
Atualmente o Curso de Fisioterapia do Campus Nova Iguaçu, 
oferece os seguintes projetos de extensão: 
 
• Projeto Saúde do Idoso:  
 
Neste projeto, o aluno tem a oportunidade de vivenciar a atenção 
básica à saúde na população idosa. São realizadas atividades 
com idosos, desde educação em saúde até a orientação de 
exercícios para a manutenção de uma vida saudável e das 
atividades da vida diária (AVD's). 
 
E-mail para contato: lillian.moraes@estacio.br 
  

• Projeto Acupuntura:  
 
Tem a função de fazer a energia fluir no organismo, evitando e 
tratando doenças e dores. Indivíduos com estresse, abalos 
emocionais, tensão muscular, ansiedade, dores reumáticas são 
sinais e sintomas de estagnação de energia, na qual usamos 
técnicas da medicina tradicional chinesa para alívio do quadro. 
Atendemos em torno de 30 pacientes por dia. Dentre as técnicas 
aplicadas podemos citar moxabustão, ventosaterapia, 
auriculoterapia e cone de cera. 
 
E-mail para contato: lillian.moraes@estacio.br 
 

• Projeto Neuroplasticidade no AVE:  
 
Nesse projeto é realizado o treino cognitivo (no modelo lápis 
papel) associado ao treino motor com o objetivo de potencializar 
as funções comprometidas com lesão encefálica prévia. São 
recebidos adultos de 45 a 80 anos moradores do entorno, com 
diagnóstico clínico de AVE na fase crônica da reabilitação. Esses 
pacientes chegam ao projeto por indicação de médicos, alunos e 
outros pacientes, onde é realizado o tratamento em grupos, 
favorecendo a questão afetiva e o convívio social. Havendo 
necessidade esses pacientes tem acesso a acompanhamento 
psicológico, bem como seus familiares que é disponibilizado no 
Campus pelo SPA. 
 
E-mail para contato: lillian.moraes@estacio.br 
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• Projeto Parkinson:  
 
O projeto Parkinson em grupo atende pacientes com diagnóstico 
clínico de doença de Parkinson com o objetivo de promover 
recuperação das atividades de vida diária. Além disso, 
intervenções fisioterapêuticas dinâmicas estimulam o 
componente cognitivo desses pacientes. Dentro de uma 
perspectiva de ensino, o projeto também tem a missão de 
promover discussões científicas com os alunos participantes 
sobre aspectos que envolvem a evolução fisiopatológica da 
doença, assim como apresentar métodos de avaliação validados 
para Doença de Parkinson.  
 
E-mail para contato: lillian.moraes@estacio.br 

 
• Projeto Gameterapia na Encefalopatia: 
 
O projeto visa o uso da gameterapia (VR box/ Xbox) estimulando 
o lado lúdico para alcançar objetivos como estímulo cognitivo e 
otimização da funcionalidade. São atendidos adultos jovens com 
diagnostico clinico de Encefalopatia crônica não progressiva de 
diversas etiologias, moradores do entorno. Esses pacientes 
chegam ao projeto com diagnostico prévio, sendo inseridos no 
grupo após uma avaliação neurofuncional realizado pelos alunos 
com orientação e supervisão do docente, além de orientações 
para pais e familiares do paciente. 
 
E-mail para contato: lillian.moraes@estacio.br 

 
• Projeto Educação em Dor Lombar Crônica:  
 
Pacientes com dor lombar presente por no mínimo três meses são 
incluídos neste projeto. Aliada à terapia manual e aos exercícios, 
os pacientes recebem palestras sobre dor, fazendo com o que o 
indivíduo entenda e saiba lidar com a existência da mesma, 
encorajando-o às mudanças de hábitos e capacitando-o à exercer 
sua funcionalidade. São atendidos individualmente no início do 
tratamento e, de acordo com a melhora do quadro, realizam 
atividades em grupo. 
 
E-mail para contato: lillian.moraes@estacio.br 
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• Projeto Saúde do Trabalhador:  
 
Este projeto permite participação dos alunos nas SIPAT's 
(Semanas Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho) com 
orientações em saúde sob supervisão de professor. 
 
E-mail para contato: lillian.moraes@estacio.br 

 
• Projeto Psicomotricidade:  
 
Nesse projeto voltado à saúde da criança, recebemos crianças 
indicadas por pediatras do entorno. São atendidas crianças com 
disfunções motoras decorrentes de problemas pré, peri e pós 
natal, e crianças com atraso no desenvolvimento motor. As 
crianças chegam ao projeto com o diagnóstico médico para que 
haja a intervenção fisioterapêutica, além de serem ofertadas 
orientações para as mães e familiares dessas crianças. No 
projeto também temos à disposição o apoio psicológico no serviço 
de psicologia aplicada no Campus (SPA) para os familiares que 
acompanham as crianças no projeto. 
 
E-mail para contato: lillian.moraes@estacio.br 

 
• Educação na Saúde:  
 
Este projeto visa levar educação na saúde aos espaços públicos, 
permitindo identificar disfunções posturais e fornecer orientações 
à população que promovam melhora da postura. 
 
E-mail para contato: lillian.moraes@estacio.br 

 
Os projetos de extensão do Campus Nova Iguaçu, estimulam a 
prática acadêmica no espaço universitário, possibilitando o 
conhecimento das áreas de atuação do fisioterapeuta de forma 
interdisciplinar e a busca pela resolução de situações problemas. 
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