
 
 
 

 
RELATÓRIO ANUAL DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA  

(Ano de referência: 2019) 

 

A Clínica Escola de Fisioterapia 

A Clínica Escola de Fisioterapia (CEF) da Universidade do Estado de Santa Catarina 

oferece infraestrutura física e de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão desta Instituição, apoiando os cursos de graduação e pós-

graduação em Fisioterapia e prestando atendimento à população. 

Destaca-se que a CEF é hoje um dos centros de referência do Estado em 

Fisioterapia, sendo realizados em média mais de 1.196 atendimentos por mês a pacientes ou 

participantes de programas e projetos de extensão do CEFID-UDESC. 

Além do suporte aos projetos de extensão voltados à comunidade, a CEF trabalha 

integrada às áreas de pesquisa e ensino. Os atendimentos são conduzidos por Fisioterapeutas 

e por estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação (Mestrado e Doutorado) do Centro 

sob a supervisão dos professores.  

A CEF está localizada em um dos blocos do CEFID – no bairro Coqueiros, em 

Florianópolis – e conta com 655 metros quadrados de área total, subdivididos em 32 

ambientes (conforme ilustração 1), além da piscina terapêutica instalada no prédio ao lado. 

Oferece procedimentos de Fisioterapia nas diversas especialidades, como 

Pneumologia, Neurologia, Ortopedia, Uroginecologia, Oncologia, Obstetrícia e Pediatria. 

Diferente dos serviços comuns, a Clínica Escola agenda os pacientes com base na necessidade 

pedagógica da Instituição e não por ordem de chegada, como ocorre nas clínicas assistenciais, 

uma vez que o principal objetivo é a formação de novos profissionais Fisioterapeutas.  

Além das atividades de ensino, pesquisa e extensão, são desenvolvidas atividades 

administrativas de suporte para as ações acadêmicas, tais como agendamento de pacientes, 

gerenciamento de reservas de salas, organização e preservação do espaço físico, controle de 

materiais e equipamentos, gerenciamento de agendas e levantamento estatístico de dados, 

solicitação de materiais para processos licitatórios, supervisão do serviço de limpeza, entre 

outras. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
Ilustração 1 – Mapa de espaços físicos da Clínica Escola de Fisioterapia. 
 

Equipe 

 Em 2019, a equipe da Clínica Escola de Fisioterapia, durante o primeiro semestre, 

contou com os seguintes integrantes: a servidora técnica Ailime Perito Feiber Heck 

(Coordenação), o servidor técnico Juliano Tibola (Fisioterapeuta), a servidora técnica Bianca 

Fragoso Mitke e os bolsistas de apoio discente Karyn Moreira Martins (turno matutino), 

Karoliny Ferreira Pires (turno matutino), Lucas Facco Barbosa (turno vespertino), Fernanda da 

Silva (turno vespertino), Alexia Fuzer (turno noturno) e Gabriela Ferreira Guimarães (turno 

noturno). Como estagiárias, fizeram parte da equipe Luísa Ramos Corrêa (turno matutino) e 

Amanda Moreira Teixeira (turno vespertino). No mesmo período, houve a saída da servidora 

técnica Micheline Henrique Araújo Koerich (fisioterapeuta) e das estagiárias Natacha Samara 

Teske (turno matutino) e Mariana Fernandes Barcellos (turno vespertino) e dos bolsistas de 

apoio discente Bruna Natalie de Abreu (turno matutino), Douglas Ouriques Garcia (turno 

matutino) e Lara Dal’bo Camargo Borges (turno noturno).  



 
 
 

Já no segundo semestre de 2019, a equipe se reestruturou. Integraram-se à equipe da 

Clínica Escola os bolsistas de apoio discente Bruna Natalie de Abreu (turno noturno), Victor 

Hardt Dorvalina (turno matutino) e Guilherme Haack do Nascimento (turno matutino). Ainda 

no segundo semestre, deixaram de fazer parte da equipe os bolsistas de apoio discente 

Gabriela Ferreira Guimarães (turno noturno), Karoliny Ferreira Pires (turno matutino), Lucas 

Facco Barbosa (turno vespertino), Fernanda da Silva (turno vespertino) e Bruna Natalie de 

Abreu (turno noturno). No último mês de 2019, dezembro, a Clínica Escola recebeu o novo 

servidor técnico Lucas Santiago Trilha; contudo, o mesmo deixou de fazer parte da equipe três 

semanas depois.  

 

Foto 1 – Equipe da Clínica Escola de Fisioterapia. Da esquerda para a direita: Guilherme Haack, Fernanda 
da Silva, Amanda Teixeira, Karoliny Ferreira Pires, Luísa Ramos Correa, Gabriela Guimarães, Karyn 
Martins, Alexia Fuzer, Bianca Mitke, Ailime Heck e Juliano Tibola.  

 

Atividades desenvolvidas em 2019 

Atualmente, o setor é o local onde ocorre a maior parte das disciplinas com aulas 

práticas e atendimentos de pacientes do curso de Fisioterapia da Instituição. Nos quadros 

abaixo, estão relacionadas as atividades de Ensino (quadro 1), Extensão (quadro 2) e Pesquisa 

(quadro 3) que foram desenvolvidas na CEF com periodicidade regular durante o ano de 2019. 

 



 
 
 

 

 

Atividades de Ensino 
 Código Disciplina 

1 2RFOT 
Recursos Fototermoterapêuticos 
 

2 3RETT Recursos Eletrotermoterapêuticos 
 

3 5CINT II 
Cinesioterapia II 
 

4 6FNCA 
Fisioterapia Neurológica na Saúde da Criança e do Adolescente 
 

5 6FOCA 
Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica na Saúde da Criança 
e do Adolescente 

6 6FPCA 
Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde da Criança e do Adolescente 
 

7 6ISCA 
Prática Integradora na Saúde da Criança e do Adolescente 
 

8 7FNAI I 
Fisioterapia Neurológica na Saúde Do Adulto e do Idoso I 
 

9 7FOAI I 
Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica na Saúde Do Adulto 
e do Idoso I 

10 7FUAI I Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica na Saúde Do Adulto e do Idoso I 
 

11 8FNAI II 
Fisioterapia Neurológica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 
 

12 8FOAI II 
Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica na Saúde Do Adulto 
e do Idoso II 

13 8FPAI II 
Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde Do Adulto e do Idoso II 
 

14 8FUAI II 
Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 
 

15 8PIAI II Prática Integradora na Saúde do Adulto e do Idoso II 
 

16 
9EST 
CARDIO 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente - 
Cardiorrespiratória 

17 
9EST 
ORTO 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente 
– Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia 

18 
9EST 
NEURO 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente 
– Neurologia 

19 
10EST 
PNEUMO 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde do Adulto e do Idoso – 
Cardiorrespiratória 

20 
10EST 
ORTO 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde do Adulto e do Idoso – 
Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia 

21 
10EST 
NEURO 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde do Adulto e do Idoso – 
Neurologia 

Quadro 1 – Atividades de Ensino desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia no ano de 2019. 

