PROJETOS VIGENTES NA FFTO (09/08/2019)

Título do Projeto

Natureza

Professores Envolvidos

A avaliação fisioterapêutica: base para o (re)
Ensino
planejamento terapêutico com base em evidências

Natáli Valim Oliver BentoTorres

Estruturação do laboratório de informática para
Ensino
metodologias ativas

Keila de Nazaré Madureira
Batista

MODERNIZAÇÃO DE LABORATÓRIO BÁSICO
Ensino
PARA SUPORTE ÀS METODOLOGIAS ATIVAS.

Marcelo Marques Cardoso

Aplicativo móvel como recurso terapêutico na
orientação e avaliação de exercício físico em Extensão
pacientes oncológicos submetidos a quimioterapia

João Simão de Melo Neto

Assistência fisioterapêutica à pacientes com sequelas
de infecções por arboviroses de caráter Extensão
desmielinizante ou artrálgica.

Suellen Moraes
Mellina Jacob

Assistência fisioterapêutica à pacientes com sequelas
de infecções por arboviroses de caráter Extensão
desmielinizante ou artrálgica.

Suellen Alessandra Soares de
Moraes
Mellina Monteiro Jacob

Atividade física aplicada a pacientes oncológicos
Extensão
submetidos à quimioterapia.

João Simão de Melo Neto

Cuidado interprofissional à saúde do idoso para
Extensão
prevenir quedas

Maurício Magalhães
Marcelo Marques Cardoso
Natáli Valim Oliver BentoTorres

Fisioterapia e terapia ocupacional na atenção à saúde
Extensão
do discente universitário da UFPA

Thais Gomes Cabral

Inclusão da população Brevense no eixo educação,
prevenção e reabilitação: dos saberes populares aos Extensão
recursos tecnológicos.

Suellen Alessandra Soares de
Moraes

InspirAÇÃO: promovendo a reabilitação respiratória
em crianças e adolescentes com distrofia e Extensão
adolescentes.

Denise da Silva Pinto

Movimentação: Promovendo a reabilitação do
Extensão
movimento em portadores da doença de Parkinson

Denise da Silva Pinto

Ocupa Parkinson: ocupações para a melhor qualidade
Extensão
de vida e participação na comunidade

Victor Augusto Cavaleiro
Correa

Proposta de Fisioterapia pélvica nas disfunções
Extensão
uroginecológicas em mulheres atendidas no

Cibele Nazaré

CASMUC
SexAdapt: acessibilidade à atividade sexual de
Extensão
pessoas com deficiência

Katia maki Omura

Terapia Ocupacional e conceito Bobath Pediátrico:
Extensão
assistência a crianças com desordens neuromotoras

Thais Gomes Cabral

Terapia ocupacional na promoção das ocupações de
Extensão
crianças com alterações no desenvolvimento

Adrine Santos

Terapia Ocupacional: a influência da reabilitação no
desempenho ocupacional de indivíduos com Extensão
hemiplegia/hemiparesia

Glenda Paixão
Adriene Damasceno

UFPA paralímpica: prática de esporte para pessoas
com deficiência da comunidade acadêmica e público Extensão
externo

Marília Passos Magno e Silva
coordenador

A fisioterapia na capacidade funcional e qualidade de
Pesquisa
vida de pacientes portadores de doença de parkinson

Mellina Monteiro Jacob
Denise da Silva Pinto

A terapia ocupacional em Belém do Pará (19801990): História e construção do campo de Pesquisa
conhecimento

Cibele Braga

Aplicabilidade de exames radiológicos no
Pesquisa
diagnóstico de traumatismo raquimedular em idosos

João Simão de Melo Neto

Avaliação do uso de um aplicativo móvel como
recurso terapêutico para a reabilitação cognitiva de Pesquisa
idosos com doença de Alzheimer

Katia Maki Omura

Como se apresentam as ocupações de mulheres no
Pesquisa
pós- operatório de mastectomia.

