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I. APRESENTAÇÃO

1. DADOS INSTITUCIONAIS
1.1 Mantenedora
1.1. Mantenedora
Associação Unificada Paulista
CNPJ: 06.099.229/0001-01

de

Ensino

Renovado

Objetivo

-

ASSUPERO

1.2. Mantida
Instituto Baiano de Ensino Superior – IBES
End. Unidade I: Rua Luiz Portela da Silva, 628 – Itaigara – CEP: 41815-290 – Salvador/BA
Fone/Fax: (71) 3353-6350
End. Unidade II: Rua Wanderley Pinho, 527 – Itaigara – CEP: 41815-270 – Salvador/BA
Fone/Fax: (71) 3353-6219
End. Unidade III: Rua Silveira Martins, 208 – D – CEP: 41150-000 – Salvador/BA
Fone/Fax: (71) 3384-0812
E-mail: marcioacbarros@yahoo.com.br

2. DENOMINAÇÃO DO CURSO: Bacharelado em Fisioterapia

3. REGIME DE MATRÍCULA:
Categoria: Bacharelado
Modalidade do Curso: Semestral

4. TURNOS DE FUNCIONAMENTO: Período Noturno

5. DURAÇÃO DO CURSO:

Carga Horária Total do Curso: 4016 horas
Conteúdo - Carga Horária das Disciplinas (horas-aula): 3096 horas/aula
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Atividades Complementares: 100 horas
Estágio Curricular: 820 horas
Disciplina Optativa: 20 horas
Duração do Curso:


Prazo Mínimo para Integralização: 8 semestres



Prazo Máximo para Integralização: 12 semestres

6. BASE LEGAL:

O Curso de Fisioterapia, foi autorizado a funcionar pela Portaria MEC nº 4.054,
publicada no D.O.U. de 31 de dezembro de 2002 e reconhecido pela Portaria nº 856,
publicada no D.O.U de 06 de novembro de 2006.
O Curso de Fisioterapia ministrado pelo IBES caracteriza-se por sua concepção
moderna e abrangente em consonância com as mais recentes inovações e desenvolvimento
da área, com o apoio de laboratórios modernos, que também dão apoio aos demais cursos
da área de saúde ministrados pela IES, além dos específicos para este curso.
Segundo a Diretriz Curricular do Curso de Fisioterapia, instituída pela Resolução
CNE/CES nº 04, de 19 de fevereiro de 2002, a formação do Fisioterapeuta deve pautar por
uma visão generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis
de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Detém visões amplas e
globais, respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais do indivíduo e da coletividade,
capaz de ter como objeto de estudo o movimento humano em todas as suas formas de
expressão e potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas
repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar a
integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e
funcional, eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada
situação.

II. CONTEXTO INSTITUCIONAL

1. DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO
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A Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO, pessoa
jurídica de direito privado, devidamente cadastrada sob o nº CNPJ nº 06.099.229/0001-01,
com sede na Avenida Paulista, nº 900, Bela Vista, São Paulo-SP, é uma sociedade civil com
fins educacionais que foi criada em 15 de setembro de 1971, personalizando-se quando do
registro de seus Estatutos no 4° Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da cidade
de São Paulo.

Objetivando estimular setores produtivos e promover o conhecimento em programas
de cursos nas diversas áreas do conhecimento, a ASSUPERO elaborou o projeto de
credenciamento para regularizar o funcionamento do Instituto Baiano de Ensino Superior IBES, criado em Assembléia Geral Extraordinária realizada pela mantenedora em
09/02/2001. Para sua instalação, concorreram vários fatores, como o progresso e o
desenvolvimento sempre constantes na cidade de Salvador e a necessidade social das
cidades da região, ainda carentes de programas de formação superior, fato que tem levado
a população estudantil a procurar grandes centros, distantes de sua residência e que, além
dos transtornos que acarretam, ainda implicam em gastos extras, muitas vezes
incompatíveis com o poder aquisitivo da comunidade.

A partir da formalização do credenciamento do IBES, por meio da Portaria MEC nº
862, publicada no D.O.U. de 27 de março de 2002, a Instituição fez seu ingresso na
educação superior, instalando-se em Salvador/BA, com a oferta dos seguintes Programas
de Graduação: Administração com habilitações em Administração de Empresas e Marketing,
autorizados pela Portaria MEC nº 865, publicada no D.O.U. de 27 de março de 2002;
Administração com habilitações em Gestão de Sistemas de Informação, Comércio Exterior,
Gestão Hoteleira e Recursos Humanos, autorizados pela Portaria MEC nº 2.380, publicada
no D.O.U. de 26 de agosto de 2002; Ciências Contábeis, autorizado pela Portaria MEC nº
1.057, publicada no D.O.U. de 11 de abril de 2002; Ciência da Computação, autorizado pela
Portaria MEC nº 3.955, publicada no D.O.U. de 31 de dezembro de 2002; Comunicação
Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, autorizado pela Portaria MEC nº 864,
publicada no D.O.U. de 27 de março de 2002; Direito, autorizado pela Portaria MEC nº
3.857, publicada no D.O.U. de 27 de dezembro de 2002; Fisioterapia, autorizado pela
Portaria MEC nº 4.054, publicada no D.O.U. de 31 de dezembro de 2002 e Turismo,
autorizado pela Portaria MEC nº 863, publicada no D.O.U. de 27 de março de 2002.
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O IBES conta também com os seguintes cursos superiores de tecnologia:
Comunicação para Web, autorizado pela Portaria MEC nº 3.700, publicada no D.O.U. de 17
de novembro de 2004; Multimídia, autorizado pela Portaria MEC nº 4.233, publicada no
D.O.U. de 22 de dezembro de 2004; Comunicação e Ilustração Digital, autorizado pela
Portaria MEC nº 3.699, publicada no D.O.U. de 17 de novembro de 2004; Produção Gráfica
Digital, autorizado pela Portaria MEC nº 933, publicada no D.O.U. de 05 de abril de 2004 e
Comunicação Empresarial, autorizado pela Portaria MEC nº 3.702, publicada no D.O.U. de
17 de novembro de 2004, na área de comunicação, na área de gestão, Gerenciamento de
Redes de Computadores, autorizado pela Portaria MEC nº 939, publicada no D.O.U. de 05
de abril de 2004; Gestão de Empreendimentos Esportivos, autorizado pela Portaria MEC nº
935, publicada no D.O.U. de 05 de abril de 2004;

2. A MISSÃO INSTITUCIONAL

O IBES tem como missão investir em um processo de ensino e aprendizagem
que capacite os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mercado de
trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar
conhecimentos em suas áreas atuação. Para alcançar esse objetivo, a Instituição promove a
educação superior integrando o ensino e a extensão, visando à formação de sujeitos
empreendedores e comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social,
cultural, política e econômica do Estado e da região.

Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do Ensino e
com

ela

a

formação

de

sujeitos

responsáveis,

comprometidos

com

o

seu

autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa
responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações locais. Nesse
sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no Estado, assumindo o compromisso
institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e participar da inserção
dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende que, na interação dinâmica com
a sociedade, em geral, e com o mercado de trabalho, em particular, define os seus campos
de atuação acadêmica presentes e futuros.
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Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação de sujeitos
e para o processo de desenvolvimento da sociedade, o IBES pretende produzi-lo articulando
o ensino com a extensão a partir da análise da realidade social, econômica, política e
cultural local, buscando compreender melhor e mais profundamente a realidade que seu
egresso irá contribuir para transformar. Nesse sentido, esta Instituição tem como diretriz uma
formação que combina e equilibra o desenvolvimento técnico e humanístico e que promove
a visão sistêmica do estudante.

Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma série de
compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua construção
qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na direção da
resolução dos problemas locais e regionais.

Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que,
enquanto agência promotora de educação superior, deva ser possuidora de uma política de
Graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de sociedade e de
educação.

3. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados, executivos
e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em dois níveis de
decisão:
 Órgãos da Administração Superior: Conselho Acadêmico, Coordenação Pedagógica e
Diretoria;
 Órgãos da Administração Básica: Colegiado de Curso, NDE e Coordenadores.
Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos
Suplementares.

Poderão integrar a estrutura organizacional da IES outros órgãos de natureza didáticocientífica, cultural e técnico-administrativa

9

III. ORGANIZAÇÃO DO CURSO

1. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação em Fisioterapia da IBES é um
documento que fixa os propósitos e metas a serem alcançados durante a formação dos
estudantes do Curso de Fisioterapia, em consonância com o planejamento global e com as
diretrizes e princípios da Instituição, expressos no Projeto Pedagógico Institucional - PPI e
no Projeto de Desenvolvimento Institucional - PDI.
Este Projeto Pedagógico tem por finalidade principal comunicar à comunidade
acadêmica os pressupostos básicos, a organização e o funcionamento do curso de
formação do profissional fisioterapeuta na IBES. Desta forma, o presente projeto favorecerá:


a conceitualização uniforme entre professores, estudantes e pessoal
administrativo;



as expectativas em relação aos recursos humanos;



a seleção da metodologia ensino/aprendizagem;



o estabelecimento de padrões de desempenho para docentes e estudantes,
visando ao replanejamento e atualização contínua do curso, e a identificação
de modelos para a avaliação dos estudantes, seja ela classificatória e/ou
formativa.

O presente projeto reflete os anseios de professores e estudantes, voltados para o
contexto e necessidades de elaborar estratégias que fundamentem e orientem ações
interdisciplinares e multiprofissionais, tendo por objetivo a autonomia profissional para agir e
interagir, segundo a realidade socioeconômica complexa e mutável, sobre a qual se procura
intervir positivamente.
O Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia foi definido e administrado pelo
Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia, com auxílio de órgãos superiores,
Núcleo Docente Estruturante (NDE), dos docentes e coordenação pedagógica. Foi
elaborado adotando-se como referência o PPI, o PDI, as Leis de Diretrizes e Bases da
Educação Superior, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Fisioterapia (Resolução CNE/ CES Nº 4 de 19/02/02, orientações da ABENFISIO e demais
normas legais que regem o ensino superior. Assim sendo, possui orientações estratégicas
para o planejamento e a condução das atividades acadêmicas do Curso de Graduação em
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Fisioterapia, sempre referenciadas pela missão da Instituição, por sua vocação e objetivos,
pela legislação vigente, e pelo contexto social, político, econômico e cultural no qual está
inserida.
Em vista da atual conjuntura globalizada e do rápido desenvolvimento tecnológico, é
fundamental a articulação entre a construção do conhecimento e o exercício da prática
técnico-científica incorporando sempre ao futuro profissional valores humanísticos, de forma
que o programa do curso propicie a inserção do indivíduo na realidade atual, agindo,
interagindo e modificando positivamente o meio no qual ele se encontra. Dessa forma,
podemos considerar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como
componente essencial à formação crítica do cidadão e do futuro fisioterapeuta.
Os desafios regionais e nacionais na área da saúde e o cenário mundial altamente
competitivo e complexo indicam a necessidade da formação de um fisioterapeuta
qualificados, competentes e criativos para atuar nessa realidade.
Nesse contexto, o Projeto Pedagógico em questão apresenta orientações para a
preparação de recursos humanos que devem apresentar as formações generalista,
humanista, crítica e reflexiva, bem como o conhecimento técnico-científico e

o sócio-

cultural, com autonomia intelectual. O Discente deverá estar capacitado ao exercício de
atividades referentes à reabilitação e prevenção da população, pautado em princípios éticos,
legais e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo
sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade.
São princípios básicos do Projeto Pedagógico do Curso (PPC):
 Ensino centrado no estudante, de forma a:
o incentivar uma sólida formação geral e o desenvolvimento da pessoa humana,
necessários para que o futuro graduado possa vir a superar os desafios
relacionados ao exercício profissional e à produção do conhecimento;
o criar oportunidades para o envolvimento dos estudantes com as disciplinas,
tendo por base um projeto integrado e integrador que permita o equilíbrio entre
conhecimentos, competências, habilidades e atitudes;
o estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva
autonomia intelectual e profissional, de forma que a aprendizagem passe a ser
vista como um processo contínuo;
o encorajar o reconhecimento de habilidades, competências e conhecimentos
adquiridos fora do ambiente escolar;
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o fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa
individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de
extensão;
 Articulação de estrutura, disciplinas e atividades curriculares, voltadas à dinâmica da
realidade, ao trabalho e à função social da Faculdade;
 Fornecer condições que possibilitem uma inserção ativa no mercado de trabalho;
 Propiciar o reconhecimento das disciplinas e das atividades com flexibilidade;
 Oferecer um currículo harmônico e equilibrado entre diferentes disciplinas e
atividades que o compõem;
 Garantir uma ação articulada e cooperativa dos professores, responsáveis pela
efetivação deste Projeto Pedagógico;
 Incluir avaliações periódicas acerca do desenvolvimento das atividades do processo
ensino-aprendizagem.

A matriz curricular do Curso de Graduação em Fisioterapia está formulada para que o
acadêmico, como agente do aprendizado, venha a desenvolver um programa de estudos
coerente, integrado e flexível, com sólida formação básica, para que esteja apto a enfrentar
os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das
condições de exercício profissional.
A distribuição das cargas horárias destinadas aos ambientes de aprendizado é
organizada de forma equilibrada entre os módulos (módulo ciências biológicas e da saúde,
módulo: ciências sociais e humanas, módulo: conhecimentos biotecnológicos e módulo:
conhecimentos fisioterapeuticos), a fim de criar oportunidades ao acadêmico para que
adquira os conhecimentos indispensáveis à sua formação. Entre as disciplinas há aquelas
que podem ser contabilizadas como “Atividades Complementares”, pois permitem ao
estudante desenvolver, trabalhar vocações, interesses e potenciais específicos individuais.
Essas ações, entre outras, são identificadas como monitorias, programas de extensão;
estudos complementares individuais e em grupo; participações em cursos, congressos,
simpósios, realizados na área específica de atuação, ou em áreas afins. (Resolução CNE/
CES Nº 4 de 19/02/02 do Conselho Nacional de Educação). Lembramos que as Atividades
Complementares servem a um projeto cultural geral, que utiliza uma metodologia variada
cuja finalidade é romper o academismo reinante. Mais do que extra-escolares ou
complementares, devem ter um caráter essencial no projeto educativo.
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1.1.