 

 



 
 
 
 

Atividades de Extensão 
 Ação de Extensão Professor(a) 

Coordenador(a) 
1 Prog. Brincando de Respirar Camila Isabel Santos 

Schivinski 
2 Prog. Desportiva 

 
Mayco Moraes Nunes 

3 Prog. Núcleo de Assistência, Ensino e Pesquisa em Reabilitação 
Pulmonar 

Anamaria Fleig Mayer 

4 Prog. Pré e Pós operatório de cirurgias bariátricas 
 

Darlan Laurício Matte 

5 Proj. Prevenção de quedas em idosos 
 

Deyse Borges Machado 

6 Prog. Reabilitar e Integrar (Reabilitação multidisciplinar em 
amputados) 

Soraia Tonon da Luz 

7 Prog. Saúde do Trabalhador Sandroval Torres 
 

8 Prog. Terapia Manual 
 

Gilmar Moraes Santos 

9 Prog. EstimulAção Luciana Sanada 
 

10 Prog. ProtetizAção Jaqueline de Souza 
 

11 Prog. Reabilitação Neurofuncional Jocemar Ilha 
 

12 Proj Escola de Postura Anelise Sonza 
 

Quadro 2 – Atividades de extensão desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia no ano de 2019. Além 
dos projetos de extensão foram desenvolvidos também cerca de 12 projetos de pesquisa na clinica 
escola. 

 

Além das atividades desenvolvidas de forma regular, mencionadas acima, o espaço 

físico e a infraestrutura da CEF foram utilizadas para atividades de outra natureza (quadro 4), 

realizadas de forma sazonal/intermitente conforme a necessidade do curso, dos acadêmicos 

e/ou do setor. 

Demais atividades 
Aulas avulsas 

Monitoria 
Orientação de pacientes 

Apresentação de trabalhos acadêmicos 
Reuniões 

Visitas técnicas 
Quadro 4 – Outras atividades desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia no ano de 2019. 

 



 
 
 
 

Metas alcançadas em 2019  

As metas da CEF para o ano de 2019 estavam relacionadas à consolidação das rotinas e 

serviços administrativos que foram criados e melhorados com o objetivo de manter e/ou 

aprimorar a infraestrutura da Clínica Escola para apoio às atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão relacionadas aos cursos de graduação e pós-graduação desse Centro. 

Dentre as metas alcançadas pela equipe da CEF – com o apoio da Direção de Extensão 

e em conjunto com as demais Direções do Centro – pode-se destacar: 

 

 Comunica Clínica – consolidação do boletim eletrônico Comunica Clínica desenvolvido 

pela equipe de técnicos da Clínica (criação e execução) como um informativo mensal 

oficial das principais notícias da Clínica Escola de Fisioterapia. Essa ação iniciou-se no 

ano de 2016, sendo enviado todos os meses letivos do ano vigente (fotos 2 à 11) aos 

docentes e discentes do curso de Fisioterapia, através de e-mail, além de ser fixado no 

mural da sala de evolução e no site da Clínica Escola; 

 
 

Foto 2 – Vigésima oitava edição do Comunica Clínica 
 

   Foto 3 – Vigésima nona edição do Comunica Clínica. 



 
 
 

 

 
  Foto 4 – Trigésima edição do Comunica Clínica. 

 

 
   Foto 5 – Trigésima primeira edição do Comunica Clínica. 

 
  Foto 6 – Trigésima segunda edição do Comunica Clínica. 
 

 
 
 

 
   Foto 7 – Trigésima terceira edição do Comunica Clínica. 



 
 
 

 
  Foto 8 – Trigésima quarta edição do Comunica Clínica. 

 
     Foto 9 – Trigésima quinta edição do Comunica Clínica. 

 

 
     Foto 10 – Trigésima sexta edição do Comunica Clínica. 

 

 
     Foto 11 – Trigésima sétima edição do Comunica Clínica. 

 

 



 
 
 
 

 Sistema de chamados e reservas de salas online – consolidação dos sistemas de 

chamado (todas as solicitações de alunos e professores) e de reserva de espaço físico 

(todas as salas da clínica) feitos de forma online através dos sistemas padronizados 

utilizados na UDESC. Essa medida possibilitou melhora no registro das solicitações e das 

reservas, além de facilitar o acompanhamento dos trâmites do processo pelo solicitante 

e pelo atendente, proporcionando maior agilidade no atendimento do solicitante, 

maior eficácia no processamento do atendente e maior transparência e organização a 

todos os envolvidos; 

 

 Regulação de pacientes – consolidação de rotina padronizada para regulação dos 

pacientes encaminhados para as atividades de Ensino. A regulação, realizada pelos 

Fisioterapeutas da Clínica Escola, obedece exclusivamente aos perfis de cada disciplina 

(critérios estabelecidos por cada professor para a sua atividade). Assim, independente 

da origem do paciente (se encaminhado da Secretaria de Saúde de Florianópolis, dos 

hospitais públicos, dos professores que atendem em estágios externos ou de casos 

especiais de demanda espontânea de balcão), os mesmos são integrados a uma única 

lista de espera com as prioridades definidas pelos professores. Essa rotina possibilita: 

maior agilidade e eficácia no atendimento das solicitações de agendamento; maior 

transparência para pacientes, alunos e professores; aplicação da impessoalidade no 

processo; além de maior organização da equipe administrativa; 

 

 Atendimentos emergenciais – consolidação de dois horários fixos diários de consulta 

fisioterapêutica de emergência traumato-ortopédica para a comunidade interna do 

CEFID, incluindo técnicos, professores e alunos. As consultas, realizadas pelos técnicos 

Fisioterapeutas da Clínica Escola, geralmente constituem atendimentos de primeiros 

cuidados para alunos que sofrem algum tipo de trauma durante as aulas práticas, como 

entorses, fraturas e rupturas ligamentares – ou para condições agudas que impeçam ou 

dificultem a continuidade do trabalho de técnicos e professores. As pessoas atendidas 

nessas consultas de emergência também recebem orientações relacionadas à 

necessidade de busca de serviços especializados e realização de exames; 

 



 
 
 

 Auditoria dos prontuários – Consolidada a rotina de auditoria dos prontuários da Clínica 

Escola, conforme orientação no Regimento Interno e normativas do Conselho Federal 

de Fisioterapia (COFFITO). O objetivo da auditoria, realizada por amostragem em cada 

disciplina, foi verificar se os prontuários continham as informações mínimas exigidas 

pela resolução 414/2012 do COFFITO, bem como se estavam armazenados de forma 

correta (organizados e com as folhas mantidas no grampo para evitar perda). A 

checagem das informações foi registrada no “Check list de composição mínima do 

prontuário” (fotos 12 à 14). Participaram da realização da auditoria: a coordenadora da 

Clínica Escola, Ailime Heck, o responsável técnico pela Clínica Escola, Juliano Tibola, e a 

chefia do Departamento de Fisioterapia, Profª Elaine Ferrazeane Paulin;  

 

 

 
Foto 12 – Check list para auditoria dos prontuários 

 

 
Foto 13 – Check list para auditoria dos prontuários  

 
 

 
 



 
 
 

 
Foto 14 – Check list para auditoria dos prontuários 

 

 

 Convênio formal com a PMF – estabelecimento de um convênio formal com a 

Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF) com o objetivo de 

receber recursos financeiros externos destinados às demandas específicas da Clínica 

Escola. A partir desse convênio, parte dos pacientes atendidos nas atividades de Ensino 

desenvolvidas na Clínica serão faturados conforme valores repassados pelo Sistema 

Único de Saúde, acrescidos de complementação da PMF, de acordo com o termo de 

convênio. Salienta-se que o encaminhamento desses pacientes será feito 

irrestritamente de acordo com o perfil de cada disciplina de forma a não interferir nas 

demandas pedagógicas das mesmas; 

 

 Projeto de Humanização da CEF – através de ações desenvolvidas pelos técnicos, 

professores e alunos conseguiu-se tornar o ambiente clínico mais agradável, 

proporcionando uma maior interação entre os pacientes, alunos e servidores. Em 

especial nas datas comemorativas, como: Páscoa, Aniversário, Festa Junina, Outubro 

Rosa, Dia das Crianças, Dia do Fisioterapeuta, Novembro Azul, Natal (fotos 15 à 41); 

 
 



 
 
 

  
Foto 15 – Humanização na CEF: Comemoração do 
Aniversário de uma Funcionária. 

