
 
 
 

 

RELATÓRIO ANUAL  

DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA  

(2016) 

 

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 1.300 atendimentos por mês a pacientes 

encaminhados pela rede pública de saúde de Florianópolis 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. Os pacientes são atendidos com cobertura dos 

procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo os encaminhamentos feitos 

diretamente pelos postos de saúde e policlínicas municipais de Florianópolis. 

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

Florianópolis. Depois da revitalização e readequação do espaço físico, passou a contar com 655 

metros quadrados de área total, subdidvididos em 32 ambientes (conforme ilustração 1), além 

da piscina terapêutica instalada no prédio ao lado. 

Oferece procedimentos de Fisioterapia nas diversas especialidades como: 

Cardiorrespiratória, Desportiva, Ginecológica e Obstétrica, Neurológica, Ortopédica, 

Traumatológica, Reumatológica e Pediátrica. 

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

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

reservas e marcações de salas, fiscalização da limpeza, organização e preservação do espaço 



 
 
 
físico, controle de materiais e equipamentos, gerenciamento de agendas e levantamento 

estatístico de dados, entre outras. 

 

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

 

 

Equipe 

 Em 2016, a equipe da Clínica Escola de Fisioterapia foi composta por 4 técnicos 

universitários e 6 bolsistas de apoio discente. Durante o primeiro semestre de 2016, fizeram 

parte da equipe: a servidora técnica Ailime Perito Feiber Heck (Coordenação), a servidora 

técnica Micheline Henrique Araújo da Luz Koerich, a servidora técnica Lívia Rodrigues Vicentin 

Espíndola, o servidor técnico Rafael João da Rosa e os bolsistas de apoio discente Sabrina Marx 

(turno matutino), Keyla Leal (turno matutino), Jayani Sagaz Hiansdt (turno vespertino), Tatiane 

da Silva Alves (turno vespertino), Isabelle Longo de Farias (turno noturno) e Maria Luiza Pereira 

(turno noturno). Já no segundo semestre de 2016, a equipe de bolsistas de apoio discente se 

reestruturou. Com a saída das bolsistas Sabrina, Jayani, Tatiane e Isabelle – devido 

incompatibilidade de horários entre bolsa-aula – integraram a equipe as bolsistas Adriele 



 
 
 
Munzfeld Hang (turno matutino), Ana Cristina Andrade Rodrigues (turno matutino), Lucas 

Facco Barbosa (turno vespertino) e Maria Eduarda Tomaz Luiz (turno vespertino). 

Um técnico de outro setor, João Paulo Espíndola – integrante da equipe de Informática 

do CEFID – realizou atividades dentro da CEF. 

 

 

Foto 1 – Equipe da Clínica Escola de Fisioterapia. Da esquerda para a direita: Lucas Facco, Ana Cristina 
Rodrigues, Adriele Munzfeld, Ailime Heck, Maria Luiza Pereira, Lívia Espíndola, Maria Eduarda Luiz, 
Micheline Koerich, Rafael Rosa e Keyla Leal. 

 

 

Atividades desenvolvidas 

Atualmente, o setor é o local onde ocorre a maioria 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 2016. 

 

 

 



 
 
 

 

Atividades de Ensino 
 Código Disciplina 

1 2RFOT Recursos Fototermoterapêuticos 
 

2 3RETT Recursos Eletrotermoterapêuticos 
 

3 4CINT I Cinesioterapia I 
 

4 5CINT II Cinesioterapia II 
 

5 6FNCA Fisioterapia Neurológica na Saúde da Criança e do Adolescente 
 

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

7 6FPCA Fisioterapia Cardiorrespiratória 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 7FPAI I Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde Do Adulto e do Idoso I 
 

11 7FUAI I Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica na Saúde Do Adulto e do Idoso I 
 

12 8FNAI II Fisioterapia Neurológica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 
 

13 8FOAI II Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica na Saúde Do Adulto 
e do Idoso II 

14 8FPAI II Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde Do Adulto e do Idoso II 
 

15 8FUAI II Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 
 

16 8PIAI II Prática Integradora na Saúde do Adulto e do Idoso II 
 

17 9EST 
CARDIO 

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

18 9EST 
ORTO 

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

19 9EST 
NEURO 

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

20 10EST 
CARDIO 

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

21 10EST 
ORTO 

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

Quadro 1 – Atividades de ensino desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia no ano de 2016. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Atividades de Extensão 
 Ação de Extensão Professor(a) 