RELEVÂNCIA SOCIAL DO CURSO

O Curso de Graduação em Fisioterapia do IBES tem defendido a proposta de
oferecer um currículo pleno preocupado na formação de profissionais generalista com
atuação em equipe multidisciplinar, numa intervenção nas áreas da educação e da saúde
possibilitando atendimento especializado a uma demanda populacional ainda reprimida,
através de orientações especializada, favorecendo a ampliação de recursos humanos tanto
do lado dos usuários dos serviços especializados quanto da formação dos profissionais,
vindo ao encontro com a proposta de ação desta Faculdade.
Sendo assim, o Curso de Graduação em Fisioterapia tem se empenhado em manter o
compromisso ético, filosófico, político-social e técnico-científico, junto à sociedade, desde
sua criação até o presente momento.
Relevância Regional do curso

O município de Salvador, capital do Estado da Bahia, possui em torno de três milhões
de habitantes, sendo a cidade mais populosa do Nordeste e a terceira mais populosa do
Brasil.
A Região Metropolitana de Salvador, também conhecida como “Grande Salvador” e
pelo acrônimo RMS possui 3.866.004 habitantes (IBGE/2008).
De acordo com dados obtidos pelo IBGE, Salvador em 2010 possui uma população
de 2.675.656 habitantes, ocupando uma área de 693,292 km2. Vale ressaltar que, metade
do PIB do Estado da Bahia está concentrado na região metropolitana de Salvador, segundo
a Revista Valor Econômico – Regiões Metropolitanas – de maio de 2011. Dentre os 417
municípios existentes no Estado, a Região Metropolitana de Salvador é composta ainda por
municípios circunvizinhos como Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana, Santo Antônio de
Jesus e Santo Amaro que dependem diretamente dos serviços da capital, especialmente
quando se trata de saúde.
De acordo com dados obtidos pelo Plano Municipal de Saúde (2010-2013), o ritmo de
crescimento da população de Salvador deverá manter-se relativamente estável nos
próximos anos e declinar nas próximas décadas. Essa tendência, da diminuição no ritmo de
crescimento, é resultado da modificação do padrão reprodutivo brasileiro e de mudanças no
comportamento

migratório.

As

projeções

se

fundamentam

na

hipótese

de

um

comportamento declinante das taxas de natalidade, de um saldo migratório tendente a zero
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e do envelhecimento populacional para as próximas décadas. A taxa de natalidade do
município ao longo do ano de 2008 sofreu variação negativa de 30,6%. Isto mostra que a
população soteropolitana está envelhecendo. Este envelhecimento populacional está
atrelado ao aumento da prevalência das doenças crônico-degenerativas e suas sequelas o
que aumenta, quantitativa e qualitativamente, a demanda por serviços fisioterapêuticos.

O crescimento do segmento de saúde no Estado da Bahia, principalmente a
fisioterapia, fez com que se tornasse imprescindível a abertura de cursos que pudessem
capacitar e formar profissionais nesta área.

Na área de saúde em 2009, foi constatado pelo IBGE a existência de 1563
estabelecimentos de saúde em Salvador, dentre eles hospitais e clínicas públicas e
privadas, dos quais 1407 são empresas privadas, 153 encontram-se sob administração
direta dos órgãos públicos de saúde e os demais dividem-se entre categorias como
cooperativas, fundações, autarquias e outras. Destacam-se as 41 entidades beneficentes
sem fins lucrativos, cujos serviços alcançam importantes camadas da população
soteropolitana.

De acordo com dados obtidos pela Associação dos Hospitais do Estado da Bahia
(AHSEB) existem hoje em Salvador em torno de 20 hospitais públicos e 27 hospitais
particulares com 5.113 leitos hospitalares disponíveis para a população, e o número de
profissionais fisioterapeutas não atendem a esta demanda. Na rede hospitalar torna-se
essencial a presença do Fisioterapeuta que comprovadamente reduz o período de
internação hospitalar. A portaria no. 466, de 04 de julho de 1998 da secretaria de vigilância
sanitária estabelece como obrigatória a assistência por parte deste profissional nas
Unidades de Tratamento Intensivo e Semi-intensivo, que deveria ser estendido às demais
unidades hospitalares.

Na análise do número total de fisioterapeutas registrados pelo COFFITO, no ano de
1995 tínhamos 16.068 fisioterapeutas (INEP, 2004). Em 2011 temos oficialmente
registrados 152.250 profissionais existentes no nosso país, entretanto esta distribuição
regional é desigual visto que o Norte e o Nordeste apresentam o menor número de
profissionais do país, em contrapartida com Sudeste. Estes dados refletem os problemas de
distribuição dos profissionais nas diversas regiões do país.
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O papel dos profissionais da área da saúde, em especial do Fisioterapeuta, torna-se
cada vez mais complexo face à constante qualificação dos serviços de assistência à saúde,
que não se limitam mais em garantir sobrevida, e sim em oferecer qualidade de vida às
pessoas. Em decorrência disso temos a ampliação da área de atuação profissional do
Fisioterapeuta, que cresce a cada dia, descobrindo novas possibilidades de intervenção.

Assim, no processo pelo qual evolui a humanidade, a atuação do profissional
Fisioterapeuta

no

processo

saúde-doença

assume

papel

decisivo

para

garantir,

principalmente qualidade de vida à população.

Embora as Instituições Particulares estejam apresentando crescimento na oferta de
cursos, esse crescimento é ainda insuficiente frente à demanda apresentada. Considerando
os resultados observados, a Fisioterapia está em pleno desenvolvimento no Nordeste,
especialmente em Salvador.

Para situar a importância da Fisioterapia no contexto regional, onde está inserida a
Faculdade IBES, faz-se necessário uma breve retrospectiva sobre sua evolução nos
diferentes momentos da história. As primeiras atividades que se pode relacionar a esta
profissão iniciaram na antiguidade através do uso de agentes físicos para o tratamento da
dor e a ginástica com fins terapêuticos.

A origem da profissão enfatizou e direcionou atividades para a recuperação de
pessoas fisicamente lesadas como decorrência das grandes guerras. No Brasil, a
Fisioterapia surge como possibilidade de solução para os altos índices de acidentes de
trabalho.

Entretanto, com a evolução dos tempos Fisioterapia cresceu como área de
conhecimento, ampliando sua área de atuação profissional e consequentemente o mercado
de trabalho.

O Fisioterapeuta, atualmente, além de atuar nas áreas de terapêutica e reabilitação
desenvolve programas de prevenção, proteção e promoção da saúde. Ao se firmar como
área específica do conhecimento atua no tratamento e prevenção de alterações cinético-
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funcionais como distúrbios neuro-musculares, músculo-esqueléticos, neuro-psiquiátricos,
respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos e nas áreas de geriatria e oncologia.

Atualmente na Bahia, o profissional Fisioterapeuta está apto a atuar prestando seus
serviços:

em

hospitais;

consultórios, Creches, Asilos,

clínicas

gerais

como

também na

ou

especializadas;

ambulatórios;

Assistência Domiciliar, centros de

recuperação biopsicossociais (centro de “reabilitação”); programas institucionais, inclusive
no sistema penitenciário; nas ações básicas de saúde; na estratégia saúde da família; nas
equipes de saúde coletiva; nas equipes de vigilância em saúde e epidemiológica; clubes
esportivos amadores e profissionais; centros de estéticas (SPAS), ambientes laborais em
empresas, órgãos, entidades, instituições (Fisioterapia do Trabalho); na docência (nível
médio e superior); nas pesquisas e na extensão; na supervisão (técnica e administrativa) de
acadêmicos da Fisioterapia; na preceptoria das residências multiprofissionais e profissionais
em Fisioterapia; na coordenação de cursos de graduação e pós-graduação em Fisioterapia;
na direção de cursos da área da saúde; nas consultorias e auditorias em Fisioterapia e
serviços de saúde; nas perícias técnico-judiciais relativas à saúde funcional do trabalhador;
na área de gestão de pessoas na administração em instituições públicas e privadas na área
da

saúde;

na

produção,

supervisão

técnica,

manutenção

e

comercialização

de

equipamentos fisioterapêuticos e de saúde.

Acompanhando o crescimento profissional, observamos que as especialidades
reconhecidas pelo COFFITO também ampliam-se a cada dia, hoje podemos destacar
especialidades como: Acupuntura, Quiropraxia, Osteopatia, Fisioterapia Dermato Funcional,
Fisioterapia Esportiva, Fisioterapia do Trabalho, Fisioterapia Neurofuncional, Fisioterapia
Oncofuncional, Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Fisioterapia em
Saúde Coletiva, Fisioterapia em Saúde da Mulher e mais recentemente Fisioterapia em UTI,
representando um campo de trabalho vasto para este profissional.

Outro ponto importante a ser levado em consideração é o crescente número de Home
Care. Atualmente existem 13 empresas que proporcionam mais um campo de trabalho para
este profissional, como também a implantação de Indústrias Automobilísticas em Salvador,
como por exemplo, a FORD, o que pode gerar doenças originárias do trabalho, necessitando
deste profissional. Nas indústrias, clubes esportivos e recreativos a Fisioterapia torna-se
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parte efetiva, atuando na análise da função e prevenção de acidentes e doenças originárias
do trabalho como também da prática esportiva e lazer.

Diante de sua evolução através da história e de suas aplicações na atualidade, tornase evidente a necessidade de mais um curso superior de Fisioterapia na região. A
Faculdade IBES motivada pelo ideal de uma educação de qualidade, pautada nos princípios
do Sistema Único de Saúde, na ética, na excelência técnica e na responsabilidade social,
proporciona a formação de profissionais habilitados a trabalhar na promoção da saúde,
também promove o desenvolvimento científico e cultural elevando o nível de informação da
população regional.

Também justifica-se a necessidade social do curso de Fisioterapia pela carência de
estudos que possibilitem a evolução de novas técnicas e métodos e novas aplicações dos
conhecimentos relativos à Fisioterapia na Bahia. Hoje, a Fisioterapia é conhecida
mundialmente por atuar no processo de reabilitação, reduzindo o tempo de internações e
ainda acelerando o seu retorno a sociedade.

A Fisioterapia conquistou lugar em Salvador, principalmente, nos hospitais,
consultórios e clínicas particulares. A profissão, entretanto, passa por uma fase de transição,
que aponta para novas práticas, possibilidades e formas de atuação. Os horizontes abremse para este profissional que se depara hoje com uma inclusão efetiva no Sistema Público
de Saúde.

A importância do fisioterapeuta no atendimento aos pacientes com problemas já
instalados em hospitais e em clínicas é clara, entretanto, este profissional tem muito a
contribuir na atenção primária, em que se situa a orientação com o cuidado pessoal, com
medidas de prevenção e que valorizem a saúde.

17

1.2.

Concepção do Curso
Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional – (PDI) e o Projeto

Pedagógico Institucional – (PPI), o Curso como foi concebido leva em conta a formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional de acordo com a orientação das
Diretrizes Curriculares nacionais para o Ensino de Graduação em Fisioterapia procurando
assegurar a:

Introdução à elaboração científica
O desenvolvimento da atitude científica permeará a abordagem de vários conteúdos
programáticos, através do estímulo à leitura, análise e interpretação de publicações de
caráter científico. Nesses trabalhos será enfatizada a participação em atividades como:
seminários, congressos, simpósios e outras de natureza científica, sempre despertando os
pensamentos críticos, produtivos e construtivos, procurando abordar e discutir casos
clínicos, que favoreçam a contínua integração entre a teoria e a prática.

Formação técnica
O conhecimento da realidade onde atuará o profissional, isto é, das condições de
trabalho no Brasil, será obrigatório, para que o aluno esteja preparado para, ao concluir o
seu curso, assumir sua função profissional em consultório particular, Hospitais, clubes,
clínicas, equipes esportivas, Centros de Referência para Idosos ou em órgão público. A
abordagem tecnológica estará sempre vinculada à formação clínica, sendo que a
manipulação de equipamentos e materiais especializados é parte integrante das disciplinas
do curso.

Formação clínica
Centrados no ideal generalista, os professores oferecerão um treinamento muito bem
organizado, onde a seqüência de experiências se distribua harmonicamente durante o curso,
contemplando todas as áreas clínicas. Esta prática, complementada pela formação
humanista, facilitará que o aluno desenvolva uma visão holística do paciente, identificando-o
como pessoa humana. Será enfatizado também o aspecto preventivo de doenças
relacionadas ao envelhecimento, ao trabalho ou à pratica esportiva, havendo, ao mesmo
tempo, uma conscientização e identificação de fatores causais e conseqüências. Assim,
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também será desenvolvido o enfoque de promoção da saúde, treinando os alunos para a
execução de diagnóstico precoce e a prevenção de biossegurança e de providências
imediatas após acidentes etc. Este enriquecimento resultará não só da prática na clínica
integrada como Estágios Supervisionados, nos atendimentos Hospitalares e nos estágios
clínicos na Clínica Escola do IBES.

Formação humanista e ética
Disciplinas de cunho social como Sociologia, Psicologia e Ética oferecerão o
embasamento teórico de suporte às colocações, e menções utilizadas por todos os
professores, entendidos estes no sentido de educadores ou formadores de profissionais
conscientes de seu papel social. Além das abordagens “intraclasse”, a postura humanística
estará sendo exercitada nas campanhas educativas anualmente realizadas pelos alunos em
comunidades. Através das relações interpessoais entre professores, alunos e comunidade,
irá sendo estruturada a consciência de cidadania e responsabilidade profissional,
ressaltando os valores ético-morais e bioéticos.
1.3.