Foto 16 – Humanização na CEF: Integração equipe 

 

 

 

 
Foto 17 – Humanização na CEF: Páscoa – Alunos da turma da 
professora Luciana. 

Foto 18 – Humanização na CEF: Páscoa 

 
 

  
Foto 19 – Humanização da CEF: Festa Junina Foto 20 – Humanização da CEF: Festa Junina 
  

 

 

 
Foto 21 – Humanização CEF: Curso Excel em parceria com o 
CEART 

Foto 22 – Humanização CEF: Integração da Equipe 

  



 
 
 

  
Foto 23 – Humanização CEF: Integração da Equipe Foto 24 – Humanização CEF: Integração da Equipe 
  

 

  
Foto 25 – Humanização na CEF: outubro rosa (recepção) Foto 26 – Humanização na CEF: outubro rosa 

(recepção) 
  

  
Foto 27 – Humanização na CEF: outubro rosa (equipe) Foto 28 – Humanização na CEF: outubro rosa (equipe) 

  

  
Foto 28 – Humanização na CEF: Dia das Crianças Foto 29 – Humanização na CEF: Dia das Crianças 

  



 
 
 

 

 
 

 
Foto 30 – Humanização na CEF: Dia das Crianças Foto 31 – Humanização na CEF: Integração da equipe 

  

  
Foto 32 – Humanização na CEF: novembro azul (recepção) Foto 33 – Humanização na CEF: novembro azul 

(recepção) 

  
Foto 34 – Humanização da CEF: Novembro Azul Foto 35 – Humanização da CEF: Novembro Azul 
  

 

 

 

 
Foto 36 – Humanização da CEF: Integração da Equipe Foto 37 – Humanização da CEF: Sala de Gameterapia 



 
 
 

  

  
Foto 38 – Humanização da CEF: Natal Foto 39 – Humanização da CEF: Natal 

  
 

 

 

 
Foto 40 – Humanização da CEF: Natal Foto 41 – Humanização da CEF: Reconhecimento 

Equipe 

 

 Cronograma fixo de limpeza – consolidação de cronograma com horários fixos para 

cada ambiente da CEF para adequada conclusão das rotinas de limpeza do setor, 

incluindo a fixação dos horários nas portas das salas para melhor organização dos 

usuários conforme agendamento da limpeza. 

 
 Mapa de organização das salas – consolidação do mapa da organização ideal de cada 

ambiente da CEF, afixado nas portas, para que todos os usuários possam deixar as salas 

de atendimento corretamente organizadas. Esta foi mais uma ação realizada na 

tentativa constante de manter a CEF organizada. 

 

 Recados na sala de evolução – consolidada a rotina de constante atualização dos recados 

e campanhas de conscientização aos alunos e professores da Clínica Escola através da 

televisão na sala de evolução (com o objetivo de facilitar a comunicação de recados e 

avisos importantes entre a equipe administrativa da CEF e os alunos/professores). Dentre 

os recados, destacam-se as campanhas de conscientização para organização dos espaços 

físicos, assim como o respeito aos horários da Clínica Escola para fechamento e para 



 
 
 

limpeza de salas, divulgação dos materiais novos recebidos e disponíveis para uso. O 

grande diferencial dessa forma de aviso, foi a possibilidade de inserção de fotos (o que 

não era dificultoso em cartazes físicos, utilizados anteriormente), além da possibilidade 

de personalização dos recados/avisos a qualquer momento. 

 

 Atualização do site – constante atualização do site da CEF, com informações atuais e 

importantes para a comunidade interna e externa do CEFID; 

 

 Manutenções emergenciais - apoio da coordenação de serviços gerais para 

atendimento das demandas emergenciais de manutenção, sem causar prejuízo às 

atividades desenvolvidas na CEF; 

 
 Controle de estoque – consolidação de rotina para controle de estoque efetivo de 

materiais de consumo, no formato PEPS/PVPS, para o correto andamento das 

atividades desenvolvidas na CEF; 

 

 Vistoria patrimonial – consolidação da rotina de conferência de todos os bens 

patrimoniados no centro de custo da CEF, realizada semestralmente pela equipe da 

Clínica. 

 

Metas em andamento e/ou a serem alcançadas 

 

 Sistema de gerenciamento e prontuários eletrônicos – busca por parcerias para análise 

da viabilidade de implementação de um sistema de gerenciamento administrativo e de 

prontuários eletrônicos. Em 2019, iniciou-se a segunda etapa para implementação da 

informatização da Clínica Escola (a primeira etapa foi relacionada à aquisição de novos 

computadores para a sala de evolução da Clínica, a qual foi concluída em 2017) através 

das tratativas e conhecimento de possíveis sistemas a serem implementados, como por 

exemplo: o sistema utilizado pelos hospitais públicos do estado de Santa Catarina 

(Micromed), o sistema que está sendo implantado no hospital veterinário do CAV, o 

sistema da empresa Manager, entre outros. Essa etapa está sendo realizada com muita 

precaução e com o apoio das Direções do Centro e, principalmente, o apoio irrestrito 



 
 
 

dos servidores da coordenadoria de informática do CEFID a fim de que se opte pela 

melhor solução para as especificidades desta Clínica Escola; 

 

 Estudo piloto para utilização do Sisclínica – com o apoio irrestrito da equipe de 

Coordenação de Informática do CEFID, foi realizado o estudo piloto com a versão 

atualizada do sistema Sisclínica no que se refere aos módulos de gerenciamento de 

recepção e prontuário eletrônico. Além da equipe administrativa da Clínica Escola, 

participaram dessa etapa os professores e alunos envolvidos nos estágios de 

Neuropediatria e Neurologia adulto e também do Programa de Extensão Prepara. Com 

a conclusão desse estudo piloto, observou-se que o referido sistema atende as 

necessidades de gerenciamento da Clínica Escola, assim como as demandas 

pedagógicas para implementação de prontuário eletrônico. Assim, pode-se concluir que 

o seguimento para implantação da versão atualizada desse sistema faz-se 

extremamente necessário e benéfico ao setor. 