Victor Augusto Cavaleiro
Correa

Desenvolvimento de aplicativo de dispositivos
móveis para avaliação de ajustes posturais Pesquisa
antecipatórios.

Bianca Callegari

Efeito do tratamento com extrato do açaí (Euterpe
oleraceae) sobre os aspectos morfofuncionais e
Pesquisa
bioquímicos do tendão calcâneo de ratos após
indução traumática na fase aguda de reparo.

Suellen Alessandra Soares de
Moraes

Efeitos da utilização de longo prazo de
contraceptivos hormonais em modelo de isquemia Pesquisa
focal experimental.

Carlomagno Bahia

Efeitos de diferentes concentrações de extrato de açaí
na resposta aguda a lesão do tendão calcâneo após Pesquisa
indução traumática.

Suellen Alessandra Soares de
Moraes

Efeitos do exercício aeróbio e anaeróbio sobre a
Pesquisa
próstata ventral de ratos

Efeitos
do
treinamento
combinado
sobre
independência funcional e níveis de atividade física Pesquisa
em indivíduos com Lesão da Medula Espinhal

João Simão de Melo Neto
Anselmo Athayde Costa e
Silva
coordenador
Marília Passos Magno e Silva
colaborador

Envelhecimento, cognição, exercícios físicos e
estimulação cognitiva como estratégicas e
Pesquisa
terapêuticas aos declínios cognitivos associado a
idade.

Natáli Valim Oliver BentoTorres

Impacto da reabilitação funcional nas incapacidades
físicas relacionadas ao vírus linfotrópico de células T Pesquisa
humanas-1 (HTLV-1)

Denise Silva Pinto

Implicações da modulação glutamatérgica local após
Pesquisa
indução à tendinopatia em modelo animal.

Suellen Alessandra Soares de
Moraes

Intervenção Fisioterapêutica em mulheres com
transtorno da dor Gênito-pélvica/ penetração Pesquisa
(vaginismo e dispareunia)

Cibele Nazaré

O uso de hormônios contraceptivos pode ser um
Pesquisa
fator de risco cerebrovascular para AVE isquêmico

Carlomagno Bahia

Pilates Solo e Estimulação Cognitiva: Influências no
Desempenho Cognitivo, Funcional e Equilíbrio de Pesquisa
Idosos

Natáli Valim Oliver BentoTorres

Prevalência da escoliose idiopática em adolescentes
Pesquisa
na cidade de Belém/PA

Maurício Magalhães

Prevalência da escoliose idiopática em adolescentes
Pesquisa
no Brasil: Uma revisão sistemática

Maurício Magalhães

Prevalência de dor lombar em idosos em Belém

Bianca Callegari

Pesquisa

Procedimentos de ensino de repertórios pré-escolares
em crianças com TEA aplicados por cuidadores e por Pesquisa
pesquisadores.

Glenda Paixão
Adriene Damasceno
Adrine Santos

Procedimentos de ensino de repertórios pré-escolares
em crianças com TEA aplicados por cuidadores e por Pesquisa
pesquisadores.

Glenda Miranda Paixão

Sobre as ocupações, o desempenho ocupacional e a
capacidade funcional de servidores públicos federais
Pesquisa
do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém:
uma perspectiva da Terapia Ocupacional

Katia Maki Omura
Victor Cavaleiro

Sobre as ocupações, o desempenho ocupacional e a
capacidade funcional de servidores públicos federais
Pesquisa
do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém:
uma perspectiva da Terapia Ocupacional

Victor Augusto Cavaleiro
Correa

Sobre as ocupações, o desempenho ocupacional e a
capacidade funcional de pessoas na atenção básica: Pesquisa
uma perspectiva da terapia ocupacional

Victor Augusto Cavaleiro
Correa

Tradução, adaptação transcultural e análise das
propriedades de medida da versão Português- Pesquisa
Brasileiro do Brace Questionnaire

Maurício Magalhães