OBJETIVOS DO CURSO

1.3.1. Objetivos Gerais

O Curso de Fisioterapia ministrado pelo IBES caracteriza-se por sua concepção
moderna e abrangente em consonância com as mais recentes inovações e desenvolvimento
da área, contando com o apoio de laboratórios modernos e bem monitorizados.
Segundo a Diretriz Curricular do Curso de Fisioterapia, instituída pela Resolução
CNE/CES nº 04, de 19 de fevereiro de 2002, a formação do Fisioterapeuta deve pautar por
uma visão generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis
de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Detém visões amplas e
globais, respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais do indivíduo e da coletividade,
capaz de ter como objeto de estudo o movimento humano em todas as suas formas de
expressão e potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas
repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar a
integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e
funcional, eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada
situação.
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O Curso de Fisioterapia tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais:
Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar
aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto
em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja
realizada de forma íntegra e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo
capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar
soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais
altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a
resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;
Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na
capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da
força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas.
Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades par avaliar,
sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;
Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a
confiabilidade das informações a eles confiadas, na interação com os outros profissionais de
saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e
habilidades de escrita e leitura; o incentivo ao domínio de, pelo menos, uma língua
estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;
Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar
aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da
comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para
a tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas,
fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e
materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem
empreendedores, gestores, empregadores ou exercer lideranças na equipe de saúde; e
Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente,
tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem
aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o
treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições
para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços,
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inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a
cooperação através de redes nacionais e internacionais.
1.3.2. Objetivos Específicos

A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas:
- respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;
- atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção,
manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos
com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o;
- atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente, transdisciplinarmente com extrema
produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de
ética;
- reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a
integralidade da assistência, entendida com conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema;
- contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas,
famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, sociais,
econômicas, ambientais e biológicas;
- realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, solicitando,
executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam
elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para eleger e quantificar as intervenções e
condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções no campo da
Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, estabelecendo prognóstico, reavaliando
condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica;
- elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção fisioterapêutica,
considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas éticas, políticas,
sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, sendo capaz de
intervir nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária;
- exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma
forma de participação e contribuição social;
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- desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de saúde
públicos e privados, além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua
competência profissional;
- emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;
- prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus familiares sobre o
processo terapêutico;
- manter a confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de
saúde e o público em geral;
- encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais relacionando e
estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde;
- manter controle sobre a eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à atuação
fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança;
- conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e
científicos;
- conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da Fisioterapia e seus
diferentes modelos de intervenção.
1.4. PERFIL DO EGRESSO
O Curso de Fisioterapia do IBES ao longo de quatro anos visa formar o profissional
capaz de:
- Compreender e respeitar as pessoas como indivíduo, afastando qualquer tipo de
preconceito e preservando sua integridade moral e ética;
- Manter sempre o espírito indagativo, possuir conhecimentos especializados seguindo os
preceitos da metodologia científica, afastando-se do conhecimento advindo do senso comum
ou dogmático;
- Oferecer a sua contribuição livre e desinteressada para o desenvolvimento social,
exercendo sempre que possível o papel de educar, visando sociedade melhor e mais
saudável;
- Participar de atividades associativas para garantir sua representatividade social;
- Ter capacidade de desenvolver programas de prevenção de doenças contribuindo para a
melhoria da saúde coletiva;
- Possuir competência para trabalhar construtivamente em equipes multidisciplinares e tomar
decisões no campo da saúde;
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- Atuar em funções diretivas ou de assessoramento de órgãos de saúde pública ou de
empresas privadas com firmeza de propósitos e responsabilidade;
- Comunicar-se com objetividade, clareza e precisão com pacientes, outros profissionais da
saúde e com o público em geral, preservando sempre a ética profissional;
- Desenvolver habilidades intelectuais como análise síntese, comparação, generalização e
outras a fim de buscar atualização permanente de conhecimentos e capacidade de pensar e
agir com desenvoltura em ambiente de intensa competição;
- Ter formação diversificada do ponto de vista técnico-científico, que lhe permitem atuar nas
principais áreas de atuação da fisioterapia;
- Ter visão geral da profissão como um todo de forma que possa intervir de modo eficiente,
quando necessário, nas áreas da saúde individual e coletiva, que tenham como eixo
principal a saúde global.
1.4.1. –Acompanhamentos de egressos
O IBES formulou como missão investir em um processo de ensino e aprendizagem que
capacite os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mercado de
trabalho e da sociedade, de modo a formular, sistematizar e socializar conhecimentos em
suas áreas de competência, integrado à pesquisa e à extensão, promovendo a educação
superior visando à formação de sujeitos empreendedores e comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e econômica do Estado e da região.
Nossa IES conta com o IAP – Instituto de Acompanhamento Profissional – que busca
promover o acompanhamento de egressos. O Instituto de Acompanhamento Profissional
tem como objetivo manter uma linha permanente de estudos e análises sobre os egressos, a
partir das informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da
formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho.
O IAP conta com uma base de dados, com informações atualizadas dos egressos;
mecanismos para a promoção de um relacionamento contínuo entre a Instituição e
seus egressos; e mecanismos para avaliar a adequação da formação do profissional para o
mercado de trabalho.
A partir das informações constantes na base de dados é possível estabelecer um
canal de comunicação com os egressos, por meio do qual os ex-alunos cadastrados
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recebem informações sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas pela
Instituição.
O retorno dos egressos sobre o ensino recebido é fundamental para o aprimoramento da
Instituição. Para tanto, serão aplicados questionários para obter informações sobre o curso
realizado (pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades
encontradas na profissão, perfil do profissional exigido no mercado, interesse em realizar
outros cursos de graduação e pós-graduação.
1.5. Estrutura Curricular

O Curso de Fisioterapia consta atualmente com 4.036 horas, distribuídas em 8
semestres em período noturno, sendo que os estágios acontecem em período diurno.
As atividades práticas específicas da fisioterapia são desenvolvidas gradualmente
desde o início do Curso, possuindo complexidade crescente, desde a observação até a
prática assistida (atividades clínico-terapêuticas); estas atividades práticas, que antecedem
ao estágio curricular, são realizadas na IBES ou em instituições conveniadas e sob a
responsabilidade de um fisioterapeuta.
O projeto pedagógico possui flexibilidade e otimização no sentido de permitir propostas
que possam complementar e enriquecer o curso a novas informações, considerando os
valores, os direitos e a realidade sócio-econômica. Os conteúdos curriculares poderão ser
diversificados, porém, garantir o conhecimento equilibrado de diferentes áreas, níveis de
atuação e recursos terapêuticos para assegurar a formação generalista.
Segundo determinação da Diretriz Curricular do Curso de Fisioterapia, seus
conteúdos essenciais devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do
cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional,
proporcionando a integralidade das ações de cuidar em fisioterapia.
Os conteúdos devem contemplar:
Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base
moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos
tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos;
Ciências Sociais e Humanas – abrange o estudo do homem e de suas relações sociais, do
processo saúde-doença nas suas múltiplas determinações, contemplando a integração dos
aspectos psico-sociais, culturais, filosóficos, antropológicos e epidemiológicos norteados
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pelos princípios éticos. Também deverão contemplar conhecimentos relativos às políticas de
saúde, educação, trabalho e administração.
Conhecimentos

Biotécnológicos

–

abrangem

conhecimentos

que

favorecem

o

acompanhamento dos avanços biotécnológicos utilizados nas ações fisioterapêuticas que
permitam incorporar as inovações tecnológicas inerentes a pesquisa e a prática clínica
fisioterapêutica;
Conhecimentos Fisioterapêuticos – compreendem a aquisição de amplos conhecimentos
na área de formação específica da Fisioterapia: a fundamentação, a história, a ética e os
aspectos filosóficos e metodológicos da Fisioterapia e seus diferentes níveis de intervenção.
Conhecimentos da função e disfunção do movimento humano, estudo da cinesiologia, da
cinesiopatia e da cinesioterapia, inseridas numa abordagem sistêmica. Os conhecimentos
dos recursos semiológicos, diagnósticos, preventivos e terapêuticos que instrumentalizam a
ação fisioterapêutica nas diferentes áreas de atuação e nos diferentes níveis de atenção.
Conhecimentos da intervenção fisioterapêutica nos diferentes órgãos e sistemas biológicos
em todas as etapas do desenvolvimento humano.
O Curso de Fisioterapia é composto por disciplinas que contemplam conteúdos:
-

Módulo I - Ciências Biológicas e da Saúde: Anatomia Músculo Esquelético, Fisiologia,
Morfologia, Patologia, Anatomia e Neuroanatomia, Fisiolgia Sistema Regulador,
Bioquímica, Farmacologia Aplicada a Fisioterapia

-

Módulo II - Ciências Sociais e Humanas – Homem e Sociedade, Ciências Sociais,
Psicologia Aplicada a Fisioterapia, Interpretação e Produção de Textos, Comunicação
e Expressão, Fundamentos de Ações Preventiva em Saúde, Tópicos de Apoio a
Saúde da Família, Fundamentos da Saúde Coletiva, Gestão em Serviço de Saúde
Coletiva, Metodologia do Trabalho Acadêmico, Métodos de Pesquisa e Estágios
Supervisionados.
- Módulo III - Conhecimentos Biotécnológicos – Todas as disciplinas básicas e
específicas do currículo do curso abrangem conhecimentos no programa e
cronograma que favorecem o acompanhamento dos avanços biotécnológicos
utilizados nas ações fisioterapêuticas que permitam incorporar as inovações
tecnológicas inerentes a pesquisa e a prática clínica fisioterapêutica;

-

- Módulo IV - Conhecimentos Fisioterapêuticos – Evolução História da Fisioterapia,
Ética e Deontologia, Biomecânica, Cinesiologia, Cinesioterapia, Semiologia Aplica a
Fisioterapia, Termo e Fototerapia, Eletroterapia, Reeducação Funcional, Hidroterapia,
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Piscina

Terapêutica,

Avaliação

Funcional,

Recursos

Terapêuticos

Manuais,

Fisioterapia em Ortese e Prótese, Fisoterapia Neurológica Pediátrica, Fisioterapia
Geriátrica
Fisioterapia

e

Gerontológica,
Pneumológica,

Fisioterapia
Fisioterapia

Preventiva,
Aplicada

ao

Fisioterapia

Ortopédica,

Esporte,

Fisioterapia

Traumatológica e Reumatológica, Fisioterapia Neurológica, Fisioterapia Cardiológica,
Fisioterapia Aplicada a Dermato-funcional, Fisioterapia aplicada a Saúde da Mulher
Estágios Supervisionados.
1.5.1. Matriz Curricular:
Vide Anexo
1.5.2. Ementário e Bibliografia
Vide Anexo
1.6. ESTÁGIO SUPERVISIONADO

A formação do fisioterapeuta deve garantir o desenvolvimento de estágios
curriculares, sob supervisão de um profissional. A carga horária mínima do estágio curricular
supervisionado proposto neste projeto garante atingir 20% da carga horária total do Curso
de Graduação em Fisioterapia com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.
A carga horária proposta assegura a prática nas clínicas de fisioterapia do IBES e
Instituições conveniadas nas intervenções preventiva e curativa nos diferentes níveis de
atuação: clínico, ambulatorial, hospitalar e comunitário/unidades básicas de saúde.

Os

estágios curriculares ocorrem no 6º, 7º e 8º. Semestres do curso e, para sua integralização
são cumpridas as normas de Regimento do Estágio Supervisionado segue em anexo 1.
1.7. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Durante o Curso de Graduação em Fisioterapia o aluno deverá cumprir uma carga
horária de Atividades Complementares. Estas atividades deverão ser implementadas no
decorrer do curso, onde se define mecanismos e critérios de aproveitamento de
conhecimentos e de experiências vivenciadas pelo aluno, por meio de estudos e práticas
independentes, presenciais e/ou à distância, sob a forma de monitorias, estágios
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extracurriculares, programas de iniciação científica, programas de extensão, estudos
complementares, congressos, seminários e outras modalidades.
Estas atividades foram indicadas para serem realizadas, conferidas e validadas no
decorrer dos referidos semestres. Da não realização do sugerido para o semestre,
acumulam-se as horas não cumpridas para o semestre seguinte. Para que estas horas
sejam

atribuídas

faz-se

necessário

o

preenchimento

da

Ficha

de

Atividades

Complementares, bem como a apresentação dos documentos comprobatórios e um relatório
por atividade (ANEXO).
O objetivo deste programa é propiciar aos alunos vivências, conceitos e teorias vistos
ao longo do curso de graduação. Incentivar a pesquisa como instrumento da busca de
conhecimento e construção do saber desenvolvendo a responsabilidade do aluno de formar
o seu próprio conhecimento independentemente do estudo formal. A partir desta
perspectiva, o programa de atividades complementares constitui-se em um instrumento de
capacitação profissional.
As Atividades Complementares fazem parte da nova Matriz Curricular implantada a
partir do ano letivo de 2006, compondo a grade de todos os cursos do IBES. As Atividades
Complementares foram incluídas nas Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo
Conselho Nacional de Educação para o curso de Fisioterapia.
Reproduzimos, como exemplo, parte da Resolução do CNE/CES 4, de 19 de fevereiro
de 2002:
Art. 8 – O projeto pedagógico do curso de graduação de fisioterapia deverá contemplar
atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos
de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e
práticas independentes presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios;
programas de iniciação científica, programas de extensão; estudos complementares e
cursos realizados em outras áreas afins.
Os tipos de atividades são:
Atividades de Extensão à Comunidade
São atividades que visam a integração do aluno e da Instituição com a comunidade em
questões ligadas à cidadania, saúde, educação, etc.
São consideradas Atividades de Extensão à Comunidade, entre outras, participação
voluntária em projetos que beneficiam a comunidade, atendimentos extra-curriculares nos
serviços oferecidos pelo IBES (Clínica Escola, Cominidades, etc).
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Atividades Culturais e Esportivas
São atividades que visam o desenvolvimento do aluno inserindo-o em sua cultura e
desenvolvendo sua participação social.
As atividades culturais e esportivas abrangem participações em museus, exposições,
feiras, eventos cinematográficos, peças teatrais, coral, competições esportivas, etc.

Atividades Extra-Campus
As atividades desenvolvidas fora dos campi do IBES abrangem cursos, palestras,
conferências, workshops, visitas ligadas à área de abrangência do curso, ou qualquer outra
atividade de cunho pedagógico, definidas pelo coordenador do curso que sejam de interesse
do aluno.

Atividades Internas
São atividades desenvolvidas nos campi do IBES, tais como palestras, seminários,
conferências, cursos, semanas, jornadas, encontros, feiras, simpósios, congressos,
workshops.

1.8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Para a integralização da formação do Curso de Graduação em Fisioterapia, será
exigida a elaboração de um trabalho de conclusão de curso (TCC), sob a orientação
acadêmica de um docente qualificado de forma individual.
O Curso de Graduação em Fisioterapia apresenta o projeto pedagógico, construído
coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor
como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.
Este projeto pedagógico busca a formação integral e adequada do estudante através
de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.
As Diretrizes Curriculares e Projeto Pedagógico deverão orientar o currículo do Curso
de Graduação em Fisioterapia para o perfil acadêmico e profissional do egresso. Este
currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação,
reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em
um contexto de pluralismo e diversidade cultural (Manual em ANEXO)
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1.9. NIVELAMENTO

É oferecido, gratuitamente, o curso de nivelamento em língua portuguesa,
metodologia da pesquisa e matemática. O curso acontece semestralmente e através dele
podemos oferecer ao nosso alunado uma oportunidade de sanar possíveis dificuldades.

MONITORIA:
O monitor auxilia os professores no desenvolvimento e aprimoramento das atividades
técnico-didáticas aos alunos do curso. As monitorias são oferecidas durante o semestre
letivo em todas as disciplinas práticas do curso (Vide Anexo)

CICLO DE PALESTRAS:

São oferecidos durante o semestre. É a exposição de um assunto que é geralmente
de natureza educativa e cujos ouvintes já possuem algum conhecimento sobre o que está
exposto. Após a apresentação deverá ser aberta para questionamentos. O Coordenador
organiza um ciclo de palestras e encontros em que profissionais de diversas áreas afins são
convidados para discussão sobre assuntos controvertidos. A atividade é gratuita e vale
atividades complementares.
SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DO IBES – É o maior evento do curso de fisioterapia, no qual
os professores, alunos, ex alunos se reúnem para discutir assuntos de interesse comum.
Neste evento são organizadas várias atividades como palestras, cursos, work shops,
reapresentação do TCC, apresentação de Temas Livres, que objetivam despertar a
curiosidade científica, responsabilidade quanto à aprendizagem, consciência crítica frente à
realidade social e interdisciplinaridade. As horas computadas em atividades complementares
correspondem à carga horária atribuída à atividade.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES


Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização de
atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou a distância.



Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, humanista, crítica
e reflexiva.



Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais.
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Estimular a capacidade analítica do aluno no estudo e na avaliação de situações
novas.



Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética e
humanista.



Integrar alunos de cursos distintos e ampliar o escopo de interesses dos mesmos.



Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.



Promover situações que exijam posturas de tomadas de iniciativas e revelem o
espírito empreendedor dos alunos.



Dispor o conhecimento e a vivência acadêmica com as comunidades externa e
interna.



Incentivar procedimentos de investigação científica.

As informações referentes ao apoio e nivelamento do discente durante o curso
mencionadas acima serão alocadas nos murais das salas de aula e serão divulgadas na
página web e informativo Multi durante o semestre letivo para conhecimentos dos alunos.

1.10. MECANISMOS DE AVALIAÇÃO

1.10.1. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem
Para avaliação do ensino-aprendizagem, o IBES conta com os seguintes instrumentos:
 Auto-avaliação do desempenho acadêmico do aluno.
 Avaliação da aprendizagem, por disciplina.
A auto-avaliação é realizada através de um sistema online onde o aluno pode responder
questões acerca do seu aprendizado.
A avaliação da aprendizagem, por disciplina, é realizada bimestralmente, por todos os
alunos, cabendo a cada professor identificar e aplicar as melhores sistemáticas de avaliação
conhecidas, que sejam adequadas ao conhecimento e às características das turmas que
estão sendo avaliadas.

O que se estimula é que as avaliações constituam mais uma

oportunidade de crescimento do conhecimento, ao invés de momentos de repetições de
informações decoradas.
Vale notar que o IBES está sempre atenta aos procedimentos de avaliação externos, como o
Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). Para tanto:
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- Propõe atividades que contemplam os conteúdos solicitados.
- Acompanha os boletins oficiais de desempenho.
- Discute os resultados dos cursos em reuniões de colegiados e retorna as apreciações para
o corpo discente.
- Propõe sugestões para melhorar desempenhos futuros.

1.10.2. Auto-Avaliação do Curso

A auto-avaliação não é uma atividade nova no IBES, pelo contrário, está inserida no
cotidiano institucional. Alguns meios já utilizados para a avaliação institucional interna foram:
Para o corpo docente: reuniões pedagógicas de avaliação.
Para o corpo discente: questionários de avaliação da instituição, dos docentes e da
eficácia do aprendizado.
Para o corpo técnico-administrativo: avaliação quantitativa do conhecimento de
procedimentos nos setores administrativos de secretaria e de atendimento ao público,
pela aplicação de questões discursivas aos funcionários. Observa-se que esse
instrumento é utilizado como coadjuvante de um processo avaliativo amplo e não com
caráter punitivo ou promocional.
Porém, o IBES está promovendo uma nova configuração na sistemática e na ordenação das
várias etapas da avaliação, tendo como palavras-chave integração e totalidade. Para tanto,
instituiu-se a Comissão Própria de Avaliação (CPA), pela Portaria nº 1 de 11 de junho de
2004. A CPA tem caráter permanente e seus principais objetivos são:
 Formação de uma cultura de auto-avaliação.
 Estabelecimento de protocolos de avaliação.
 Proposta de sugestões para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem.
 Conscientização da responsabilidade social e suas conseqüências.
 Verificação da eficácia institucional.
 Valorização da missão do IBES na comunidade acadêmica.
 Promoção dos valores democráticos.
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 Afirmação da autonomia e da identidade institucional.
A avaliação interna, além do caráter qualitativo, adota uma perspectiva quantitativa, pela
análise numérica dos resultados. A abordagem qualitativa busca compreender o ponto de
vista dos envolvidos quanto ao posicionamento interno e externo da instituição. Já a
abordagem quantitativa parte dos resultados e os traduz em termos de parâmetros
estatísticos; nela a quantificação é enfatizada como fator de discussão do objeto em
avaliação. Informações mais detalhadas podem ser obtidas junto à CPA do IBES.
O IBES, sempre atenta aos procedimentos de avaliação externos, como o Exame Nacional de
Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE):
. Propõe atividades que contemplam os conteúdos solicitados.
. Acompanha os boletins oficiais de desempenho.
. Discute os resultados dos cursos em reuniões de Conselho e retorna as apreciações para o
corpo discente.
. Propõe sugestões para melhorar desempenhos futuros.
O curso é avaliado por ENADE e os resultados, acompanhados dos comentários enviados
pelo INEP, têm sido objeto de reflexão em reuniões pedagógicas que discorrem sobre os
pontos positivos e negativos demonstrados, procurando ações efetivas que aperfeiçoem o
processo de aprendizagem dos alunos. Todo esse acompanhamento é feito pelo Núcleo
Docente Estruturante.

1.11. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS COM A FORMAÇÃO – ESTÍMULO À
PESQUISA E EXTENSÃO

EXTENSÃO

As atividades de extensão, consideradas nos seus diversos enfoques, inclusive de
ação comunitária, devem significar uma troca sistemática de saberes, numa comunicação
efetiva entre a Faculdade e o seu meio. Ela deve ser encarada na perspectiva da produção
do conhecimento, contribuindo para viabilizar a relação transformadora entre a Faculdade e
a sociedade.
As atividades de extensão podem também integrar discentes de várias áreas de
formação por meio de projetos de intervenção multidisciplinar. Uma de suas dimensões
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articuladoras fundamentais encontra-se na estreita relação existente entre as demandas
sociais regionais e o processo de produção de conhecimento próprio à formação, ou seja,
entre a comunidade e a Instituição.
As atividades de extensão, inclusive as de natureza desportiva, artística e cultural,
visam valorizar e estimular a criação e difusão da arte e da cultura, particularmente aquelas
patrocinadas pela comunidade, refletindo o potencial da Instituição no contexto social e
sendo base para o desenvolvimento de programas de ensino e produção do saber,
recolhendo insumos para a contínua revisão do fazer acadêmico.
A programação extensionista inclui a promoção de serviços à comunidade e a
realização de cursos de treinamento de profissionais nas áreas de Educação e TécnicoCientífica, assumindo as formas de curso de extensão, palestras, conferências, simpósios,
jornadas, assistência a empresas e órgãos públicos.
Objetivos para o desenvolvimento da Extensão:
- realizar avaliação diagnóstica da realidade social por meio de pesquisa;
- identificar as ações de extensão por meio de organização de fóruns, seminários e
workshops que retratem seus resultados e envolvam toda a comunidade acadêmica;
- implantar uma política de ações de extensão com objetivos de transformação social;
- identificar as lideranças políticas, sindicais e civis por meio do contato direto com a
população e os meios de comunicação para ajustar melhor os programas de extensão às
necessidades locais;
- identificar a capacidade extensionista das Coordenadorias de Curso por meio da produção
e dos resultados das ações junto à sociedade;
- incentivar o corpo docente e discente a promover a extensão em projetos que atendam às
necessidades prioritárias da sociedade;
As atividades de extensão devem se configurar como projetos, elaborados a partir de
diagnóstico, justificativa e levantamento de referências, levantamento de dados, proposição
de procedimentos, possíveis intervenções e avaliação. Revela-se como atividade
articuladora, pois devem ser, preferencialmente, conduzidas por discentes de vários
semestres do mesmo curso, respeitada a complexidade de cada etapa do projeto.
De modo geral, o IBES se propõe a realizar sua integração com a sociedade por
meio:
- da realização de seminários de atualização em suas áreas de competência;
- do programa de cursos de extensão, envolvendo temas atuais, de interesse e necessidade
das comunidades externa e interna;
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- do programa de convênios com diversas instituições do Estado e dos municípios;
- de encontros envolvendo categorias específicas;
- da criação e prestação de serviços de assessoria e consultoria à comunidade, envolvendo
estagiários e docentes da Instituição e profissionais da comunidade estadual;
- de serviços de intermediação de oportunidades de estágio para estudantes da Instituição;
- da participação em iniciativas de natureza cultural, artística e científica;
- de estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional;
- da publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico e divulgação de
conhecimentos e técnicas de trabalho; e
- do estímulo à articulação da extensão com a pesquisa e o ensino visando integrar, sempre
que possível, o saber acadêmico com a realidade.
Há uma preocupação da IES em desenvolver atividades de extensão que atendam às
comunidades regionais, em termos sociais, culturais, ambientais e outros.
O programa de extensão e atendimento comunitário destina-se prioritariamente à
comunidade carente.
IBES na Comunidade – os alunos e professores dos cursos da área da saúde,
principalmente, mas também de outras áreas de conhecimento (como Direito, Propaganda e
Pedagogia) prestam atendimentos gratuitos em favelas, em comunidades e ONG’s e
promovem eventos para pessoas carentes;


Eventos parceiros – Organização e apoio a eventos de instituições sem fins lucrativos.

Linhas Institucionais de Extensão

Há uma preocupação da Faculdade em desenvolver atividades de extensão que
atendam à comunidades regionais em termos sociais, culturais, ambientais e outros.
O programa de extensão e atendimento comunitário destina-se prioritariamente à
comunidade carente. Esse serviço, tradicionalmente oferecido pelos cursos de Fisioterapia,
Pedagogia, Publicidade e Direito, dentre outros, mantém atividades de extensão comunitária
de caráter multidisciplinar de grande relevância para toda a população.
O IBES, tem realizado atividades com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento
local, regional e nacional. Assim, a Faculdade abre suas portas para a comunidade e tenta
efetivar seu compromisso com a melhoria das condições de vida das pessoas, através de
um saber ligado a seus interesses e necessidades.
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Com esse objetivo o IBES, desenvolve atividades que integrem a comunidade em
geral e a Faculdade.
Segue abaixo os projetos:

Clínica Escola de Fisioterapia IBES

Na clínica de Fisioterapia do IBES, os alunos realizam atendimentos fisioterápicos
sem fins lucrativos à comunidade carente, sob supervisão da equipe de fisioterapeutas
responsáveis do curso de fisioterapia do IBES, utilizando os recursos mais modernos para a
execução de tratamentos nas diversas áreas de atuação da Fisioterapia: Ortopedia,
Neurologia Adulto, Neurologia Pediátrica e Saúde da Mulher.
Outros Locais de Atendimento a Comunidade

Os alunos sob supervisão prestam atendimento em outros locais, a saber:
- Hospital: fisioterapia cárdio respiratória, ortopedia e neurologia hospitalar
- Escola: fisioterapia na saúde da criança
- Unidade Básica de Saúde e Comunidade da AMAB Cabula: fisioterapia preventiva, saúde
da mulher, saúde do idoso (geriatria).

Simpósio IBES de Fisioterapia

O Simpósio é promovido semestralmente pela coordenação e professores do Curso
de Fisioterapia com o apoio da direção da Área, coordenação pedagógica, docentes e
discentes do curso. Realizado no Auditório dos Correios, reúnem-se professores, alunos e
palestrantes

externos

para

debaterem temas

de

atualidade

fisioterapêutica

com

especialistas ou cientistas das diversas áreas de especialização em Fisioterapia.
Nos Seminários acontecem também a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso
dos alunos do último ano em forma de painel, quando os mesmos são avaliados por uma
comissão de docentes, e ex alunos que apresentam palestras e trabalhos desenvolvidos na
sua vida profissional.

Ciclo de Palestras em Fisioterapia
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Tradicionalmente, no primeiro semestre letivo, ocorre o ciclo de palestra em
fisioterapia do IBES, espaço destinado ao convívio com profissionais de diferentes áreas de
atuação.
Este evento tem caráter multi e interdisciplinar podendo ser realizado com outros
cursos de graduação.

ESTÍMULO À PESQUISA

Considerando o compromisso com a formação superior em nível de Graduação, o
IBES prioriza O ESTÍMULO à pesquisa nas áreas de conhecimento dos cursos que oferece,
nas áreas de competência dos professores com perfil de pesquisador. Os alunos, ao final do
semestre, apresentam Artigos que, orientado pelos docentes, podem ser publicados.
Mas ainda é uma atividade de estímulo e por isso não conta com políticas estabelecidas.

2. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA

2.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Fisioterapia é composto por
professores responsáveis pela formulação da proposta pedagógica, pela implementação e
desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos estabelecidos na Portaria MEC nº
147/2007.
Compete ao Núcleo Docente Estruturante:
a) Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico do curso;
b) Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente;
c) Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras para o
curso;
d) Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas;
e) Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas propostas de
alterações do projeto pedagógico;
f) Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as
características e peculiaridades regionais da comunidade local.
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Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Fisioterapia estão vinculados às atividades essenciais do curso, entre elas: docência,
orientação de estágio e monografia; acompanhamento de atividades complementares;
orientação de pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, atualização do
próprio Projeto Pedagógico.

2.1.1. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Integrado pelo Coordenador de Curso e por mais quatro professores, correspondendo
a 35% do corpo docente previsto para os dois primeiros anos do curso, seus componentes
se caracterizam pelo(a): a) concessão de uma dedicação preferencial ao curso; b) porte de
título de pós-graduação stricto sensu; c) contratação em regime de trabalho diferenciado do
modelo horista; e d) estabilidade ou perenidade, que lhes permitirá construir uma história
institucional.
A seguir, apresenta-se a relação nominal dos professores, seguida da titulação e do
regime de trabalho.
2.1.2. Relação Nominal, Titulação e Formação Acadêmica do NDE
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
NOME DO PROFESSOR
RENATA BRITO
TATIANA MAITA
VERENA GALVÃO
EDVANA PEREIRA
ANSELMO ANGELIM

TITULAÇÃO
ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE
MESTRE
DOUTOR

FORMAÇÃO
ACADÊMICA
FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
QUIMICA

2.1.3. Regime de Trabalho do NDE
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
PROFESSOR
REGIME DE TRABALHO
INTEGRAL
RENATA BRITO
TATIANA MAITA
VERENA GALVÃO
EDVANA PEREIRA
ANSELMO ANGELIM

PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL
PARCIAL

2.2. Coordenação do Curso
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A Instituição reconhece a coordenação do curso como uma liderança
importante para a concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico do
curso que oferece. Para a escolha da coordenação do curso, a IES buscará respeitar os
critérios indicados a seguir:


Professores com formação acadêmica correspondente a área em questão;



Professores com, pelo menos, 3 anos de experiência acadêmica e nãoacadêmica;



Professores com dedicação integral (40 h) ao curso e à Instituição;



Professores capazes de liderar processos acadêmico-pedagógicos envolvendo
professores e estudantes;



Professores interessados em conhecer o projeto dos estudantes, as demandas do
mercado de trabalho e as necessidades da comunidade para, de alguma forma,
fortalecer os programas educacionais que a Instituição oferece;



Professores aptos a selecionar, produzir ou utilizar informações que subsidiem os
processos decisórios que envolvem sua função; e



Professores com boa capacidade de comunicação oral e escrita.