 
 Rotina de emergências – estabelecimento de treinamento semestral dos servidores e 

bolsistas de apoio discente da CEF para condução e tomada de decisão em situações de 

emergências com pacientes e/ou acompanhantes; 

 
 

 Processo de desinfecção – aprimoramento das rotinas de desinfecção dos materiais 

utilizados nos atendimentos realizados na CEF através de equipamentos e protocolos 

específicos, operacionalizados por profissional devidamente capacitado e habilitado; 

 
 Campanha de conscientização para discentes e docentes – criação de campanha para 

conscientização de todos que utilizam a CEF sobre a necessidade e importância de 

manter todos os ambientes da Clínica organizados após o uso, devolvendo os materiais 

aos seus locais de origem para que os próximos a utilizar encontrem um ambiente 

organizado para atender os pacientes; 

 
 Plano de evacuação da Clínica – criação, implementação e divulgação para todas as 

pessoas que circularem na Clínica – incluindo docentes, discentes, pacientes e 

acompanhantes – de manual contendo as orientações em caso de incêndio na Clínica 

Escola; 

 



 
 
 

 Manual de utilização da clínica – criação de manual com as regras e rotinas do setor de 

forma simplificada para professores e alunos, a ser enviado em formato eletrônico no 

início de cada semestre; 

 
 Treinamento para todos que terão atividades na Clínica – busca por apoio intra e extra 

institucional para estabelecimento de treinamento padrão semestral obrigatório a 

todos os alunos que atenderão pacientes dentro da Clínica Escola, no que diz respeito 

às atitudes a serem tomadas em casos de emergência médica e incêndio dentro da CEF; 

 
 Humanização do ambiente da recepção – revitalização do ambiente através da 

aquisição/adequação de mobiliário e novos equipamentos, aliado a campanha para 

melhora/manutenção do silêncio nesse espaço físico. Obs.: Pretende-se estender essa 

meta para a “recepção externa à CEF”, uma vez que muitos pacientes e acompanhantes 

aguardam nesse hall de entrada externo à CEF; 

 
 Políticas de humanização da clínica – ampliar as atividades de humanização da Clínica 

de forma quantitativa e qualitativa, envolvendo mais discentes e docentes e 

conscientizando-os sobre a importância de um atendimento humanizado ao paciente, 

desde o momento de chegada à CEF até o momento de tratamento e saída da Clínica; 

 

Principais dificuldades encontradas 

 Dentre as principais dificuldades encontradas no ano de 2019 para o desenvolvimento 

das atividades administrativas, de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, destacam-se: 

 Alterações na equipe do setor – a frequente alteração na equipe administrativa da 

Clínica Escola (servidores, estagiários e bolsistas) gera demanda de tempo excessiva 

para treinamento de rotinas e processos, podendo comprometer alguns dos serviços 

prestados e/ou sobrecarregando os demais integrantes da equipe, além de fazer 

necessário uma reorganização das atividades. Dentre todas as alterações, a mais 

prejudicial à Clínica foi a saída de técnicos administrativos sem a reposição de novos 

técnicos; o que gera, consequentemente, uma reestruturação de todo o setor na 

tentativa de readequação de atividades para causar os menores prejuízos possíveis 

aos usuários do setor, sejam eles pacientes, alunos ou professores; 

  



 
 
 

 Sistema de monitoramento – Instalação de câmeras de vigilância bem como sistema 

de monitoramento em dois pontos críticos da Clínica, na recepção e na sala de 

materiais/corredor principal. Primariamente, com o objetivo preventivo – no sentido 

de coibir possíveis práticas que atentem contra o patrimônio público, aumentando a 

segurança das pessoas que trabalham e transitam neste setor – e, posteriormente, 

corretivo – identificando possíveis condutas que ferem os princípios da Administração 

Pública e do Regimento Interno da CEF; 

 

 Sistema para gerenciamento de empréstimos – com a alta rotatividade dos 

atendimentos a pacientes, principalmente nos turnos matutino e vespertino, o 

controle de empréstimos na sala de materiais da CEF, incluindo itens de consumo e 

bens permanentes fica prejudicado. Por isso, faz-se necessária a implementação de 

um sistema de gerenciamento de empréstimo com o objetivo de agilizar a retirada de 

materiais por discentes e docentes, bem como aprimorar o controle pela equipe da 

CEF e, consequentemente, estimular maior zelo para com os materiais utilizados; 

 

 Processo de desinfecção – faz-se necessário um ambiente que melhor atenda as 

necessidades de desinfecção e esterilização, uma vez que o espaço existente é 

pequeno e pouco ventilado para as demandas específicas da CEF, além de e, 

principalmente, um profissional habilitado para tal atividade; 

 

 Dificuldade para troca do piso – o piso “Paviflex” da Clínica está bastante desgastado, 

de forma que algumas partes estão soltando do chão. Com isso, gerou-se desníveis 

próprios do Paviflex/contra piso, além de buracos que são cobertos com cimento (os 

quais geram ainda mais desníveis) e infiltração de água do solo abaixo do contra piso 

(gerando poças de água após dia de chuva e tornando o piso escorregadio e propenso 

a quedas). Porém, devido à alta quantidade de atividades realizadas no setor, bem 

como o cronograma das mesmas e a própria extensão da Clínica (em torno de 600m²), 

tornou-se muito difícil a troca do piso, além dos custos e setores envolvidos, uma vez 

que tal ação configura-se como uma obra a ser realizada (necessidade de adequação 

do contra piso para posterior instalação do piso novo); 

 



 
 
 

 Controle de patrimônio – o alto fluxo de pessoas circulando diariamente na CEF, 

média de 747 pessoas por dia em 2019, torna extremamente difícil controlar a saída 

de bens permanentes pela porta de entrada somente com recursos humanos. 

Enquanto a equipe está atendendo acadêmicos, professores, pacientes e 

acompanhantes, pode haver a retirada de bens permanentes da Clínica sem o devido 

consentimento da equipe da CEF, gerando inúmeros transtornos e podendo causar 

prejuízo direto às atividades desenvolvidas no setor. Para aprimorar esse controle e 

preservar o patrimônio da Instituição, faz-se necessário um sistema de alarme na 

porta de entrada da CEF, semelhante ao utilizado em bibliotecas, com o objetivo de 

prevenir e até mesmo responsabilizar retiradas indevidas de bens da CEF; 

 

 Organização dos ambientes – uma das grandes dificuldades encontradas foi a 

manutenção dos ambientes organizados após o uso por acadêmicos e docentes. O 

acúmulo de materiais que não foram devolvidos ao local de origem pelos acadêmicos 

gerou ambientes desorganizados e com materiais desnecessariamente em excesso. 

