NOTICIAS ICBS:
XVII Simpósio Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória (SIFR) - 03
a 06 de Setembro
Professores e ex-alunos do Curso de Fisioterapia da PUC Minas Betim participam
do XVII SIFR
A ASSOBRAFIR (Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e
Fisioterapia em Terapia Intensiva) realizou no início de setembro o XVII SIFR
(Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia
Intensiva) em Salvador/BA. Há 30 anos, o SIFR é um importante meio de disseminação
do conhecimento científico de reconhecida qualidade, estando inserido no cenário dos
grandes eventos mundiais. A grade cientifica de 2014 foi composta por grandes nomes
nacionais e internacionais, sendo que, o curso de Fisioterapia da PUC Minas em Betim
foi representado pelos professores Evanirso Aquino e Gisele Diniz. Ambos
apresentaram diversos trabalhos científicos realizados conjuntamente com alunos e exalunos do curso de fisioterapia da PUC Minas em Betim. Além disso, o Prof. Evanirso
Aquino coordenou o curso pré-congresso intitulado “Reabilitação em pediatria e
cuidados fisioterapêuticos intensivos em neonatologia”, participando ativamente dos
debates propostos.
Durante o evento, outro destaque foi o trabalho de conclusão de curso dos ex-alunos
Douglas Dias e Mariane Vanessa que, dentre mais de 700 trabalhos inscritos, foi
selecionado para ser um dos 64 trabalhos apresentados no formato oral. O fisioterapeuta
Douglas Dias, atualmente residente do programa de ESPECIALIZAÇÃO EM
FISIOTERAPIA HOSPITALARdo Hospital Madre Terezarepresentou brilhantemente o
curso de Fisioterapia da PUC Minas em Betim. Em seu estudo, intitulado “Análise de
estressores em duas diferentes unidades de terapia intensiva (UTI)” ele demonstrou de
forma segura e profissional a importância do fisioterapeuta ter conhecimento a respeito
dos fatores estressantes mais comumente encontrados nos diferentes tipos de UTI´s. Isto
pode facilitar a implantação de medidas preventivas e, consequentemente melhorar a
qualidade de vida durante a estadia do paciente na UTI, favorecendo o processo de
desmame ventilatório e o alcance dos demais objetivos terapêuticos propostos para esta
população.

.

Projeto de extensão promove terceira edição do Torneio de Hipismo
Especial: III Torneio Betinense de Hipismo Especial.
No dia 21 de setembro, a partir das 08h, acontecerá o III Torneio
Betinense de Hipismo Especial, com a apresentação das crianças em
tratamento na Hipoterapia, APAE e na clinica de fisioterapia da PUC Minas em
Betim, pelo projeto de extensão "Hipoterapia Multidisciplinar – Um Atendimento
Especial Para Crianças Especiais" no parque de exposições Davi Gonçalves
Lara (Parque de Exposição de Betim) no bairro Angola.
A iniciativa da professora e coordenadora do projeto Patrícia Lemos, do
curso de fisioterapia, tem como principal objetivo neste ano que o “3º Torneio
Betinense de Hipismo Especial” reforce o vínculo entre a extensão universitária
e a comunidade, como também proporcionar aos praticantes a oportunidade de
participar de um evento social dentro da comunidade, além de reforçar inclusão
social destes.

Este é um momento valioso para o “Atleta Especial”, pois através do
evento ele poderá extravasar sua melhora física e mental, se orgulhar do seu
desempenho, e também superar seus limites. O Torneio não tem caráter de
competição entre participantes, portanto todas as crianças serão premiadas
com medalha, independente de seus resultados.

Idosos do Programa PUC Mais Idade de Betim realizam oficinas de
mobilização para o IX Seminário de Extensão Universitária
Nos dias 18 e 19 de setembro a PUC Minas em Betim realiza atividades
que integram a 9ª edição do Seminário de Extensão Universitária. Para mobilizar
os alunos sobre as atividades de extensão realizadas no Campus de Betim,
alguns projetos foram convidados a realizar oficinas em sala de aula para os
cursos da graduação. Os idosos do Programa PUC Mais Idade/UnAI-Betim,
coordenado pela Profa. Tatiana Barral, se envolveram de forma bastante
participativa e organizaram diversas oficinas, abordando diversas temáticas,
entre elas: relacionamento entre jovem e idoso, conscientização ambiental,
atividade física na terceira idade, atendimento humanizado, etc. A escolha da
temática, da metodologia utilizada, a forma de condução da oficina e a forma
de participação de cada um foi cuidadosamente pensada por eles mesmos ao
longo do mês de agosto.
Contando com o apoio dos extensionistas participantes, as oficinas foram
realizadas entre os dias 08 e 13 de setembro. Além de mobilizar os alunos sobre
a importância das atividades de extensão, este foi um momento único para os
idosos, pois eles se sentiram muito valorizados e orgulhosos dos resultados
alcançados. Como premiação para o empenho e dedicação de todos, será
realizado um passeio no mês de outubro.