Coordenador(a) 

1 Prog. Brincando de Respirar Camila Isabel Santos 
Schivinski 

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

Anamaria Fleig Mayer 

3 Prog. Terapia Manual 
 

Gilmar Moraes Santos 

4 Prog. Saúde Feminina Fabiana Flores Sperandio 

5 Proj. Fisioterapia Desportiva 
 

Mayco Moraes Nunes 

6 Proj. Fisioterapia Pré e Pós operatório de cirurgias bariátricas 
 

Darlan Laurício Matte 

7 Proj. Prevenção de quedas em idosos (Prog. GETI) 
 

Deyse Borges Machado 

8 Proj. Reabilitação multidisciplinar em amputados (Prog. 
Reabilitar e Integrar) 
 

Soraia Tonon da Luz 

9 Proj. Sorria 
 

Hélio Hoesler 

10 Proj. Desenvolvimento motor no primeiro ano de vida Luciana Sayuri Sanado 

11 Proj. Atendimento fisioterapêutico e de exercício físico para 
mulheres idosas com incontinência urinária 

Giovana Mazzo e Fabiana 
Sperandio 

Quadro 2 – Atividades de extensão desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia no ano de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Atividades de Pesquisa 
 Título Vínculo Orientador(a) / 

Orientando(a) 

1 
Mecânica respiratória de obesos mórbidos 
avaliados pela oscilometria de impulso. 

Graduação 
Darlan Matte / Raysa 
Venâncio 

2 
Função muscular do assoalho pélvico, disfunção 
sexual e qualidade de vida em pacientes que 
realizaram prostatectomia. 

Graduação 
Gesilane Honório / 
Vinicius Correia da 
Silva 

3 
Influência da permanência em prono nas 
aquisições motorasde lactentes a termo até os 12 
meses de idade. 

Graduação 
Cláudia Mirian de 
Godoy / Leticia Ramos 
Dutra 

4 

Confiabilidade intra e interexaminadores no uso 
do goniômetro e do inclinômetro digital na 
avaliação da amplitude de movimento de idosos 
comunitários e residentes de instituições de longa 
permanência para idosos. 

Graduação 
Deyse Borges Koch / 
Brianne Dvora 
Wojcikiewicz 

5 
Atividade física de vida diária de pacientes com 
DPOC usuários de oxigenoterapia de longa 
duração. 

Mestrado 
Anamaria Fleig Mayer / 
Katerine Cristhine Cani 

6 
Efeitos da compressão torácica lenta na HD e 
dispneia induzida pelo TD6 em pacientes com 
DPOC. 

Mestrado 
Anamaria Fleig Mayer / 
Anelise Bauer Munari 

7 
Análise da repercussão imediata de BT na junção 
pulmonar de escolares. 

Mestrado 
Camila Schivinski / 
Fabiula Joanita da 
Mata Belim 

8 
Viabilidade de um protocolo de marcha misto 
integrando dupla tarefa cognitiva e motora em 
indivíduos com doença de Parkinson. 

Mestrado 
Alessandra Swarowsky 
/ Juliana Miranda 
Siebra Barbosa 

9 
Avaliação do sentar sem apoio e a sua relação com 
a independência funcional em lesão medular. 

Mestrado 
Jocemar Ilha / Libak 
Abou 

10 
Efeito do treinamento de marcha para trás em 
esteira na capacidade de marcha de adultos com 
hemiparesia pós-AVE. 

Mestrado 
Stella Mariz 
Michaelsen /  Karine 
Külkamp de Souza 

11 Suporte de peso corporal Doutorado 
Hélio Rosler / Patrícia 
de Souza Crippa 

Quadro 3 – Atividades de Pesquisa desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia no ano de 2016. 

* Outros projetos de pesquisa foram desenvolvidos na clínica, mas como ocorreram nos horários dos 
projetos de extensão (extensão/pesquisa), não há registros de reservas de espaços, e dessa forma os 
mesmos não aparecerem no quadro acima. 

 

 

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 2016. 