Apesar de a organização das salas após o uso para atendimento de paciente ser de 

responsabilidade dos acadêmicos, supervisionados pelos professores, o mesmo não 

tem ocorrido, gerando insatisfação dos próprios discentes e docentes. Além de não 

proporcionar um ambiente de atendimento agradável e confortável ao paciente, às 

vezes, gerando até uma impressão de falta de higiene (fotos 42 à 53); 
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 Manutenção e Conserto de Equipamentos – apesar de solicitada a demanda para 

manutenções preventivas e corretivas, incluindo a calibração periódica, dos 

equipamentos da CEF em processo licitatório, o mesmo não ocorreu, dificultando a 

aferição dos equipamentos e levando a necessidade de dispensas de licitação para os 



 
 
 

casos emergenciais, o que pode ser expressivo devido ao quantitativo de 

equipamentos no centro de custos da CEF; 

 

 Problemas de abastecimento de água – após um ano com dificuldades no 

abastecimento de água proveniente de constantes interrupções da CASAN, o mesmo 

permaneceu ocorrendo durante o ano de 2019. Por ser uma interrupção sem aviso 

prévio, se fez necessário o cancelamento de atividades (aulas, pesquisas e projetos de 

extensão), o que gerou reclamações de pacientes e risco iminente de notificação da 

vigilância sanitária por comprometimento da higiene adequada devido falta de água; 

 

 Participação na gestão – faz-se necessário maior comprometimento dos professores e 

acadêmicos para uma gestão co-participativa, principalmente com relação à 

organização dos materiais e espaços físicos utilizados e ao zelo com os equipamentos; 

 

 Piscina terapêutica – construção da piscina terapêutica próxima à Clínica, havendo 

necessidade que esteja de acordo com especificações que atendam às necessidades 

terapêuticas conforme demanda das atividades de Ensino desenvolvidas na CEF. 

 

 

 

Dados estatísticos relevantes 

No ano de 2019, foram totalizados mais de 10.765 atendimentos realizados (gráfico 1 e 

quadro 5), os quais foram distribuídos entre as atividades de Ensino (gráfico 2, quadros 6 e 7) e 

de Extensão (gráfico 3, quadros 8 e 9), além das atividades de Pesquisa desenvolvidas na CEF. 

Devido ao expressivo número de atividades realizadas, a CEF possui um fluxo diário 

médio de aproximadamente 747 pessoas entre servidores, acadêmicos, pacientes e 

acompanhantes (quadro 10) e taxa de ocupação de salas de atendimento muito próximas ou 

superiores a 90% de ocupação na maioria dos turnos/dias (quadro 11). 

Destaca-se também foram registrados 51.872 empréstimos na CEF, contabilizados 

entre materiais de consumo e bens permanentes, os quais totalizam 602 itens. 

 



 
 
 

 

Gráfico 1 – Número de atendimentos realizados nas atividades de Ensino e Extensão na Clínica 
Escola de Fisioterapia no ano de 2019.  

* JAN: janeiro; FEV: fevereiro; MAR: março; ABR: abril; MAI: maio; JUN: junho; JUL: julho; AGO: agosto; 
SET: setembro; OUT: outubro; NOV: novembro; DEZ: dezembro. 

 

 

 

   Quantitativo     

   Atividades de Ensino 8.466 atendimentos     

   Atividades de Extensão 2.299 atendimentos     

   Total 10.765 atendimentos     

Quadro 5 – Quantitativo das atividades de Ensino e Extensão desenvolvidas na Clínica Escola de 
Fisioterapia no ano de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Gráfico 2 – Número de atendimentos realizados nas atividades de Ensino na Clínica Escola de 
Fisioterapia no ano de 2019.  

* JAN: janeiro; FEV: fevereiro; MAR: março; ABR: abril; MAI: maio; JUN: junho; JUL: julho; AGO: agosto; 
SET: setembro; OUT: outubro; NOV: novembro; DEZ: dezembro. 

 

 

 

   Atividades de Ensino     

   TOTAL     

   Atendimentos 8.466     

Quadro 7 – Quantitativo geral das atividades de Ensino desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia 
no ano de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Atividades de Ensino 

Fisioterapia Neurológica na Saúde da Criança e do Adolescente  

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 22 56 44 33 - 17 71 92 42 - 377 

Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica na Saúde da Criança e do Adolescente 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 24 83 159 121 - 103 167 161 113 - 931 

Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde da Criança e do Adolescente 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 27 60 55 38 - 22 39 64 51 - 356 

Prática Integradora na Saúde da Criança e do Adolescente 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 8 8 7 - - 1 - - - - 24 

Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica na Saúde Do Adulto e do Idoso I 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 68 82 40 94 - 17 83 83 75 - 542 

Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica na Saúde Do Adulto e do Idoso I 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 20 66 34 56 - - 69 88 51 - 384 

Fisioterapia Neurológica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - - 24 40 30 - 14 57 84 17 - 266 

Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 71 94 29 55 - 22 107 101 89 - 568 

Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - - 24 8 14 - - 16 27 23 - 112 

Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 23 80 73 69 - 8 78 115 61 - 507 

Prática Integradora na Saúde do Adulto e do Idoso II 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - - 14 46 18 - - - - - - 78 

 



 
 
 

Atividades de Ensino (continuação) 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente – Cardiorrespiratória 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- 22 64 89 57 66 - 77 88 67 44 - 574 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente – Neurologia 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- 21 58 88 86 97 - 73 101 85 66 - 675 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente – Ortopedia 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- 18 79 91 97 83 - 56 79 92 57 - 652 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente – Escola de Postura 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 17 12 13 5 - 5 6 9 7 - 74 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde do Adulto e do Idoso – Cardiorrespiratória 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- 9 59 76 54 48 - 117 146 144 126 - 772 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde do Adulto e do Idoso – Ortopedia e Traumatologia 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- 17 58 57 75 77 - 182 207 227 151 - 1051 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde do Adulto e do Idoso – Neurologia 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- 18 60 60 65 39 - 78 87 81 35 - 523 

Quadro 6 – Quantitativo por atividade de Ensino desenvolvida na Clínica Escola de Fisioterapia no ano 
de 2019. 

* JAN: janeiro; FEV: fevereiro; MAR: março; ABR: abril; MAI: maio; JUN: junho; JUL: julho; AGO: agosto; 
SET: setembro; OUT: outubro; NOV: novembro; DEZ: dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Gráfico 3 – Número de atendimentos realizados nas atividades de Extensão na Clínica Escola de 
Fisioterapia no ano de 2019.  

* JAN: janeiro; FEV: fevereiro; MAR: março; ABR: abril; MAI: maio; JUN: junho; JUL: julho; AGO: agosto; 
SET: setembro; OUT: outubro; NOV: novembro; DEZ: dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Atividades de Extensão 

Brincando de Respirar 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- 7 16 22 16 18 5 16 20 29 14 - 163 

Prog. Núcleo de Assistência, Ensino e Pesquisa em Reabilitação Pulmonar 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 2 17 39 61 50 57 38 10 - - 274 

Fisioterapia Desportiva 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 47 68 85 66 - 38 61 53 29 - 447 

Fisioterapia Pré e Pós operatório de cirurgias bariátricas 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- 16 22 17 11 13 - 16 29 37 18 - 179 

Cuidando da Dor Lombar 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 32 61 - - - - 17 51 45 - 206 

Protetização 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - - 1 9 13 1 6 7 12 5 - 54 

Reabilitação multidisciplinar em amputados 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- 7 34 68 61 53 - - - - - - 223 

Reabilitação Neurofuncional da pessoa com lesão medular 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 21 27 27 17 - 21 36 38 32 - 219 

Saúde do Trabalhador 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 9 55 67 69 16 3 25 44 41 - 329 

Terapia Manual 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - - - - - - - 85 53 61 - 199 

Dermatofuncional 

Atendimentos 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

- - 3 1 1 1 - - - - - - 6 

Quadro 8 – Quantitativo por atividade de Extensão desenvolvida na Clínica Escola de Fisioterapia no ano 
de 2019. * JAN: janeiro; FEV: fevereiro; MAR: março; ABR: abril; MAI: maio; JUN: junho; JUL: julho; AGO: 
agosto; SET: setembro; OUT: outubro; NOV: novembro; DEZ: dezembro. 