2.2.1. Participação da Coordenação do Curso nos Órgãos Colegiados da IES
O Regimento da IES prevê a participação do Coordenador do curso no Conselho
Acadêmico, órgão de coordenação e assessoramento consultivo e deliberativo em matéria
didático-científica e administrativa e no Colegiado de Curso, órgão de natureza consultiva,
representativo da comunidade acadêmica, anualmente constituído.
As atribuições previstas para o coordenador do curso são de natureza política,
gerencial, acadêmica e institucional, conforme consta no PDI.

2.2.2. Titulação e Formação do Coordenador do Curso
A Coordenadora do Curso de Fisioterapia é a Profa Renata Brito Rocha Landeiro,
Fisioterapeuta, especialista em Metodologia e Didática do Ensino Superior pela UCSal
(2004) e Ciência da Motricidade Humana pela UCB (2010) e está cursando a especialização
em Formação em EAD pela Universidade Paulista, formada em fisioterapia em 2000 na

38

Universidade Católica do Salvador, com experiência de 11 anos de atuação na área de
atendimento clínico e 9 anos de docência, participando da formação do Curso de
Fisioterapia nesta Universidade como professora desde o início em 2003 e como
coordenadora em 2007.
É coordenadora dos Estágios, Programa de Monitoria, Atividades complementares,
Supervisora Técnica da Clínica Escola e atualmente professora assistente das disciplinas:
Fisioterapia Pneumológica, Trabalho de Curso I e II e Evolução e História da
Fisioterapia/Ética. Tem experiência clínica na área de Terapia Intensiva Geral e Cardiológica
Adulto e Pediátrica.

2.2.3. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
Regime Integral

2..2.4. Composição e funcionamento do Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da IES, é um órgão de natureza
consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente constituído, e que tem a
seu cargo a coordenação didática dos respectivos cursos.
O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por três docentes que
ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso em questão e
por um representante do corpo discente.
Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente por seus
pares e o representante do corpo discente deve ser um aluno regularmente matriculado no
curso, indicado anualmente por seus pares.
2.2.5. Atribuições e Competências
São atribuições do Colegiado de Curso:
 acompanhar as atividades técnico-didáticas no âmbito do curso;
 propor diretrizes para a elaboração de currículos, programas e normas metodológicas
de ensino, em atendimento às regras aprovadas pelo Conselho Acadêmico;
 propor, por iniciativa própria ou quando solicitado, projetos de ensino, de pesquisa e
de extensão ao Conselho Acadêmico;
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 estabelecer normas de orientação e coordenação do ensino, no âmbito do curso;
 elaborar, por solicitação de seu Presidente ou do Conselho Acadêmico, propostas de
currículos e reformulações curriculares a serem submetidas à apreciação daquele
Colegiado;
 fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e
respectivos programas;
 elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e
respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas dos
órgãos educacionais competentes;
 sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de disciplinas de
acordo com os objetivos de curso e do perfil do profissional a ser formado, com base
nas diretrizes curriculares aprovadas pelo Ministério da Educação;
 promover a avaliação do curso;
 decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento
dos interessados;
 decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica do aluno,
respeitado o disposto no Regimento da Instituição e em normas do Conselho
Acadêmico;
 colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e
 exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelos demais órgãos colegiados.
O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se
ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando convocado pelo
Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços dos membros
que o constituem, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados.
2.3. ATENÇÃO AO DISCENTE
Os principais meios e mecanismos de atendimento, orientação e suporte do IBES são:
 Manual de Informações Acadêmicas: entregue anualmente aos alunos.
 Atendimento dos Coordenadores, que prestam plantões de atendimento ao aluno nas
“Salas de Coordenação”. Nesses atendimentos, o aluno é orientado a respeito de questões
didático-pedagógicas, de normas e regulamentos, do desempenho do IBES nas avaliações
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interna e externa e das atividades complementares e de palestras e seminários. Além
disso, os alunos podem esclarecer dúvidas sobre o exercício profissional, o mercado de
trabalho, a colocação dos egressos e a formação continuada e também propor sugestões
que podem ser levadas às reuniões de conselho.
 Setor de Estágio, no qual o aluno tem acesso às vagas disponíveis, publicadas em quadro
de avisos. O coordenador de estágio analisa e assina, quando é o caso, os contratos de
estágio firmados entre as empresas e o aluno.
 Atendimentos em geral, em órgãos como: secretaria, tesouraria, central de orientação
pedagógica, diretoria de campus, chefia de campus etc.
Atenção ao Discente
Os principais meios e mecanismos de atendimento, orientação e suporte do IBES são:
 Manual de Informações Acadêmicas: entregue anualmente aos alunos.
 Atendimento dos Coordenadores, que prestam plantões de atendimento ao aluno nas
“Salas de Coordenação”. Nesses atendimentos, o aluno é orientado a respeito de questões
didático-pedagógicas, de normas e regulamentos, do desempenho do IBES nas avaliações
interna e externa e das atividades complementares e de palestras e seminários. Além
disso, os alunos podem esclarecer dúvidas sobre o exercício profissional, o mercado de
trabalho, a colocação dos egressos e a formação continuada e também propor sugestões
que podem ser levadas às reuniões de conselho.
 Setor de Estágio, no qual o aluno tem acesso às vagas disponíveis, publicadas em quadro
de avisos. O coordenador de estágio analisa e assina, quando é o caso, os contratos de
estágio firmados entre as empresas e o aluno.
 Atendimentos em geral, em órgãos como: secretaria, tesouraria, central de orientação
pedagógica, diretoria de campus, chefia de campus etc.

Apoio psico-pedagógico aos discentes
O Instituto Baiano de Ensino Superior - IBES oferece aos alunos um serviço de apoio
psicopedagógico, destinado à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do
discente, envolvendo assuntos como notas, desempenho, trabalhos, provas e freqüência;
além de servir como atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz
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respeito a problemas de aprendizagem.
Com o objetivo de dar ao alunado maior apoio e orientações que ajudem no seu
aprendizado, o NAPp – NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – constitui-se num
núcleo estruturado para melhor atender e orientar nosso alunado.
Atualmente, o NAPp vem buscando espaço e atuação que visa vencer dificuldades
encontradas pelos próprios alunos no que diz respeito à sua própria atuação. Encontros
periódicos são realizados objetivando o suporte psicopedagógico, de modo a afastar
barreiras encontradas pelos alunos no seu aprendizado.
Os encontros são realizados em plantões previamente agendados pelos próprios alunos,
diretamente com a professora gestora do Núcleo ou as auxiliares de coordenação.
O atendimento é realizado mediante orientações individuais a alunos encaminhados pelos
professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles que procuram o serviço
espontaneamente.
O Regimento do NAPp encontra-se à disposição no próprio local de atendimento.

IV. CORPO DOCENTE

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL

O docente do Curso de Fisioterapia do IBES tem sua função e experiência valorizadas,
sendo dele requisitada, além da habilidade de transmitir seus conhecimentos à nova geração
de profissionais, principalmente a capacidade de orientar a aprendizagem do aluno para que
seja capaz de estudar, pesquisar e concretizar aperfeiçoamento técnico, humanista e ético.
Terá, portanto, a tarefa de periodicamente atualizar a relação de textos e trabalhos
científicos publicados, de forma a não permitir atraso na formação profissional de seus
alunos, ao mesmo tempo que, nas discussões dos temas, estimulará o espírito crítico e a
atitude científica, sempre apoiando o aluno na superação de suas dificuldades pessoais .
O corpo docente do Curso de Fisioterapia será majoritariamente formado em
Fisioterapia e reconhecidamente capaz para a docência.
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A atualização dos docentes é estimulada não só pela iniciativa individual, mas em
cursos de Pós-graduação oferecidos pela própria Faculdade, como por exemplo a Pós
Graduação em Ensino a Distância.
Hoje a equipe docente do Curso de Fisioterapia está composta por doutores, mestres
e especialistas.
Duas vezes por semestre os coordenadores e docentes se reunem para avaliação e
planejamento, agrupados por disciplinas afins.
Os coordenadores e professores participam da construção e acompanhamento do
Projeto Pedagógico do Curso. A ampla participação do docente possibilita a assunção de
todos os procedimentos formais que englobam a elaboração e condução do Projeto, bem
como o estabelecimento de critérios formais que garantam a qualidade dos cursos e o
aprimoramento das condições dos mesmos.
A evolução das discussões e a publicação de pareceres na esfera governamental,
bem como da apropriação das mesmas pelo corpo docente IBES vem ocorrendo de forma
gradativa, encontrando receptividade em iniciativas que geraram revisões e atualizações dos
cursos existentes, além da construção de projetos pedagógicos inovadores.
O objetivo do envolvimento do corpo docente no Projeto Acadêmico do curso é a
implantação e efetivação do planejamento participativo para que todo corpo docente esteja
engajado de fato, nas práticas concretas de elaboração do Projeto Acadêmico, no
estabelecimento de ações e decisões, visando a excelência das condições de oferta do
curso. A superação de esquemas centralizadores e de esquemas que impeçam a
consolidação da teoria e prática em favor da delegação de competências que surge a partir
da abertura de espaços para uma relação dialógica entre o corpo docente.
1.1. Titulação
O quadro adiante traz o corpo docente responsável pelas disciplinas dos anos do
curso, com a maior titulação:

DISCIPLINA
S

DOCENTES

INTERPRET
ACAO E
FABIANO VIANA
PROD DE

CPF

GRADUAÇÃO/ IES e
ANO DE
CONCLUSÃO

1º SEMESTRE
COMUNICAÇÃO
861.364.88
SOCIAL – UCSAL 5-15
1995

TITULAÇÃO/
ÁREA DE
CONCENTRAÇ
ÃO/ IES E ANO
DE
CONCLUSÃO
MESTRE EM
CIÊNCIAS
SOCIAIS –
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UFBA – 2001

TEXTOS
EVOLUCAO
HISTORIA
DA
RENATA BRITO
FISIOTERAP
IA

FSC
(FUNDAM
DE SAUDE
COLETIVA

MICHELLE
FLORES

ESTUDOS
DISCIPLINA RENATA BRITO
RES

HOMEM E
SOCIEDADE FABIANO VIANA

MARIA
PRINC DE
VERÔNICA
ATENDIMEN
TO EM
URGENCIA
PSICOLOGI
A APLICADA
A
ROSANGELA
FISIOTERAP NETO
IA

EDVANA
BIOSSEGUR FERREIRA
ANÇA

RENATA BRITO
ATIVIDADES
COMPLEME
NTARES
APS
RENATA BRITO

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

781.456.00
5-53

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

861.364.88
5-15

COMUNICAÇÃO
SOCIAL – UCSAL 1995

759.163.47 FISIOTERAPIA –
5-53
UCSAL – 1999

ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
SAÚDE
PÚBLICA COM
ÊNFASE EM
PSF –
FACULDADE
SÃO CAMILO –
2005
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
MESTRE EM
CIÊNCIAS
SOCIAIS –
UFBA – 2001
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
FACULDADES
INTEGRADAS
OLGA METTIG –
2003

ESPECIALISTA
EM
939.145.47 PEDAGOGIA – UESC
PSICOPEDAGO
5-53
- 2001
GIA – FAINTER 2002

089.896.79
8-85

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS –
UCSAL - 1990

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

709.986.20

FISIOTERAPIA –

MESTRE
PATOLOGIA
HUMANA –
UFBA -1999
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
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5-72

UCSAL - 2000

METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004

2º SEMESTRE
AME
(ANATOMIA
MUSCULO
TATIANA MAITA
ESQUELETI
CO

861.941.19
5-00

917.195.26
BIOMEC
VERENA GALVÃO
5-91
(BIOMECANI
CA)

(APS)
ATIVIDADES
RENATA BRITO
PRÁTICAS
SUPERVISI
ONADAS
COMUNICA
CAO E
FABIANO VIANA
EXPRESSA
O

CIENCIAS
SOCIAIS

FABIANO VIANA

FUNDAMEN
TOS DE
MICHELLE
AÇÕES
FLORES
PREVENTIV
ASEM
SAUDE

MARIA
VERÔNICA
FISIOLOGIA

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 1997

FISIOTERAPIA –
EBMSP/BA - 1999

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

861.364.88
5-15

COMUNICAÇÃO
SOCIAL – UCSAL 1995

861.364.88
5-15

COMUNICAÇÃO
SOCIAL – UCSAL 1995

781.456.00
5-53

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

759.163.47 FISIOTERAPIA –
5-53
UCSAL - 1999

MESTRE
CIÊNCIA DA
MOTRICIDADE
HUMANA –
UCB/RJ – 2009
ESPECIALISTA
– FISIOTERAPIA
NO
TRATAMENTO
DA POSTURA E
DOR-FBDC2006
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
MESTRE EM
CIÊNCIAS
SOCIAIS –
UFBA – 2001
MESTRE EM
CIÊNCIAS
SOCIAIS –
UFBA – 2001
SAÚDE
PÚBLICA COM
ÊNFASE EM
PSF –
FACULDADE
SÃO CAMILO –
2005
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
FACULDADES
INTEGRADAS
OLGA METTIG –
2003
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089.896.79
8-85

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS –
UCSAL - 1990

EDVANA
MORFOLOG FERREIRA
IA

089.896.79
8-85

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS –
UCSAL - 1990

ESTUDOS
DISCIPLINA RENATA BRITO
RES

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

BIOQUIMIC
A

EDVANA
FERREIRA

MESTRE
PATOLOGIA
HUMANA –
UFBA -1999
MESTRE
PATOLOGIA
HUMANA –
UFBA -1999
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004

3º SEMESTRE

CINESIOTE
917.195.26
R
VERENA GALVÃO
5-91
(CINESIOTE
RAPIA)

FISIOTERAPIA –
EBMSP/BA - 1999

FSR
FISIOLOGIA
MYLANA
SISTEMA
ALMEIDA
REGULADO
R

035.724.73
4-54

FISIOTERAPIA –
IBES - 2007

ESTUDOS
DISCIPLINA RENATA BRITO
RES

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

SAF
(SEMIOLOGI
A APLIC A
FISIOTERAP
MARIA
IA)
VERÔNICA

ANATOMIA
E
TATIANA MAITA
NEUROANA
TOMIA

759.163.47 FISIOTERAPIA –
5-53
UCSAL - 1999

861.941.19
5-00

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 1997

ESPECIALISTA
– FISIOTERAPIA
NO
TRATAMENTO
DA POSTURA E
DOR-FBDC2006
ESPECIALISTA
FORMAÇÃO
DOCENTE EM
ENSINO
SUPERIOR –
UNIJORGE 2011
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
FACULDADES
INTEGRADAS
OLGA METTIG –
2003
MESTRE
CIÊNCIA DA
MOTRICIDADE
HUMANA –
UCB/RJ – 2009
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EDVANA
FERREIRA
PATOLOGIA