 

 

Metas alcançadas em 2016 

As metas da CEF para o ano de 2016 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: 

 

 Encaminhamento de pacientes das policlínicas – consolidação da padronização das 

planilhas e da rotina de encaminhamento de pacientes das Policlínicas dos Distritos 

Norte, Sul e Centro de Florianópolis à CEF, com uma única planilha online para o 

encaminhamento mais ágil e padronizado; 

 

 Atividades administrativas relacionadas à Gestão – consolidação do gerenciamento de 

atividades administrativas – dando continuidade às rotinas estabelecidas em a partir de 

2012 que permitem melhor controle da utilização dos espaços físicos da CEF, das 

atividades desenvolvidas no setor, bem como dos materiais disponibilizados para as 

mesmas – além do aprimoramento dos recursos para tal gerenciamento;  

 



 
 
 

 Pedido de materiais – inclusão de quantitativo expressivo das demandas da Clínica 

Escola de Fisioterapia, em itens de consumo e permanente, para posterior compra dos 

mesmos; 

 

 Compra em caráter de urgência – quando necessário o pedido emergencial de materiais 

de consumo, devido atraso nos processos licitatórios padrões, foi possível a obtenção 

dos mesmos sem que houvesse prejuízos às atividades desenvolvidas na CEF; 

 

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

importantes para a comunidade interna e externa do CEFID; 

 

 Backup setorial – consolidação da sistematização da rotina de backup semestral de 

todos os arquivos eletrônicos da CEF; 

 

 Marketing institucional – participação e apoio setorial com reorganização das 

demandas do setor para que fosse possível a confecção de vídeos institucionais, bem 

como entrevistas para divulgação de projetos de extensão/pesquisa; 

 

 Padronização de documentos – adequação e atualização de documentos internos e 

documentos emitidos pela CEF, no que diz respeito às normas de redação oficial, novos 

layouts da UDESC e nova logomarca do CEFID;  

 

 Criação do Comunica Clínica – desenvolvimento, criação e execução pela equipe de 

técnicos da Clínica de um informativo eletrônico mensal padronizado com as principais 

notícias da Clínica Escola de Fisioterapia e espaço para divulgação de informações de 

projetos de extensão/pesquisa de interesse da comunidade interna da Clínica. Esse 

boletim informativo teve sua edição inaugural no mês de fevereiro de 2016 (fotos 2 à 9) 

e foi enviado todos os meses letivos aos docentes e discentes do curso de Fisioterapia, 

através de e-mail, além de ser fixado no mural da sala de evolução da Clínica Escola 

mensalmente; 

 

 



 
 
 

 
Foto 2 – Edição inaugural do Comunica Clínica. 

 
 
 
 

 
Foto 3 – Segunda edição do Comunica Clínica. 

 
Foto 4 – Terceira edição do Comunica Clínica. 

 

 
Foto 5 – Quarta edição do Comunica Clínica. 



 
 
 

 
  Foto 6 – Quinta edição do Comunica Clínica. 
 

 
 
 

 
  Foto 7 – Sexta edição do Comunica Clínica. 

 
  Foto 8 – Sétima edição do Comunica Clínica. 

 
  Foto 9 – Oitava edição do Comunica Clínica. 

 



 
 
 

 

 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; 

 

 Consolidação da responsabilidade técnica – realizada a atualização dos responsáveis 

técnicos perante ao CREFITO-10, consolidando-se a responsabilidade técnica com uma 

Fisioterapeuta atuante diretamente na Clínica Escola; 

 

 Projeto de Humanização da CEF – através de ações desenvolvidas pelos servidores 

conseguimos tornar o ambiente clínico mais agradável, proporcionando uma maior 

interação entre os pacientes, alunos, professores e servidores. Em especial nas datas 

comemorativas, como: Outubro Rosa, Dia das Crianças (com apoio do Laboratório de 

Pesquisa em Lazer e Atividade Física – LAPLAF – do CEFID), Dia do Fisioterapeuta, 

Novembro Azul, Natal (fotos 10 à 25); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Foto 10 – Humanização na CEF: outubro rosa (recepção) 

 

 
Foto 11– Humanização na CEF: outubro rosa (recepção) 

 
 
 
 

 
Foto 12 – Humanização na CEF: outubro rosa (recepção) 

 

 
 
 

 
Foto 13 – Humanização na CEF: outubro rosa (equipe) 

 
 
 
 

 
Foto 14 – Humanização na CEF: dia das crianças  

(sala de pediatria) 
 

 
 
 

 
Foto 15 – Humanização na CEF: dia das crianças  

(equipe do LAPLAF) 
 

 
 
 

