na cidade de Jataí.

Pesquisa Profa. Ana Claudia Antonio Mar 
anhão Sá.
ana.claudia.antonio@bol.com.br.

Avaliar  uma  proposta  de  intervenção
fisioterapêutica  para  prevenir  quedas  em  idosos
institucionalizados  e  comunitários  na  cidade  de
Jataí.

2015 renovado 
anualmente.



Avaliar  dados  multidimensionais  relacionados  aos
idosos:  sócio-demográficos (sexo,  faixa  etária,
estado  civil,  escolaridade);  condição  de  saúde-
doença (percepção subjetiva de saúde, presença de
doenças  concomitantes,  tratamentos  para  os
problemas  de  saúde,  percepção  sensorial,  uso  de
dispositivos  auxiliares  para  a  marcha,  prática  de
atividade  física),  enquanto  fatores  predisponentes
para quedas futuras.
Verificar  os  resultados  de  um  programa  de
intervenção fisioterapêutica nas variáveis:
- Equilibro Postural;
- Marcha;
- Força Muscular;
- Flexibilidade.

Comparar a frequência de quedas anual em um 
grupo de idosos, antes e depois de uma intervenção 
fisioterapêutica.

Acompanhamento do aluno egresso do curso 
de fisioterapia: em relação aos estágios e 
inserção no campo profissional.

Pesquisa e 
Extensão

Profa. Ana Claudia Antonio 
Maranhão Sá.
ana.claudia.antonio@bol.com.br.
Fisioterapeuta Evellin Pereira 
Dourado.

- Acompanhar a trajetória dos alunos em estágios
supervisionados durante o período na universidade.
- Acompanhar a trajetória profissional dos ex-aluno.
-  Conhecer  as  dificuldades  e  facilidades  para
inserção no campo de trabalho.

2016 renovado 
anualmente