 
 
 
 

 

   Atividades de Extensão     

   TOTAL     

   Atendimentos 2299     

Quadro 9 – Quantitativo geral das atividades de Extensão desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia 
no ano de 2019. 

 

 

 

   Fluxo de pessoas     

   Matutino 518     

   Vespertino 183     

   Noturno 48     

   TOTAL 748     

Quadro 10 – Quantitativo do fluxo diário médio de pessoas na Clínica Escola de Fisioterapia no ano de 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ocupação semestral de salas 2019/1 
Turno matutino 

Atividade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Estágios 90% 48% 90% 48% 51% 

Disciplinas 10% 52% 10% 52% 39% 
Extensão 0% 0% 0% 0% 1% 
Pesquisa 0% 0% 0% 0% 4% 
Limpeza 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 95% 

Turno vespertino 
Atividade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Estágios 0% 0% 0% 0% 0% 

Disciplinas 50% 47% 50% 44% 18% 
Extensão 14% 33% 26% 14% 20% 
Pesquisa 4% 0% 2% 2% 2% 
Limpeza 9% 12% 10% 12% 1% 
TOTAL 77% 92% 88% 72% 41% 

Turno noturno 
Atividade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Estágios 0% 0% 0% 0% 0% 

Disciplinas 0% 0% 0% 0% 0% 
Extensão 25% 54% 21% 49% 2% 
Pesquisa 5% 0% 2% 0% 1% 
Limpeza 1% 1% 1% 1% 0% 
TOTAL 31% 55% 24% 50% 3% 

Ocupação semestral de salas 2019/2 
Turno matutino  

Atividade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Estágios 90% 48% 90% 48% 51% 

Disciplinas 10% 52% 10% 52% 39% 
Extensão 0% 0% 0% 0% 1% 
Pesquisa 0% 0% 0% 0% 0% 
Limpeza 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 91% 

Turno vespertino  
Atividade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Estágios 0% 19% 0% 19% 0% 

Disciplinas 70% 46% 70% 46% 14% 
Extensão 14% 6% 12% 18% 17% 
Pesquisa 2% 3% 0% 0% 5% 
Limpeza 10% 12% 10% 12% 1% 
TOTAL 96% 86% 92% 95% 37% 

Turno noturno  
Atividade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Estágios 0% 0% 0% 0% 0% 

Disciplinas 0% 0% 0% 0% 0% 
Extensão 96% 56% 32% 60% 0% 
Pesquisa 0% 0% 0% 0% 0% 
Limpeza 1% 1% 0% 1% 0% 
TOTAL 97% 57% 32% 61% 0% 

Quadro 11 – Taxa de ocupação de espaços físicos da Clínica Escola em 2019 reservados para todo o 
semestre, por turno, dia da semana e tipo de atividade. 



 
 
 
Assiduidade dos pacientes atendidos nas atividades de Ensino 

Assiduidade dos pacientes atendidos 

Fisioterapia Neurológica na Saúde da Criança e do Adolescente  

Total de pacientes atendidos 29 
Quantitativo médio de presenças por paciente 13 
Quantitativo médio de faltas por paciente 6 
Percentual médio de faltas  30%   

Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica na Saúde da Criança e do Adolescente 

Total de pacientes atendidos 62 
Quantitativo médio de presenças por paciente 15 
Quantitativo médio de faltas por paciente 5 
Percentual médio de faltas 23% 

Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde da Criança e do Adolescente 

Total de pacientes atendidos 26 
Quantitativo médio de presenças por paciente 14 
Quantitativo médio de faltas por paciente 9 
Percentual médio de faltas 41% 

Prática Integradora na Saúde da Criança e do Adolescente 

Total de pacientes atendidos 40 
Quantitativo médio de presenças por paciente - 
Quantitativo médio de faltas por paciente - 
Percentual médio de faltas  - 

Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica na Saúde Do Adulto e do Idoso I 

Total de pacientes atendidos 58 
Quantitativo médio de presenças por paciente 9 
Quantitativo médio de faltas por paciente 2 
Percentual médio de faltas  21% 

Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica na Saúde Do Adulto e do Idoso I 

Total de pacientes atendidos 23 
Quantitativo médio de presenças por paciente 17 
Quantitativo médio de faltas por paciente 5 
Percentual médio de faltas  22% 

Fisioterapia Neurológica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

Total de pacientes atendidos 27 
Quantitativo médio de presenças por paciente 10 
Quantitativo médio de faltas por paciente 3 
Percentual médio de faltas  21 % 

Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

Total de pacientes atendidos 44 
Quantitativo médio de presenças por paciente 13 
Quantitativo médio de faltas por paciente 3 
Percentual médio de faltas 18% 

 

 



 
 
 
 

Assiduidade dos pacientes atendidos (continuação) 

Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

Total de pacientes atendidos 9 
Quantitativo médio de presenças por paciente 12 
Quantitativo médio de faltas por paciente 6 
Percentual médio de faltas 33% 

Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

Total de pacientes atendidos 23 
Quantitativo médio de presenças por paciente 22  
Quantitativo médio de faltas por paciente; 5 
Percentual médio de faltas 18% 

Prática Integradora na Saúde do Adulto e do Idoso II 

Total de pacientes atendidos 20 
Quantitativo médio de presenças por paciente 4 
Quantitativo médio de faltas por paciente 2 
Percentual médio de faltas 28% 
Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente – Cardiorrespiratória 

Total de pacientes atendidos 40 
Quantitativo médio de presenças por paciente 14 
Quantitativo médio de faltas por paciente 8 
Percentual médio de faltas 35% 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente – Neurologia 

Total de pacientes atendidos 57 
Quantitativo médio de presenças por paciente 12 
Quantitativo médio de faltas por paciente 5 
Percentual médio de faltas 28% 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente – Ortopedia 

Total de pacientes atendidos 48 
Quantitativo médio de presenças por paciente 14 
Quantitativo médio de faltas por paciente 5 
Percentual médio de faltas 27% 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente – Escola de Postura 

Total de pacientes atendidos 14 
Quantitativo médio de presenças por paciente 5 
Quantitativo médio de faltas por paciente 3 
Percentual médio de faltas 35% 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde do Adulto e do Idoso – Cardiorrespiratória 

Total de pacientes atendidos 26 
Quantitativo médio de presenças por paciente 30 
Quantitativo médio de faltas por paciente 6 
Percentual médio de faltas 16% 

 

 

 



 
 
 
 

Assiduidade dos pacientes atendidos (continuação) 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde do Adulto e do Idoso – Ortopedia e Traumatologia 

Total de pacientes atendidos 87 
Quantitativo médio de presenças por paciente 12 
Quantitativo médio de faltas por paciente 3 
Percentual médio de faltas 22% 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde do Adulto e do Idoso – Neurologia 

Total de pacientes atendidos 39 
Quantitativo médio de presenças por paciente 13 
Quantitativo médio de faltas por paciente  7                                                                                                                
Percentual médio de faltas 33% 

Quadro 12 – Assiduidade dos pacientes por disciplina. 