VERENA GALVÃO

089.896.79
8-85

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS –
UCSAL - 1990

917.195.26
5-91

FISIOTERAPIA –
EBMSP/BA - 1999

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

CINESIOLO
GIA
(APS)
ATIVIDADES
RENATA BRITO
PRÁTICAS
SUPERVISI
ONADAS

MESTRE
PATOLOGIA
HUMANA –
UFBA -1999
ESPECIALISTA
– FISIOTERAPIA
NO
TRATAMENTO
DA POSTURA E
DOR-FBDC2006
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004

4º SEMESTRE
AVAL FUNC
AVALIACAO
FUNCIONAL

RODRIGO
MEDINA

804.934.24
5-04

FABIANO VIANA

861.364.88
5-15

COMUNICAÇÃO
SOCIAL – UCSAL 1995

MICHELLE
FLORES

781.456.00
5-53

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

HIDROTER
RODRIGO
HIDROTERAP
PAIVA
IA

631.477.50
5-15

LIBRAS

FISIOTERAPI
A
PREVENTIVA

MARIA
REED FUNC
VERONICA
(REEDUCACA
O
FUNCIONAL)

FISIOTERAPIA –
UCSAL -2003

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 1997

759.163.47 FISIOTERAPIA –
5-53
UCSAL - 1999

ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
CARDIORESPIR
ATÓRIA –
UGF/RJ – 2007
MESTRE EM
CIÊNCIAS
SOCIAIS –
UFBA – 2001
SAÚDE
PÚBLICA COM
ÊNFASE EM
PSF –
FACULDADE
SÃO CAMILO –
2005
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
TRAUMATO
ORTOPÉDICA –
UGF/RJ – 2004
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
FACULDADES
INTEGRADAS
OLGA METTIG –
2003
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(APS)
ATIVIDADES
PRÁTICAS
SUPERVISIO
NADAS

RENATA BRITO

RTM (RECUR
RODRIGO
TERAPEUTIC
MEDINA
OS MANUAIS)

MICHELLE
METODOLOGI
FLORES
A DO
TRABALHO
ACADEMICO
TERMO E
FOTOTERAPI
A

RODRIGO
MEDINA

709.986.20
5-72

804.934.24
5-04

781.456.00
5-53

804.934.24
5-04

ESTUDOS
709.986.20
DISCIPLINAR RENATA BRITO
5-72
ES

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

FISIOTERAPIA –
UCSAL -2003

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

FISIOTERAPIA –
UCSAL -2003
FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
CARDIORESPIR
ATÓRIA –
UGF/RJ – 2007
SAÚDE
PÚBLICA COM
ÊNFASE EM
PSF –
FACULDADE
SÃO CAMILO 2005
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
CARDIORESPIR
ATÓRIA –
UGF/RJ – 2007
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004

5º SEMESTRE
ESTUDOS
709.986.20
DISCIPLINAR RENATA BRITO
5-72
ES

(APS)
ATIVIDADES
RENATA BRITO
PRÁTICAS
SUPERVISIO
NADAS
FISIO ORTO
(FISIOTERAPI
A
RODRIGO
ORTOPEDICA MEDINA
)

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

804.934.24
5-04
FISIOTERAPIA –
UCSAL -2003

ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
CARDIORESPIR
ATÓRIA –
UGF/RJ – 2007
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FISIO PNEU
(FISIOTERAPI
A
709.986.20
RENATA BRITO
PNEUMOLOGI
5-72
CA)

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

FISIOTERAPI
A NEURO
PEDIÁTRICA

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

PISCINA
TERAPEUTIC
A

MICHELLE
FLORES

781.456.00
5-53

RODRIGO
PAIVA

631.477.50
5-15

MICHELLE
FLORES

781.456.00
5-53

RODRIGO
MEDINA

804.934.24
5-04

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 1997

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

METODOS E
PESQUISA
ELETROTER
(ELETROTER
APIA)

(APS)
ATIVIDADES
PRÁTICAS
SUPERVISIO
NADAS

FISIOTERAPIA –
UCSAL -2003
6º SEMESTRE

RENATA BRITO

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

MARIA
VERONICA

759.163.47
5-53

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 1999

FISIO NEUR
(FISIOTERAPI
861.941.19
A
TATIANA MAITA
5-00
NEUROLOGIC
A

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 1997

FISIO CARD
(FISIOTERAPI
A
CARDIOLOGI
CA)

ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
SAÚDE
PÚBLICA COM
ÊNFASE EM
PSF –
FACULDADE
SÃO CAMILO 2005
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
TRAUMATO
ORTOPÉDICA –
UGF/RJ – 2004
SAÚDE
PÚBLICA COM
ÊNFASE EM
PSF –
FACULDADE
SÃO CAMILO 2005
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
CARDIORESPIR
ATÓRIA –
UGF/RJ – 2007
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
FACULDADES
INTEGRADAS
OLGA METTIG –
2003
MESTRE
CIÊNCIA DA
MOTRICIDADE
HUMANA –
UCB/RJ – 2009
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FTR (FISIO
TRAUMATO E
REUMATO)

RODRIGO
MEDINA

804.934.24
5-04

ESTUDOS
709.986.20
DISCIPLINAR RENATA BRITO
5-72
ES

LAY MARTINEZ

ESTAGIO
SUPERVISIO
NADO

FISIOTERAPIA –
UCSAL -2003
FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

808.221.42
5-20

ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
EM TERAPIA
INTENSIVA –
EBMSP – 2000

ROSANA PAIVA 644.079.77
515

CECÍLIA
BARBOSA

MÁRCIA
EUSTÁQUIO

928.311.76
5-49
932.142.94
5-04

ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
CARDIORESPIR
ATÓRIA –
UGF/RJ – 2007
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
TRAUMATO
ORTOPÉDICA –
UGF – 2009

FISIOTERAPIA –
UCSAL
– 2005
FISIOTERAPIA –
UCSAL – 1997
FISIOTERAPIA –
UCSAL – 2000

ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
RESPIRATÓRIA
EM TERAPIA
INTENSIVA –
FIB - 2003
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
PNEUMO
FUNCIONAL –
UCB - 2005

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

FISIOTERAPI
A
INTERDISCIP
LINAR

FISIOTERAPI
A APLICADA
A SAÚDE DA
MULHER

RENATA BRITO

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

MYLANA
ALMEIDA

035.724.73
4-54

FISIOTERAPIA –
IBES - 2007

ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
FORMAÇÃO
DOCENTE EM
ENSINO
SUPERIOR –
UNIJORGE 2011
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PSICOMOTRI
CIDADE

FADF (FISIO
APLIC A
DERMATOFU
NC)
FAF
FARMACO
APLIC A
FISIOTERAPI
A

ROSANGELA
NETO

MYLANA
ALMEIDA

EDVANA
FERREIRA

ESPECIALISTA
EM
939.145.47 PEDAGOGIA – UESC
PSICOPEDAGO
5-53
- 2001
GIA – FAINTER 2002
7º SEMESTRE
ESPECIALISTA
FORMAÇÃO
DOCENTE EM
035.724.73
FISIOTERAPIA –
ENSINO
4-54
IBES - 2007
SUPERIOR –
UNIJORGE 2011

089.896.79
8-85

ESTUDOS
709.986.20
DISCIPLINAR RENATA BRITO
5-72
ES

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS –
UCSAL - 1990

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

FISIOTERAPI
A
861.941.19
GERIATRICA TATIANA MAITA
5-00
GERONTOLO
GICA

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 1997

FISIOTRAPIA
709.986.20
RENATA BRITO
INTEGRADA
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

PROJETO
TECNICO
CIENT.
INTERDISC

MICHELLE
FLORES

781.456.00
5-53

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

MESTRE
PATOLOGIA
HUMANA –
UFBA -1999
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
MESTRE
CIÊNCIA DA
MOTRICIDADE
HUMANA –
UCB/RJ – 2009
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
SAÚDE
PÚBLICA COM
ÊNFASE EM
PSF –
FACULDADE
SÃO CAMILO 2005
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FISIOTERAPIA –
UCSAL – 2005

ESTAGIO
SUPERVISIO
NADO

LAY MARTINEZ
ROSANA PAIVA
CECÍLIA
BARBOSA
MÁRCIA
EUSTÁQUIO

808.221.42
5-20
644.079.77
515

FISIOTERAPIA –
UCSAL – 1997
FISIOTERAPIA –
UCSAL – 2000
FISIOTERAPIA –
UCSAL – 2001

928.311.76
5-49
932.142.94
5-04

ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
TRAUMATO
ORTOPÉDICA –
UGF – 2009
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
EM TERAPIA
INTENSIVA –
EBMSP – 2000
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
RESPIRATÓRIA
EM TERAPIA
INTENSIVA –
FIB – 2003
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
PNEUMO
FUNCIONAL –
UCB - 2005

(APS)
ATIVIDADES
PRÁTICAS
SUPERVISIO
NADAS

RENATA BRITO

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004

8º SEMESTRE

52

ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
TRAUMATO
ORTOPÉDICA –
UGF – 2009

LAY MARTINEZ
ESTAGIO
SUPERVISIO
NADO

ROSANA PAIVA
CECÍLIA
BARBOSA
MÁRCIA
EUSTÁQUIO

ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
EM TERAPIA
INTENSIVA –
EBMSP – 2000

808.221.42
5-20
644.079.77
515
928.311.76
5-49
932.142.94
5-04

FISIOTERAPIA –
UCSAL – 2005
FISIOTERAPIA –
UCSAL – 1997
FISIOTERAPIA –
UCSAL – 2000

ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
RESPIRATÓRIA
EM TERAPIA
INTENSIVA –
FIB – 2003
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
PNEUMO
FUNCIONAL –
UCB - 2005

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

ESTUDOS
709.986.20
DISCIPLINAR RENATA BRITO
5-72
ES

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

194.908.44
5-00

ENGENHARIA
QUÍMICA – UFBA 1985

ATIVIDADES
COMPLEMEN
TARES

RENATA BRITO

RENATA BRITO

ETICA E
DEONTOLOGI
A
GESTÃO EM
ANSELMO
SERVIÇOS
ANGELIM
DE SAÚDE

ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
DOUTOR EM
QUÍMICA –
UFBA - 2008
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PROD.
TECNICA
CIENT. INTER
TOPICOS
AVANÇADOS
EM
FISIOTERAPI
A

TOPICOS DE
ATUAÇÃO
PROFISSION
AL
(APS)
ATIVIDADES
PRÁTICAS
SUPERVISIO
NADAS

TERAPIA
ALTERNATIV
AS

RENATA BRITO

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

RENATA BRITO

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

MICHELLE
FLORES

781.456.00
5-53

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2001

RENATA BRITO

709.986.20
5-72

FISIOTERAPIA –
UCSAL - 2000

RODRIGO
MEDINA

804.934.24
5-04

FISIOTERAPIA –
UCSAL -2003

ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
SAÚDE
PÚBLICA COM
ÊNFASE EM
PSF –
FACULDADE
SÃO CAMILO 2005
ESPECIALISTA
METODOLOGIA
E DIDÁTICA DO
ENSINO
SUPERIOR –
UCSAL – 2004
ESPECIALISTA
FISIOTERAPIA
CARDIORESPIR
ATÓRIA –
UGF/RJ – 2007

O quadro a seguir apresenta o resumo da titulação dos docentes:

Tabela Resumo – Titulação em %

Titulação

Qtde.

% do
Total

Na Área Específica do Curso

Doutorado

1

10%

Qtde.
0

% do Total
0%

Mestrado

4

36%

3

33%

Especialização 6
Total
11

54%
100%

6
9

67%
100

Em Outras
Áreas
Qtde. % do Total
1
50%
50%
1
0
2

¨0%
100%

2. CONDIÇÕES DE TRABALHO
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2.1.

Regime de Trabalho

O corpo docente do curso de Graduação em Fisioterapia do IBES está compreendido
em três diferentes regimes básicos: Integral, Parcial e Horista. Esta subdivisão permeia as
ações previstas no projeto pedagógico do curso, possibilitando a dedicação dos docentes na
realização de atividades didáticas com os alunos.
Tabela – Regime de Trabalho
CORPO DOCENTE

NOME DO PROFESSOR
ANSELMO ANGELIM
EDVANA FERREIRA
FABIANO VIANA
MARIA VERÔNICA
MICHELLE FLORES
MYLANA ALMEIDA
ROSÂNGELA NETO
RODRIGO MEDINA
RODRIGO PAIVA
RENATA BRITO
TATIANA MAITA
VERENA GALVÃO

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO

DOUTOR
MESTRE
MESTRE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
MESTRE
MESTRE

PARCIAL
INTEGRAL
PARCIAL
INTEGRAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL
PARCIAL
INTEGRAL
PARCIAL
PARCIAL

Tabela – Regime de Trabalho em %

REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES

QUANTIDADE
(Nº.)

(%)

0
8
4

0%
66,66%
33,33%
100%

HORISTA
PARCIAL
INTEGRAL

12

2.2. Tempo de Experiência Acadêmica no Magistério Superior

NOME DO PROFESSOR
ANSELMO ANGELIM

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
25
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EDVANA FERREIRA
FABIANO VIANA
MARIA VERÔNICA COUTO
MICHELLE FLORES
MYLANA ALMEIDA
ROSÂNGELA NETO
RODRIGO MEDINA
RODRIGO PAIVA
RENATA BRITO
TATIANA MAITA
VERENA GALVÃO

21
9
4
9
3
11
5
2
9
8
6

2.2 Apoio didático-pedagógico

O IBES possui, nos dois Campi, nos Laboratórios assim como nas Bibliotecas
material/equipamentos para a preparação de suas aulas. Nos Campi existem, ainda,
setores exclusivos de cópias e reproduções de materiais aos professores.

2.3. Capacitação

Os professores são estimulados à educação continuada, tanto pelo oferecimento, por parte
do Instituto Baiano de Ensino Superior, de cursos de extensão e pós-graduação (com
descontos), como pelo subsídio em participações em eventos e apresentações e
publicações de trabalhos, em geral. Nesse quesito, destaca-se o Sistema de Ensino
Interativo – SEI, totalmente à distância, permitindo que o professor concilie suas atividades
de ensino com seu aprimoramento profissional.

O corpo docente participa ativamente dos eventos de extensão do IBES - Instituto Baiano de
Ensino Superior, tanto na sua concepção como na sua realização, envolvendo toda a
comunidade acadêmica em programas sociais e culturais.
V. INSTALAÇÕES
1. INSTALAÇÕES GERAIS.