 
Foto 16 – Humanização na CEF: dia das crianças (recepção) 

 
 

 
 
 

 
Foto 17 – Humanização na CEF: dia das crianças 

(equipe do LAPLAF) 
 



 
 
 

 
Foto 18 – Humanização na CEF: dia das crianças  

(participação dos professores e alunos) 
 

 
Foto 19 – Humanização na CEF: dia das crianças 

(participação dos professores e alunos) 

 
 
 
 

 
Foto 20 – Humanização na CEF: dia das crianças  

(participação dos professores e alunos) 
 

 
 
 
 

 
Foto 21 – Humanização na CEF: dia das crianças  

(atividades na sala de pediatria) 
 

 
 
 

 
Foto 22 – Humanização na CEF: dia do Fisioterapeuta 

 

 
 
 

 
Foto 23 – Humanização na CEF: novembro azul (equipe) 

 

 
 
 

 
Foto 24 – Humanização na CEF: natal 

 

 
 
 

 
Foto 25 – Humanização na CEF: natal 

 

 



 
 
 

 

 Consolidação do link “Humaniza clínica” – com o objetivo de divulgar as ações 

propostas pelos servidores da Clínica e estimular a participação de acadêmicos e 

usuários da CEF, através da extensão da página da clínica no site do CEFID: 

cefid.udesc.br/humanizaclinica; 

 

 Aparelhos de ar condicionado e esteiras – consolidação da rotina mensal de 

manutenção preventiva e limpeza de todos os aparelhos de ar condicionado da CEF, 

conforme as normativas do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, bem como das 

esteiras da sala de mecanoterapia, ambas realizadas por empresa especializada; 

 

 Atendimentos emergenciais – realizados atendimentos fisioterapêuticos emergenciais 

para a comunidade interna do CEFID – geralmente constituindo atendimentos de 

primeiros cuidados para alunos que sofrem algum tipo de trauma durante as aulas 

práticas, principalmente do curso de Educação Física, como entorses, fraturas e 

rupturas ligamentares – realizados pela Fisioterapeuta da Clínica Escola, bem como 

orientação aos mesmos para busca de serviços especializados e realização de exames; 

 

 Regimento interno - atualização do Regimento Interno da CEF de acordo com a 

legislação vigente bem como encaminhamento ao Departamento de Fisioterapia para 

apreciação dos docentes lotados no mesmo; 

 

 Ficha de admissão de pacientes – criação e consolidação de ficha padronizada de 

cadastro para todos os pacientes que forem admitidos na CEF, incluindo informações 

importantes para situações de emergência clínica; 

 

 

Metas em andamento e/ou a serem alcançadas 

 

 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 esterilização – aprimoramento das rotinas de esterilização dos materiais 

utilizados nos atendimentos realizados na CEF através de equipamentos e protocolos 

específicos; 

 

 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; 

 

 Normas da Clínica para alunos – atualização da apresentação das normas da CEF a 

todos os alunos que terão atividades na Clínica, em versão física e digital, incluindo as 

novas rotinas do setor; 

 

 

 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 dos professores - atualização e aprimoramento do manual dos professores, 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; 

 

 Licitação exclusiva para a Clínica – implementação de licitação para materiais de 

consumo e permanentes exclusiva à CEF, com o objetivo de adequação ao calendário 

das atividades do setor, bem como às demandas geradas pelas atividades de Ensino 

desenvolvidas na Clínica; 

 

 Prontuários eletrônicos – análise da viabilidade de implementação de um sistema de 

prontuários eletrônicos na CEF. 

 

Principais dificuldades encontradas 

 Dentre as principais dificuldades encontradas no ano de 2015 para o desenvolvimento 

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

 

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

de monitoramento em três pontos críticos da Clínica, na recepção, na sala de 

materiais/corredor principal e na porta de entrada da CEF. 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; 

 

 Licitação para materiais permanentes – de acordo com o calendário de licitações para 

2016, divulgado pela Reitoria, a licitação para aquisição de materiais permanentes 

para a Clínica estava prevista para o mês de fevereiro de 2016. Contudo, a mesma não 

foi realizada; gerando, assim uma defasagem dos materiais existentes bem como uma 

demanda reprimida com consequente acúmulo de materiais e valores para a licitação 

para o ano seguinte (em 2017 terá que ser contemplada a demanda de 2015, 2016 e 



 
 
 

parte de 2017). Salienta-se que a demanda para essa licitação foi enviada pela Clínica 

previamente, a qual incluiu especificação completa de cada material assim como os 

três orçamentos para cada item; 

 

 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; 

 

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

média de 538 pessoas por dia em 2016, é 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; 

 



 
 
 

 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; 

 

    Processo de esterilização – 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; 

 

 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, ao zelo com os equipamentos, 

bem como com a economicidade de materiais de consumo; 

 

 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 2016, foram totalizados mais de 10.806 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 538 pessoas entre servidores, acadêmicos, pacientes e 

acompanhantes (quadro 10). 