 

 

Principais resultados da auditoria dos prontuários 

Desde 2017, a equipe administrativa da Clínica Escola tem realizado, conforme 

normatiza o Regimento Interno da Clínica Escola, a auditoria dos prontuários referentes às 

atividades de Ensino desenvolvidas na Clínica Escola. A auditoria segue o checklist composto 

pelos quesitos mínimos exigidos pelo Conselho Federal de Fisioterapia, acrescido de questões 

de organização do mesmo (fotos 12, 13 e 14). A coleta de dados é feita através de amostragem 

em uma data pré-definida entre a comissão de auditoria, porém sem o aviso prévio aos 

envolvidos.  Em ambas auditorias, participaram a coordenadora e os responsáveis técnicos da 

Clínica Escola, além da chefia de departamento.  Os principais resultados encontrados com a 

auditoria são apresentados abaixo, sendo os dados representativos do quantitativo de 

prontuários que não possuíam o referido item completo. Foram auditados 33 prontuários 

neste ano (quantitativo semelhante aos anos anteriores: 36 cada). Entre 2017/2018 e 2019, 

observou-se uma melhora importante quase na totalidade dos itens analisados. Os grandes 

destaques foram as melhoras significativas dos dados de identificação, história clínica, plano 

de tratamento e organização do prontuário. Assim, conclui-se que a rotina estabelecida em 

2017 de auditar os prontuários dos pacientes atendidos nas atividades de Ensino da Clínica 

Escola como forma de contribuir na educação e formação de alunos e professores, além de 

manter os prontuários dentro dos padrões exigidos pelo Conselho Profissional, mostra-se 

eficaz. 



 
 
 
Tabela 1 – Percentual de irregularidades dos prontuários observadas nas auditorias.  

Itens avaliados 
2017 2018 2019 

% % % 
Dados de identificação  
Naturalidade, local de nascimento, endereço comercial, gênero 

97,14 91,43 25 

História Clínica  
História atual e pregressa 

11,43 34,30 24,24 

História Clínica  
Antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida e tratamentos 
realizados 

77,14 74,30 - 

 

Exame Físico 
 

- 31,43 - 

Diagnóstico/ objetivos/ descrição dos procedimentos  
Plano de tratamento 

60,00 77,14 28,48 

Evolução  
Datas e descrição de cada atendimento 

- 2,86 - 

Identificação Acadêmicos 
Nome completo e assinatura 

11,43 - 3,03 

 Identificação Profissional  
Carimbo com nome completo, CREFITO e assinatura 

34,29 28,57 36,36 

Organização  
Folha de evolução com nome do paciente e numeração 

25,71 17,14 3,03 

Organização  
Folhas mantidas no grampo em ordem cronológica 

34,29 25,71 9,09 

Organização  
Letra legível, folhas limpas e não amassadas 

0,00 0,00 1,51 

Outros 
Itens em branco 

54,29 5,71 - 

Folhas desnecessárias ao prontuário 
Folhas de rascunho, folhas em branco, anotações 

8,57 - - 

Rasuras no prontuário 
Anotações e correções 22,86 5,71 - 

Evolução ilegível por sobreposição 
Carimbos em cima da evolução descrita 

17,14 - - 

%: total relativo de prontuários irregulares (percentual). 

 

 

Satisfação do usuário da Clínica Escola de Fisioterapia 

 Constituindo uma das ações para humanização do setor, a Clínica Escola realizou uma 

pesquisa de satisfação com os usuários do serviço. O questionário foi disponibilizado aos 

pacientes no mês de outubro de 2019 na recepção da CEF para os pacientes que quisessem 

respondê-lo voluntariamente. A divulgação dessa pesquisa foi feita através de cartazes na 

recepção da Clínica Escola durante o período mencionado acima, bem como através dos 

técnicos e bolsistas do setor.  



 
 
 

Após esse período, os dados coletados foram tabulados e processados no Statistical 

Package for the Social Sciences, SPSS® versão 20.0, licenciado pela Instituição. Participaram da 

pesquisa 230 pacientes atendidos na CEF, tendo os resultados apresentados na tabela 2.  

As principais críticas e sugestões, assim como agradecimentos, inseridas pelos 

pacientes participantes da pesquisa no campo aberto são apresentados no quadro 13. 

 

Tabela 2 – Pesquisa de satisfação do usuário da CEF realizada em 2019. 

QUESTÕES AVALIADAS 
Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

T % T % T % T % T % 

Explicações oferecidas com clareza pelo fisioterapeuta no primeiro contato 0 0 0 0 1 0 56 25 164 74 

Segurança transmitida pelo fisioterapeuta durante o tratamento. 0 0 0 0 4 2 59 27 158 71 

Esclarecimento de suas dúvidas pelo fisioterapeuta. 0 0 0 0 2 1 47 21 171 78 

Gentileza do Fisioterapeuta 0 0 0 0 0 0 22 10 202 90 

O respeito com que você é tratado pelo fisioterapeuta. 0 0 0 0 0 0 20 9 203 91 

Privacidade respeitada durante sua sessão de fisioterapia. 0 0 0 0 2 1 38 18 176 81 

Oportunidade dada pelo fisioterapeuta para exercer a sua opinião 0 0 0 0 3 1 38 17 180 81 

Aprofundamento do fisioterapeuta na avaliação do seu problema 0 0 0 0 5 2 61 28 154 70 

Gentileza dos outros membros da equipe 0 0 0 0 1 0 49 22 175 78 

Gentileza e disponibilidade no atendimento da recepção. 0 0 0 0 2 1 26 11 201 88 

Agilidade no atendimento telefônico. 0 0 0 0 3 1 63 29 154 70 

Clareza e exatidão das informações prestadas pela equipe da recepção. 0 0 0 0 1 0 48 21 176 78 

Resolução das suas dúvidas e problemas pela equipe da recepção (marcação de 
atendimentos, horários, funcionamento, cancelamentos). 0 0 1 0 0 0 47 21 180 79 

Disponibilidade de horários convenientes para realização de seu tratamento 0 0 1 0 4 2 84 37 136 60 

Tempo de permanência na sala de espera após o horário marcado. 0 0 0 0 6 3 72 32 146 65 



 
 
 

Silêncio na recepção. 0 0 1 0 19 8 97 43 109 48 

Conveniência na localização da clínica para você. 1 0 7 3 29 13 81 36 108 48 

Disponibilidade do estacionamento para você. 11 6 24 12 47 24 55 28 58 30 

Acesso à Clínica (escadas e rampas). 0 0 0 0 8 4 98 43 122 54 

Conforto da sala de espera. 0 0 0 0 3 1 104 46 121 53 

Conforto do ambiente onde você realiza a fisioterapia. 0 0 1 0 7 3 84 37 135 59 

Condições de higiene dos banheiros. 0 0 0 0 6 3 90 39 132 58 

Condições gerais de higiene da clínica. 0 0 0 0 3 1 81 36 143 63 

Facilidade para transitar dentro das instalações da clínica. 0 0 0 0 1 0 83 37 141 63 

Satisfação geral da sua experiência com a fisioterapia. 0 0 0 0 1 0 38 17 189 83 

QUESTÕES FINAIS 

Nunca 
Não 
sei 

Talvez Sim 
Com 

certeza 

T % T % T % T % T % 

Você retornaria para esta clínica, se no futuro precisasse de tratamento 
fisioterapêutico? 