1.1. Instalações Gerais
1.1.1.Espaço Físico
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As instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se destinam e
estão descritas a seguir:

Dependências/Serventias

Quantidade

M2

Sala de Direção

01

9,44 m²

Salas de Coordenação

01

9,45 m²

Sala de Professores

01

48 m²

Gerencia de unidade

01

11,37 m²

Salas de Aula

19

52 m²

Sanitários

08

23,4 m²

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência

01

240 m²

Setor de Atendimento / Tesouraria

01

58,93 m²

Praça de Alimentação

01

40 m²

Laboratórios de Informática

05

44,84 m²

Biblioteca

01

213 m²

Sala de Leitura

01

37,62 m²

Secretaria

01

58,93 m²

Hall de Recepção

01

8 m²

Almoxarifado

01

27,84 m²

1.1.1.1 Sala de Professores e Sala de Reuniões
Nas instalações físicas da IES há sala de professores, equipada com
microcomputadores com acesso à Internet, além de sala de reuniões, que atendem às
condições de salubridade e aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade proposta.
1.1.1.2 Gabinetes de Trabalho para Professores/ Núcleo Docente Estruturante e
Coordenação de Curso
Para os professores em regime de tempo integral serão disponibilizados espaços de
trabalho que favorecerão a permanência do corpo docente no ambiente da Instituição.
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A Coordenação do curso superior de Fisioterapia ocupa uma sala exclusiva, com boa
iluminação, ventilação, mobiliária e aparelhagem específica, atendendo às condições de
salubridade. Estão disponíveis também microcomputadores com acesso à Internet.
O Núcleo Docente Estruturante ocupa uma sala específica para as reuniões.
1.1.1.3 Salas de Aula
Todas as salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico,
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as
condições de salubridade.
1.1.1.4 Infraestrutura de acesso para Portadores de Necessidades Especiais ou com
Mobilidade Reduzida
Para os alunos portadores de deficiência física, o IBES apresenta as seguintes
condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo
(eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas com
corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;·portas e banheiros adaptados com
espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;·barras de apoio nas paredes
dos banheiros;·lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários
de cadeira de rodas.
Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o IBES está comprometida,
caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala de apoio
contendo: máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador,
sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico
em fitas de áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos
para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a
computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.
Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, IBES está igualmente
comprometido, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a
proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas
ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não
tenha expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas
escritas,

valorizando

o

conteúdo

semântico;

aprendizado

da

língua

portuguesa,

principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do
curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de informações aos professores
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para que se esclareça a especificidade lingüística dos surdos.
O IBES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida suporte técnico que permitam o acesso às
atividades acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais
pessoas.

1.1.1.4.1 Atendimento Prioritário, Imediato e Diferenciado
A IES tem normas internas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos
e funcionários portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de
discriminação, garantindo o atendimento prioritário, imediato e diferenciado aos alunos e
docentes portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.
Quaisquer falhas por parte do corpo técnico-administrativo ou docente em seguir
estas normas podem ser comunicadas pelo aluno diretamente à Coordenação ou à Direção
da Instituição, que tomará as providências cabíveis, conforme instrui o Regimento da
Instituição, para que sejam respeitadas de fato a dignidade e a cidadania integral do
indivíduo.
1.1.1.4.2 Serviços de Tradução e Interpretação de Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS
LIBRAS é parte integrante dos conteúdos curriculares dos cursos da Instituição.
Assim sendo, prevê-se que, nos próximos anos, o contingente de alunos e professores, além
de funcionários do corpo técnico-administrativo, preparados para entender e fazer-se
entender em LIBRAS torne-se significativo, contribuindo para mais ampla integração de
eventuais novos alunos dependentes deste meio de comunicação.
1.1.2 Equipamentos de Informática

Qtde.
Qtde.
Labs
Equip.
.

05

26

Configurações

26 máquinas = lenovo intel
celeron, 1gb ram, hd 160gb, dvdrw, monitor lcd 15”.

59

28

2

24

20

14 máquinas = lenovo e200, intel
celeron, 1gb ram, hd 160gb , dvdrw, monitor lcd 18”.
14 máquinas = hp intel celeron,
1gb ram, hd 160gb, dvd-rw,
monitor lcd 15”.
01 máquina: accept intel core 2
duo, 2gb ram, hd 300gb, dvd-rw,
monitor 15”.
01 máquina: lenovo intel celeron,
1gb ram, hd 160gb + hd 500gb,
dvd-rw, monitor 15”.
18 máquinas = syntax intel celeron,
256mb ram, hd 40gb, cr-rom,
monitor 15”.
02 máquinas = syntax intel celeron,
256mb ram, hd 160gb, cr-rom,
monitor 15”.
04 máquinas = accept intel
celeron, 256mb ram, hd 40gb,
monitor de 15”.
20 máquinas = ibm intel celeron,
256mb ram, hd 40gb, cr-rom,
monitor 15”.

1.1.2.1 Política de Acesso aos Equipamentos de Informática
Os laboratórios são destinados às aulas práticas, conforme o cronograma
estabelecido, e às necessidades dos professores dentro do horário de aula, que será das
19h às 22h40, podendo ser reservados com antecipação de, pelo menos, 24 horas antes
das aulas.
Das 08h às 22h00, os laboratórios são destinados aos estudantes para que
aprimorem seus conhecimentos técnicos e executem trabalhos acadêmicos. A permanência
dos estudantes nesse horário é acompanhada por monitores, em tempo integral, com a
finalidade de orientá-los, de acordo com as necessidades institucionais.
O acesso aos equipamentos do Laboratório de Informática é realizado por ordem de
chegada, enquanto houver disponibilidade destes. Cada estudante, assim, pode ocupar um
equipamento por 2 (duas) horas consecutivas, inclusive para acessos aos serviços
oferecidos pela Internet.
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1.1.2.2 Relação Equipamento/Aluno/Curso
O número de equipamentos existentes no Laboratório de Informática da IES é
suficiente para o atendimento do Curso Superior de Tecnologia em Gerenciamento de
Redes de Computadores e dos cursos em funcionamento em 2010.
1.1.2.3 Recursos Audiovisuais e Multimídia
Em apoio às metodologias de ensino adotadas, a IES propiciará à sua comunidade
acadêmica o uso de tecnologia educacional contemporânea, de acordo com o quadro
seguinte:
Recursos audiovisuais
Descrição
Aparelhos de TV
Videocassete

Qtde.
03
05

Retroprojetores

17

Data Show

11

1.1.3 Serviços
1.1.3.1 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas
A manutenção e a conservação das instalações físicas em geral, dependendo de sua
amplitude, são executadas por funcionários do IBES ou por meio de contratos com
empresas especializadas. O sistema de limpeza é realizado permanentemente por
prestadores de serviço contratados pela Mantenedora.

1.1.3.2.Manutenção e Conservação dos Equipamentos
A manutenção dos equipamentos do Laboratório e material de apoio é realizada por
técnicos responsáveis da própria Instituição e também por técnicos contratados por meio de
convênio com empresas da região para o diagnóstico de falhas e respectivas manutenções.
A manutenção externa é realizada regularmente, duas vezes por ano, mediante
solicitação escrita feita pelos monitores do laboratório e, sempre que se fizer necessário,
pela equipe interna.
1.1.3.3. Pessoal Técnico de Apoio
O pessoal técnico de apoio é orientado por um Chefe e Auxiliares de Laboratório,
capazes de oferecer o suporte aos usuários dos laboratórios, sejam eles estudantes ou
professores. Esses profissionais estão disponíveis nos laboratórios durante os períodos
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previstos de funcionamento da Instituição. Caso o número de usuários dos laboratórios
aumente, haverá o compromisso firmado de ampliar esta equipe.

1.1.3.4. Planos de Melhoria e Expansão
Com a ampliação do número de ingressos, a Instituição prevê, além da contratação
de pessoal técnico especializado, a aquisição de equipamentos atualizados, a cada ano, que
atendam às necessidades dos corpos discente e docente do curso proposto, estando em
constante atualização, conforme as exigências do curso, dos estudantes e do mercado de
trabalho.
1.1.4 Biblioteca
Atualmente, quando informações rápidas e eficientes são um marco em qualidade de
serviço, a Biblioteca tem como responsabilidade apoiar e disseminar todas as formas de
conhecimento pertencentes a um contexto global de informação.
Para que estes propósitos se concretizem, a Biblioteca conta com um acervo que
segue plenamente os padrões de qualidade exigidos, composto por material atualizado tanto
para o uso do corpo docente quanto para o uso do corpo discente, ao mesmo tempo em que
busca sempre a melhor estruturação do espaço para a formação do estudante e de
melhores resultados para a satisfação de seus usuários.
A Instituição entende ser imprescindível a aquisição de livros e periódicos indicados
pelo corpo docente, a fim de cumprir o atendimento das ementas de cada disciplina, sempre
em consonância com as Diretrizes Curriculares do MEC, além de atender a assuntos de
interesse e complementação à formação dos estudantes.

1.1.4.1. Acervo
1.1.4.1.1. Livros das Bibliografias Básicas e Complementares
No período entre a abertura de um Pedido de Reconhecimento no e-MEC e a visita in
loco, há uma contínua atualização do material no mercado editorial. Por conta disso, há uma
constante adaptação do conteúdo e metodologia de ensino empregados nas disciplinas
pelos professores, que procuram readequar os livros a serem utilizados em sala de aula
buscando uma constante melhora na qualidade de ensino.
Os docentes das disciplinas e/ou coordenador do curso podem alterar as bibliografias
à medida que julgarem necessário, desde que haja o material solicitado no acervo ou
condição de aquisição.

1.1.4.1.2. Periódicos Especializados
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Assim como as Bibliografias, a manutenção dos títulos e coleções de periódicos
respeita a Legislação vigente para cada curso e/ou categoria de curso.

1.1.4.1.3. Política de Atualização do Acervo
MATERIAIS

DIRETRIZES
Obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo
MEC para as proporções de exemplares por
número de alunos das obras indicadas nas
LIVROS E OBRAS DE
bibliografias.
REFERÊNCIA
Atualizar o editorial quando preciso.
Adquirir a solicitação dos professores e alunos
intermediada pelos coordenadores.
Adequar o acervo junto aos coordenadores de
acordo com a legislação vigente.
Consultar os conceitos das obras no Programa
Qualis
da
CAPES
(http://qualis.capes.gov.br/webqualis) sempre que
OBRAS
SERIADAS
possível, já que nem todas as obras em circulação
(PERIÓDICOS, JORNAIS E
foram avaliadas.
REVISTAS)
Verificar a circulação das obras em outros acervos
utilizando
o
Catálogo
Coletivo
Nacional
(http://ccn.ibict.br/busca.jsf).
Priorizar obras que possuem acesso pela Internet
sempre que possível.
MULTIMÍDIA
(VHSs/DVDs,
Adquirir a solicitação dos professores e alunos
Disquetes/CD ROMs e Eintermediada pelos coordenadores.
books/Páginas Eletrônicas

1.1.4.2. Serviços
A biblioteca oferece os seguintes serviços:






Acesso disponível pela internet ao acervo eletrônico;
Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos;
Capacitação de usuários;
Pesquisa bibliográfica; e
Reserva da bibliografia usada nos cursos.
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2. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DOS CURSOS
2.1. Laboratórios de Acordo com a Proposta do Curso
Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para docentes,
discentes e funcionários. São adequados à proposta do curso, atendendo a todas as aulas
práticas preconizadas pelos docentes. Possui estrutura compatível, sempre de acordo com
a especificidade das aulas práticas previstas tanto na formação geral quanto na específica
no estudante.
Tipos de ambientes:
Os principais laboratórios utilizados pelo Curso de Fisioterapia do IBES são:

Laboratório
Anatomia/Fisiologia
Microbiologia/Bioquímica
Termoeletrofototerapia
Cinesiologia e Órtese e
Próteses
Avaliação Funcional
Laboratórios de Disciplinas Básicas
 Anatomia (Laboratório de Anatomia/Fisiologia)
 Morfologia (Laboratório Microscopia/ Bioquímica)
 Informática

Laboratório de Anatomia/Fisiologia

O laboratório de Anatomia possui ambiente ergonômico, amplo e seguro para
docentes, discentes e funcionários. É adequado aos objetivos do curso, atende aos
docentes, pois nele são realizadas as aulas práticas das disciplinas Anatomia Geral,
Musculoesquelética, Neuroanatomia e Fisiologia.
Possui retroprojetos, quadro branco, bancada de inox e peças anatômicas humanas
(ossos e cérebro) e sintéticas para trabalhos de observação e habilidades.

Laboratório de Microbiologia/Bioquímica
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O laboratório de Microbiologia possui ambiente ergonômico, amplo e seguro para
docentes, discentes e funcionários. É adequado aos objetivos do curso, atende aos
docentes, pois nele são realizadas as aulas práticas das disciplinas Morfologia. Possui
bancadas de granito, banquetas e microscópios acoplados a TV LCD 52 para trabalhos de
observação e habilidades.


Laboratórios de Informática

Os laboratórios de Informática possuem ambiente ergonômico, amplo, climatizado, e
seguro para docentes, discentes e funcionários. São adequados aos objetivos do curso e
atendem as necessidades metodológicas dos docentes, uma vez que nestes são realizadas
aulas práticas de diversas disciplinas, além da confecção de trabalhos acadêmicos e de
apoio aos alunos.

Laboratórios de Disciplinas Específicas

Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para docentes,
discentes e funcionários. São adequados à proposta do curso, atendendo a todas as aulas
práticas preconizadas pelos docentes. Possui estrutura compatível, sempre de acordo com
a especificidade das aulas práticas previstas tanto na formação geral quanto na específica
no estudante.
Os Laboratórios Especializados são os espaços aonde serão desenvolvidos as
atividades acadêmicas e pedagógicas ao longo do período letivo que será de acordo com as
disciplinas a serem ministradas mediante o cumprimento da grade curricular vigente
possuindo como prioridade o enriquecimento científico do corpo discente do Curso de
Fisioterapia.
Os Laboratórios Especializados terão regras para a correta utilização de suas peças e
equipamentos visando garantir a segurança dos usuários e o bom andamento das aulas
práticas.
Tipos de ambientes:


Laboratório de Órteses e Próteses e Cinesiologia



Multidisciplinar de Fisioterapia I (Avaliação Funcional)
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Multidisciplinar de Fisioterapia II (Termoeletrofototerapia)

Contamos com o Laboratório Fisioterapia I (Avaliação Funcional) que é voltado para
as disciplinas de Cinesioterapia, Cinesiologia, Reeducação Funcional, Avaliação Funcional,
Neurologia, Cardilogia e Pneumologia onde são disponibilizados todos os recursos
necessários para a formação profissionalizante/específica do estudante.

Contamos com o Laboratório Fisioterapia II que é voltado para as disciplinas de
Recursos Terapêuticos Manuais, Eletroterapia, Termo e fototerapia, Ortopedia, Dermato
Funcional onde são disponibilizados todos os recursos necessários para a formação
profissionalizante/específica do estudante.

