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Resultados

O projeto apresenta grande potencial benéfico, de forma lúdica e

não invasiva, para a atenção primária às crianças e adolescentes

com câncer. Considerando as atividades que já foram

desenvolvidas pelo projeto, os alunos puderam vivenciar

experiências que permitiram torná-los sensíveis à realidade dos

serviços de saúde capacitando-os para responderem

dinamicamente às carências e demandas da população alvo.

Conclusão
O projeto, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da

Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEE:

82561518.6.0000.5147) desenvolve ações que são realizadas por

alunos da Faculdade de Fisioterapia da UFJF, previamente

treinados e recebem supervisão direta da coordenadora,

colaboradores e alunos de pós-graduação. O contato com as

instituições é realizado semanalmente pelos alunos voluntários a

fim de saberem se alguma criança e/ou adolescente, com

autorização dos pais/responsáveis, deseja receber a visita de seu

super herói/personagem favorito. No dia da visita, além dos

momentos de descontração com o paciente, é passado para os

familiares orientações sobre cuidados com a qualidade de vida e

funcionalidade da criança durante o tratamento de câncer infanto-

juvenil.
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Oferecer à criança e ao adolescente um pouco de humor e alegria

através da visita dos super-heróis durante seu tratamento

oncológico, realizar exercícios fisioterapêuticos como de força,

alongamento e equilíbrio, assim como fornecer orientações a fim

de melhorar sua qualidade de vida e funcionalidade.

Agradecimentos

Objetivo

Estima-se que ocorrerão cerca de 18.750 novos casos de câncer

em crianças e adolescentes no Brasil no triênio de 2020-2022.¹ Em

Juiz de Fora-MG, em torno de 105 crianças e adolescentes em

tratamento oncológico são assistidos pela Fundação Ricardo

Moysés Júnior. Desde o diagnóstico até o fim do tratamento a

criança e o adolescente sofrem alterações em seu cotidiano, em

suas atividades e na sua participação devido aos procedimentos

em que são submetidos, acometendo também a estrutura e função

corporal, em diferentes dimensões, incluindo funções mentais.

Com o tratamento e as mudanças geradas por ele e pela condição

de saúde, a qualidade e funcionalidade desses indivíduo

encontram-se comprometidas.

Apoio Financeiro: CAPES e Pro-Reitoria de Pós-Graduação

e Pesquisa – UFJF; Fundação Ricardo Moysés Jr.; Mundo

Mágico Fantasias; Piticas – Juiz de Fora.

De setembro a dezembro de 2019 foram realizadas, pelos alunos

voluntários, ações como a festa de dia das crianças na Fundação

Ricardo Moysés Jr para cerca de 50 crianças assistidas. Foram

realizados circuitos de exercícios em forma de brincadeiras com

os super-herois que trabalhavam força, alongamentos, agilidade,

coordenação, equilíbrio, destreza, além de orientações acerca de

educação alimentar. Foi criado, ainda, o Whatsapp do Heroi com o

intuito de agendar visitas às crianças com câncer.

No ano de 2020, devido a pandemia da Covid-19 e, com a

impossibilidade de realizar visitas presencialmente, foram

elaborados 2 e-books (8-14 anos e 15-21 anos) com orientações

acerca da prática de exercícios físicos de forma lúdica e criativa

durante o tratamento oncológico e, também

o Instagram @projetogomine com postagens semanais sobre

cuidados em saúde, características, dúvidas e dicas de atividades

físicas. Ainda em decorrência da pandemia, as visitas às crianças

começaram, em março de 2021, a serem realizadas de forma

virtual, onde é possível passar as orientações acerca dos

exercícios e criar um momento de descontração.
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Ilustrações de algumas das atividades desenvolvidas pelo Projeto Gominé