Destaca-se também que até o momento foram registrados 42.514 empréstimos na 

CEF, contabilizados entre materiais de consumo e bens permanentes, os quais totalizam 635 

itens. 



 
 
 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Número de atendimentos realizados nas atividades de Ensino e Extensão na Clínica 
Escola de Fisioterapia no ano de 2016.  

* 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 8.474 atendimentos     

   Atividades de Extensão 2.332 atendimentos     

   Total 10.806 atendimentos     

Quadro 5 – Quantitativo das atividades de Ensino e Extensão desenvolvidas na Clínica Escola de 
Fisioterapia no ano de 2016. 
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Gráfico 2 – Número de atendimentos realizados nas atividades de Ensino na Clínica Escola de 
Fisioterapia no ano de 2016.  

* 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 

Fisioterapia Neurológica na Saúde da Criança e do Adolescente 

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

- - 70 82 107 120 - 71 141 126 129 - 846 

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

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

- - 90 113 106 80 - 90 111 144 133 - 867 

Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde da Criança e do Adolescente 

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

- - 74 98 128 133 - 65 126 120 125 5 874 

Fisioterapia Neurológica na Saúde Do Adulto e do Idoso I 

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

- - - - - 48 - - - - 11 - 59 
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Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica na Saúde Do Adulto e do Idoso I 

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

- - 71 66 106 44 - 62 44 63 50 - 506 

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 

- - - 68 95 54 - 39 117 123 96 - 592 

Fisioterapia Neurológica na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

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

- - - 46 95 69 - - 53 91 63 - 417 

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

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

- - 71 81 91 49 - 89 64 107 92 12 656 

Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde Do Adulto e do Idoso II 

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

- - - 22 34 14 - - 15 38 31 - 154 

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 

- - 6 47 60 47 - 14 84 95 81 - 434 

Prática Integradora na Saúde do Adulto e do Idoso II 

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

- - 17 18 15 13 - 23 36 17 32 - 171 

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 

- - 50 59 80 41 - 58 49 65 60 - 462 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente (turma extra) – 

Neurologia e Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia 

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

- - 104 101 105 136 - 177 186 198 238 44 1289 

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 

- 23 81 78 92 63 - 53 32 41 43 - 506 

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

Reumatologia 

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

- 19 88 67 73 53 - 77 90 83 91 - 641 



 
 
 
Quadro 6 – Quantitativo por atividade de Ensino desenvolvida na Clínica Escola de Fisioterapia no ano 
de 2016. 

* 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 8.474     

Quadro 7 – Quantitativo geral das atividades de Ensino desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia 
no ano de 2016. 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Número de atendimentos realizados nas atividades de Extensão na Clínica Escola de 
Fisioterapia no ano de 2016.  

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

Prog. Brincando de Respirar 

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

- 4 60 41 38 27 - 17 54 43 51 6 341 

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

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

- - 26 60 49 - 6 14 22 19 16 20 232 

Prog. Terapia Manual 

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

- - - 8 - - - - - 33 26 - 67 

Prog. Saúde Feminina 

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

- - - - - - - - 14 9 3 - 26 

Proj. Fisioterapia Desportiva 

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

- - 74 127 140 147 - 70 133 104 62 8 865 

Proj. Fisioterapia Pré e Pós operatório de cirurgias bariátricas 

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

- - 18 54 32 - - - 36 29 30 11 210 

Proj. Prevenção de quedas em idosos (Prog. GETI) 

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

- - 71 46 30 19 - 30 34 20 7 - 257 

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

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

- - 12 16 23 12 - 15 29 26 18 - 151 

Proj. Hidroterapia para dor lombar 

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

- - - - 8 19 8 20 25 49 52 2 183 

Quadro 8 – Quantitativo por atividade de Extensão desenvolvida na Clínica Escola de Fisioterapia no ano 
de 2016. 