0 0 0 0 0 0 28 12 203 88 

Você recomendaria a clínica para familiares e amigos? 0 0 0 0 0 0 26 11 204 89 

T: total de respostas (número absoluto); %: total relativo de respostas 
(percentual). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Críticas e sugestões - Relacionadas à acessibilidade 

Elevadores para pacientes especiais. Vagas de estacionamento (aumentar). 
Falta estacionamento. 

Críticas e sugestões - Relacionadas às dinâmicas de atendimento e ao serviço 

Ontem meu carro foi guinchado, tive que ir buscar naquele pátio lá na palhoça, pagar o 
estacionamento, o guincho e depois ainda veio a multa. Meu carro estava lá depois da Rua Dentice 
Linhares, em frente aquela casa com muro de cerca viva verde, não em frente a garagem nenhuma 
nem na esquina. A meu ver não incomodava ninguém. Claro que tinha uma placa de proibido 
estacionar que eu não vi. Acho que nem prestei atenção, sei que tive um pouco de culpa, mas a placa 
não justifica naquele lugar. Desculpe o desabafo. 
Um espaço perto da piscinas para os pais aguardarem seria legal. O acesso é dificultoso. 
Só tive um pouco de dificuldade de marcar por telefone. 
 Só falta um fraldário. 
Gostaria que tivesse um projeto de atendimento aos acompanhantes. 
Os alunos de mais salas (box) de atendimento, pois as vezes eles têm que disputar com 
outros colegas. Há mais pacientes que box disponível. 
Estou muito satisfeita aqui na clínica, o atendimento é nota mil... todos são muitos queridos, 
atenciosos, tudo perfeito. Muito top. Obs: é muito ruim dar a nota da dor após exercício 
realizado, pois é meio confuso, após o banho e movimentação seria mais fácil. Sugestão: dar 
a nota quando estivermos indo embora, na recepção ou no local da aula; e oferecer uma 
folha com as carinhas e seu nº de dor de 1 à 10 (para os alunos). O restante está perfeito. 

Agradecimentos e elogios - Relacionados ao atendimento fisioterapêutico 

Primeiro começar agradecendo pela gentileza de todos, as fisios estão ajudando muito meu bebê, as 
moças da recepção estão sempre com um sorriso e sempre fui muito bem atendida. Assim como elas, 
as fisioterapeutas do meu bebê, são ótimas no seu trabalho, me tratam super bem. As vezes até 
participo, elas ouvem minhas perguntas e respondem com toda paciência, a clínica está sempre limpa 
e o ambiente é ótimo. Como mãe agradeço pelo atendimento maravilhosos que temos na UDESC. 
Fiquei muito satisfeita, desde o primeiro contato, além de já sentir o resultado na diminuição das 
dores, tenho aprendido muito. Estou grata e satisfeita com o programa. 
A fisioterapeuta que me assiste, a Paula, é uma excelente profissional, realiza seu trabalho com muito 
carinho, gentileza e principalmente com amor, mas acredito que o mesmo deva acontecer com todos 
os outros profissionais, a começar pelo tratamento alegre e educado. Parabéns a todos! Parabéns a 
Paulinha! Sucesso a todos! Obrigada pelo carinho e atenção! 
 Estamos satisfeitos com o trabalho das fisios (meninas), são bastante atenciosas e 
carinhosas com seus clientes, graças a Deus meu esposo está se recuperando muito bem.  
 Jessica foi fantástica. Excelente profissional! 
Tenho só que agradecer pela equipe maravilhosa de alunos e professores da UDESC e pela 
oportunidade do meu filho Emanuel estar fazendo o tratamento dele respiratório, quero 
muito que ele consiga fazer na parte neurológica mas, creio que vai ser em breve. Muito 
obrigada a todos. Somos felizes em ter essa clínica ótima... Mais uma vez obrigada de 
coração. 

Agradecimentos e elogios - Relacionados ao serviço prestado 

Quero destacar enfaticamente a relevância da Clínica Escola de Fisioterapia. O impacto social dessa 
ação é notório e merece reconhecimento, destaque e valorização. Constato semanalmente a 
abrangência do trabalho realizado e o compromisso com a saúde pública! Preocupa-me e me 
entristece saber que um programa dessa envergadura venha a sofrer redução por falta de recursos. 
Elogio cada membro que atua nesse espaço: do sorriso e elegância, gentileza e disponibilidade da 
recepção, até as pessoas que cuidam para manter esse espaço limpo e acolhedor; sem esquecer é 
claro, de cada fisioterapeuta em formação que atua nesse local. Conheci, nesses cerca de 10 meses, 
diferentes profissionais em formação. Alguns mais atentos e prestativos, outros nem tanto, mas todos 
procurando fazer o seu melhor! Alguns inesquecíveis, com certeza a todos a minha gratidão! Divulgo 



 
 
 
amplamente esse local por sua relevância. O que sugiro é alguma ocupação para os acompanhantes 
enquanto aguardam... uma caminhada ou algo semelhante para que também nós cuidemos da nossa 
saúde em um Centro muito apropriado para isso! Gratidão! 
Excelente trabalho prestado para a sociedade, estou muito satisfeito com o resultado da fisioterapia. 
Espero que mais pessoas como eu que não poderia ir ao particular sejam beneficiadas. E muito 
obrigada pela oportunidade. 
Só tenho que agradecer e parabenizar essa equipe incrível. 
Ótima equipe, parabéns! 
Todos vocês desde a recepção aos professores, estão de parabéns. Estão sempre de bom humor. São 
carinhosos e atenciosos tato com meu bebê (paciente) quanto comigo. Só elogios para vocês. 
Parabéns! 
Não tenho palavras para expressar e agradecer pelas gentilezas de toda a equipe. 
Parabéns para todos nessa clínica, continuem a atender as pessoas que por aqui passam com esse 
carinho e educação que vocês têm. Que Deus abençoe a todos! 
Estou muito satisfeita com todos o processo, não tenho nenhuma crítica ou sugestão de 
melhoria. Admiro o empenho, dedicação e criatividade da equipe! Desejo muito sucesso a 
todos em suas carreiras. 
 Tenho muitos elogios a fazer para essa clínica e equipe, pois, nem em clínica partilhar 
encontramos atendimento maravilhoso, começando pela simpatia, carinho, educação e 
respeito pelos pacientes. Muito obrigado.  

Quadro 13 – Principais críticas e sugestões dos pacientes na pesquisa de satisfação. 

 

Considerações finais 

 A Clínica Escola de Fisioterapia dá suporte às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

em Fisioterapia relacionadas aos cursos de Graduação e Pós-Graduação do CEFID, destacando-

se como um setor estratégico para o Centro – através da integração das áreas do 

conhecimento em Fisioterapia e da aplicabilidade dos ensinamentos em sala de aula – e para a 

Comunidade – através dos mais de 10.765 atendimentos oferecidos, nas diversas 

especialidades de Fisioterapia, de forma gratuita à população de Florianópolis e região – 

gerando um retorno dessa Instituição à Sociedade e configurando-se como um setor de 

expressivo impacto social positivo, assim como um setor indispensável ao curso de 

Fisioterapia. 

Florianópolis, 31 de julho de 2020. 
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