 
 
 
* 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 2.332     

Quadro 9 – Quantitativo geral das atividades de Extensão desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia 
no ano de 2016. 

 

   Fluxo de pessoas     

   Matutino 317     

   Vespertino 188     

   Noturno 33     

   TOTAL 538     

Quadro 10 – Quantitativo do fluxo diário médio de pessoas na Clínica Escola de Fisioterapia no ano de 
2016. 

 

 

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 entre os 

dias 14 e 28 de novembro de 2016 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 220 pacientes atendidos na CEF, tendo os resultados apresentados na tabela 1. 

Dentre os principais achados, destaca-se: a necessidade de maior disponibilidade de 

estacionamento, o qual foi classificado como “péssimo” ou “ruim” por 34,1% dos 

participantes; a excelência dos serviços prestados pela equipe administrativa da Clínica Escola, 

com a maioria das avaliações classificadas de “boa” à “excelente”; além de que 100% dos 

participantes retornaria à Clínica para novos tratamentos e a indicaria à familiares e amigos.  



 
 
 

 

Tabela 1 – Pesquisa de satisfação do usuário da CEF realizada em 2016. 

QUESTÕES AVALIADAS 
Péssimo Ruim Bom Ótimo Excelente 

T % T % T % T % T % 

Explicações oferecidas com clareza pelo 
fisioterapeuta no primeiro contato 

- - - - 37 16,8 58 26,4 106 48,2 

Segurança transmitida pelo 
fisioterapeuta durante o tratamento. 

- - 1 0,5 30 13,6 59 26,8 112 50,9 

Esclarecimento de suas dúvidas pelo 
fisioterapeuta. 

1 0,5 - - 29 13,2 58 26,4 115 52,3 

Privacidade respeitada durante sua 
sessão de fisioterapia. 

1 0,5 - - 17 7,7 53 24,1 131 59,5 

Gentileza e disponibilidade no 
atendimento da recepção. 

- - - - 21 9,5 53 24,1 143 65,0 

Agilidade no atendimento telefônico. 
 

1 0,5 1 0,5 33 15,0 72 32,7 97 44,1 

Clareza e exatidão das informações 
prestadas pela equipe da recepção. 

- - - - 29 13,2 60 27,3 125 56,8 

Resolução das suas dúvidas e problemas 
pela equipe da recepção (marcação de 
atendimentos, horários, 
funcionamento, cancelamentos). 

- - - - 25 11,4 70 31,8 119 54,1 

Tempo de permanência na sala de 
espera após o horário marcado. 

- - 4 1,8 39 17,7 69 31,4 97 44,1 

Silêncio na recepção. 
 

3 1,4 4 1,8 75 34,1 64 29,1 68 30,9 

Conveniência na localização da clínica 
para você. 
 

4 1,8 16 7,3 73 33,2 47 21,4 73 33,2 

Disponibilidade do estacionamento para 
você. 
 

28 12,7 47 21,4 50 22,7 21 9,5 41 18,6 

Acesso à Clínica (escadas e rampas). 
 

1 0,5 7 3,2 57 25,9 55 25,0 96 43,6 

Conforto da sala de espera. 
 

- - 3 1,4 62 28,2 69 31,4 84 38,2 

Conforto do ambiente onde você realiza 
a fisioterapia. 

- - 2 0,9 45 20,5 71 32,3 97 44,1 

Condições de higiene dos banheiros. 
 

- - 3 1,4 57 25,9 71 32,3 79 35,9 

Condições gerais de higiene da clínica. 
 

- - 2 0,9 37 16,8 77 35,0 101 45,9 

Facilidade para transitar dentro das 
instalações da clínica. 

- - - - 44 20,0 76 34,5 94 42,7 

Satisfação geral da sua experiência com 
a fisioterapia. 

- - - - 22 10,0 61 27,7 130 59,1 

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? 

- - - - 1 0,5 39 17,7 175 79,5 

Você recomendaria a clínica para 
familiares e amigos? 

- - - - - - 38 17,3 174 79,1 

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



 
 
 

 

Salienta-se que o espaço foi aberto para críticas e sugestões por escrito; contudo, 

concomitantemente aos resultados apresentados acima, não se observou crítica ao setor bem 

como aos serviços nele prestados. 

 

  
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 10.806 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. 

 

 

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 2016. 
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