Clínica de Fisioterapia
Tipos de ambientes:
 Clínica de Fisioterapia Setor de Traumatologia e Ortopedia
 Clínica de Fisioterapia Setor de Neurologia Adulto e Neurologia Infantil
 Clínica de Fisioterapia Setor de Dermato Funcional e Saúde da Mulher

O Serviço de Fisioterapia deve ser completo, apresentando todas as modalidades
Clínicas Assistenciais da Fisioterapia, onde se deverá cientificamente cumprir sua função.
Os Serviços devem ser amplos, com bastante espaço, bem equipados, para funcionar
adequadamente deve estabelecer uma relação estreita e coordenar esforços com todas as
unidades hospitalares, mantendo a ação diretriz e organizadora do serviços fisioterápicos.
a) A área física utilizada pelos serviços de fisioterapia deverá estar adequada
às normas da ABNT, referentes à área da saúde.
b) A construção destinada a abrigar o Serviço de Fisioterapia deverá ser térrea
ou em 1º.andar, para facilitar o acesso de seus pacientes, normalmente com
limitações funcionais, devendo ser dotado de corrimãos que facilitem a deambulação
dos pacientes.
c) O acesso deverá ser feito através de rampas que comportem macas e
cadeiras de rodas.
d) É necessário:
- uma sala de espera, com secretaria, administração e arquivo.
66

-

- consultórios para consulta/avaliação
GinásioTerapêutico (Mecanoterapia/Ortopedia/Neuroadulto/Neuropediatria)
GinásioTerapêutico (atendimento de Neuropediatria)
GinásioTerapêutico (atendimento de Dermato funcional)
- três boxes para: Tratamento Individual e Eletroterapia.
dois sanitários - Masculino / Feminino / Deficiente Fisico (para paciente).
- Área para Pessoal técnico-administrativo, docentes e acadêmicos
(armários, sanitários, café, etc..)
- Salas para aulas práticas - com áreas para equipamentos fixos.
- Sala da estudos e discussão com computador
- Sala dos professores com banheiro
- Almoxarifado
Definições:
GINÁSIO TERAPÊUTICO - É o local adequado, para a realização dos
exercícios terapêuticos. A planificação deverá levar em consideração o tipo de
pacientes que vai usá-lo e a proporção entre área física / n° de alunos / n°de
pacientes.
ÁREA DE ELETRO e TERMOTERAPIA - É o local adequado para a aplicação
de eletricidade e calor com fins terapêuticos. Deverá abrigar aparelhos geradores,
com cama de tratamento e banquinho, ambos de madeira. Deverá ainda ter
isolamento e aterramento adequado. Os equipamentos deverão ficar acondicionados
em box, garantindo a privacidade da clientela.
ÁREAS DE PESSOAL - Área destinada a armários, sanitário para o pessoal,
sala de café, salas de reunião e de estudos, etc..

SERVIÇOS PRESTADOS
As atividades práticas de ensino na clínica Fisioterapia, e os laboratórios de apoio que
dão suporte aos serviços prestados à comunidade, previstos no projeto pedagógico, são
plenamente satisfatórios, pois permitem desenvolver perfeitamente os planos de ensino,
que, por sua vez, estão de acordo com o Projeto Pedagógico do curso. Além disto, temos
docentes especializados para as diferentes disciplinas clínicas, e uma relação professor
aluno que satisfaz o bom andamento do processo ensino-aprendizado, além de clínicas com
toda a infra-estrutura necessária para um bom aproveitamento dos estudantes. Esta
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somatória de recursos, materiais e humanos, possibilita uma perfeita qualidade nos
procedimentos laboratoriais e clínicos realizados pelos alunos e supervisionados pelos
professores e técnicos. O atendimento clínico, geral e especializado, na clínica Fisioterapia é
realizado sem custos para os pacientes.

PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO E TRATAMENTO DE PACIENTES NAS CLÍNICAS
DE FISIOTERAPIA DO IBES

O curso de Fisioterapia do IBES oferece aos alunos matriculados no 6º, 7º e 8º
semestre os estágios curriculares obrigatórios para a formação de fisioterapeuta.
Os estágios são divididos em quatro grandes áreas: Ortopedia, Neurologia, Cárdiorespiratória e Preventiva.
As áreas são divididas em locais pré-estabelecidos pela coordenadora local através
de

Acordos

de

Cooperação

com

Instituições

(Hospitais,

Prefeituras,

Indústrias,

Comunidades, Escolas).
O Curso de Fisioterapia do IBES possui uma Clínica de Fisioterapia registrada no
CREFITO 7 – Conselho Regional de Fisioterapia, com Alvará de Funcionamento emitido
pelo CREFITO (anualmente), onde são desenvolvidas as áreas (especialidades): ortopedia,
neurologia e saúde da mulher. O objetivo da clínica de fisioterapia é proporcionar aos alunos
condições para o aprendizado prático e teórico das diversas especialidades da fisioterapia
através de atendimentos sem custo à população carente da região.
A Clínica de Fisioterapia do IBES, segue o padrão IBES desde as instalações físicas,
materiais permanentes e de consumo, como as orientações pedagógicas: divisões de áreas,
supervisão de estágio, apresentação de seminários.e avaliação. A clínica funciona de
segunda à sexta-feira, das 7:30 hs às 11:30 hs ou 8:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às
17:30 hs ou 14:00 hs às 18:00 hs

Procedimentos para atendimentos:
Os pacientes que desejarem receber atendimento na Clínica de Fisioterapia do IBES
devem entrar em contato com a recepcionista, via fone ou pessoalmente.
Neste primeiro contato, é feito o cadastro do interessado, composto por dados pessoais e o
diagnóstico médico.
Este cadastro tem o objetivo de incluir o nome do interessado a uma lista de espera,
caso não haja vaga para o início imediato do atendimento.
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A chamada ou convocação respeita a ordem de entrada dos interessados na lista e o
diagnóstico médico do mesmo. É dada prioridade de atendimento aos casos mais graves e
que ainda não tiveram nenhum suporte de atendimento por qualquer tipo de assistência de
saúde.
Todos os interessados são submetidos a uma triagem, assim que haja vaga para tal,
que tem o objetivo de direcionar o caso a uma das especialidades atendidas em nossas
clínicas.
Portanto, é solicitado ao paciente, no momento de sua convocação para a triagem,
que o mesmo compareça munido de seus documentos pessoais, guia de encaminhamento
médico e todos os exames diagnósticos pertinentes ao caso em questão.
Feita a triagem, o fisioterapeuta faz o encaminhamento para a especialidade
responsável pelo caso. Então, são feitos os agendamentos das sessões fisioterapêuticas
com a recepcionista da clínica. Antes do início da primeira sessão, o paciente é instruído
sobre os termos de responsabilidade ao comparecimento à terapia nos dias e horários
agendados, sob pena de receber alta por abandono em caso de 3 (três) ou mais faltas nãojustificadas.
Além disso, esclarece-se ao mesmo que se trata de uma clínica-escola e que por este
motivo, os atendimentos são realizados por alunos do último ano do curso de Graduação em
Fisioterapia, sob supervisão de um profissional responsável. Pede-se ainda que o paciente,
por meio de documentação apropriada, ceda o direito à discussão de seu caso entre os
alunos, professores e supervisores do IBES.
Os pacientes são orientados que o funcionamento da Clínica de Fisioterapia respeita
o calendário escolar e que, por este motivo, reserva-se o direito de interromper os
atendimentos nos períodos de férias e recessos escolares.
• As sessões de tratamento têm duração de 40 minutos a 1 hora, de 2 a 3 vezes por
semana, de acordo com a especialidade.
•Os pacientes recebem alta após o quadro apresentar-se da forma esperada em cada
situação.
3.2.ATIVIDADES DE ENSINO
(PLANEJAMENTO, ABRANGÊNCIA OU ÁREAS DE ENSINO ATENDIDAS, QUALIDADE,
ETC.)
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Os ambientes/laboratórios de formação profissionalizante/específica, e a relação professor
aluno possibilitam, de acordo com o projeto pedagógico do curso,

o planejamento e o

controle pleno das atividades de ensino desenvolvidas nesses locais pelas diferentes
disciplinas de aplicação clínica. Ressaltamos que, além de toda a infra-estrutura disponível
para o aluno, professores e técnicos sempre estão presentes durante as atividades para que
o estudante possa ter um melhor aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem.
Todos os laboratórios

estão adequados à proposta do curso, atendendo a todas as aulas

práticas. preconizadas no plano de ensino proposto pelos docentes.

3.3 . CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
As instalações e os espaços físicos dos laboratórios utilizados pelo curso de Fisioterapia
possuem equipe técnica especializada para a conservação e manutenção de equipamentos
eletrônicos / elétricos e de informática que cuidam da conservação de todas as
dependências e instalações no que diz respeito à alvenaria, pintura, parte elétrica e
hidráulica, telecomunicações e telefonia. Para aparelhos específicos há manutenção
periódica com firmas especializadas. Conta também com equipe de técnicos especializados
em informática, eletrônica e em equipamentos diferenciados, além da presença constante de
corpo de bombeiros que verificam os equipamentos de segurança e acessibilidade de
portadores de necessidades especiais.

NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA LABORATORIAL
Os ambientes/laboratórios

de formação geral/básica contemplam as disciplinas

clínicas. Estas possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para docentes,
discentes e funcionários. Estão, portanto, adequadas à proposta do curso, atendendo a
todas as aulas práticas e clínicas preconizadas pelos docentes. Esta estrutura, por si só,
facilita os procedimentos de segurança e proteção ambiental pertinentes. Os estudantes são
orientados coletiva e individualmente durante as atividades profissionalizantes.

As instalações e os espaços físicos são comuns aos cursos oferecidos pelo IBES, são
construídas de acordo com suas finalidades de uso e adequadas ao curso de Fisioterapia.
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ANEXO 1

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
REGIMENTO INTERNO
 O estágio na Clínica de Fisioterapia é um procedimento didático que tem por
finalidade colocar o estagiário em contato direto com uma atividade real da sociedade,
para a aquisição de experiência autêntica, e ao mesmo tempo para comprovar
conhecimentos e aptidões para o exercício de sua profissão.
O estágio é, pois, uma atividade de constatação de conhecimentos, de aptidões e de
vocação.
 Objetivos:
1 – desenvolver o sentido de ordem e disciplina
2 – colocar o estagiário em contato com uma realidade já estudada teoricamente
3 – motivar o estagiário para estudos mais profundos sobre um tema:
4 – comprovar vocações
5 – confirmar conhecimentos e principalmente aptidões e habilidades
6 – acelerar a formação da mentalidade profissional do estagiário
7 – motivação aos estudos, uma vez que, através do estágio, o aluno pode melhor ver a
finalidade e aplicação de seus estudos
8 – proporcionar ao estagiário contato com o seu futuro profissional, habituando-o ao
mesmo.
9 – possibilitar ao estagiário sentir as suas próprias deficiência, motivando-o a buscar
supera-las sem muitos traumas
10 – possibilitar ao estagiário adquirir hábitos e atitudes de trabalho
11 – propiciar treino de relacionamento humano
Condições para um bom trabalho na Clínica:
A Clínica exige algumas condições para ser adequada e flexivelmente usada e poder
oferecer ao paciente todas qualidades no atendimento fisioterápico.
1 – antes de iniciar o atendimento, é interessante que o estagiário tenha a conduta
fisioterápica prescrita e arrume o local e os equipamentos que serão utilizados.
2 – o material deve estar em perfeito estado de funcionamento e os estagiários deve estar
ciente quanto à sua conservação e aos limites de uso a que estão sujeitos
3 – desenvolver cuidados especiais com os pacientes, a própria pessoa e o material de uso.
4 – desenvolver senso de precisão
5 – levar a prestar mais atenção ao material lido, ouvido observado ou discutido
6 – estimular, investigações pessoais ou de esclarecimento de dúvidas que tenham surgido
em leituras, em atendimento com pacientes
7 – proporcionar oportunidades de bons relacionamentos de boas relações entre
supervisores

Cuidados Gerais
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1 – O lugar de trabalho deve ser sempre mantido limpo, evitando todos obstáculos inútil ao
redor do paciente ou aparelho utilizado.

Eletroterapia:
- antes do início da sessão
- ligar o aparelho a rede urbana
- zerar o aparelho
- definir os eletrodos segundo o local de aplicação
- após o término da sessão
- desligar o aparelho
- desconectar cabos e eletrodos
- desligar o aparelho da rede urbana, ao final do expediente
- manter os eletrodos sempre limpos após o atendimento
- manter os equipamentos em perfeita ordem
2 - o horário de atendimento aos pacientes devem ser sempre respeitados, mantendo a lei
do silêncio, dirigindo-se ao paciente quando for necessário.
3 - Os alunos que não estiverem em atendimento devem permanecer em estudos, não
sendo permitido a entrada dos mesmos nos Boxes ou outros compartimentos da Clínica.
4 – O paciente não deverá permanecer sozinho na Clínica, sendo que o mesmo deve estar
sempre acompanhado do supervisor necessário
 Estruturas Administrativas
Áreas de Estágio:
Fisioterapia Clínica Músculo-esquelética – Ortopedia e Traumatologia
Fisioterapia Clínica Neurologia – Adulto e Infantil
 Horário de Funcionamento:
Período matutino
7:30 – 11:30 – Fisioterapia Clínica Músculo-esquelética – Ortopedia e
Traumatologia
Fisioterapia Clínica Neurologia – Adulto e Infantil
Fisioterapia na Saúde da Mulher
Período vespertino
13:00- 17:00 – Fisioterapia Clínica Músculo-esquelética – Ortopedia e
Traumatologia
Fisioterapia Clínica Neurologia – Adulto e Infantil
Fisioterapia na Saúde da Mulher
Função dos supervisores:
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1 – Os supervisores vão orientar:
- no sentido de aprimorar os ajustamentos e facilitar a dissolver dificuldades que possam
surgir
- exigir o cumprimento dos deveres
- união dos estagiários
- estabelecer número e qualidade de atendimento
- coordenação de todos os trabalhos e sua execução
- estabelecer rotina e critérios para avaliação do desempenho e resultados dos estagiários
Critérios de seleção de pacientes:
1 – paciente deverá ser encaminhado a triagem: onde será preenchido os dados do paciente
e será agendado uma avaliação
2 – a avaliação deve ser com hora marcada e deverá ser realizada com o supervisor
responsável pela área e estagiário
3 – após a avaliação o paciente será encaminhado ao tratamento fisioterápico, sempre
acompanhado pelo estagiário sob a supervisão do fisioterapeuta responsável
4 – a conduta fisioterápica poderá ser alterada, após justificativa do estagiário ao supervisor,
sendo que o mesmo deverá assinar sempre que houver alguma alteração.

Coordenadora do Curso de Fisioterapia
Faculdade IBES
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ANEXO 2
CURSO DE FISIOTERAPIA
REGULAMENTO INTERNO DE ESTÁGIO
O presente regulamento destina-se aos alunos regularmente matriculados no Curso
de Fisioterapia do IBES, e tem a finalidade de regulamentar as normas a serem
seguidas pelos alunos durante o período de ESTÁGIOS – 4 ANO.
ART. 01
Para a realização dos estágios em local pré-determinado pelo estabelecimento de ensino, o
aluno deverá cumprir rigorosamente as normas impostas pelos concedente, Coordenação e
professores e supervisores.
ART 02
O aluno deverá estar adequadamente trajado: jaleco branco com o logotipo do IBES (Curso
de Fisioterapia), sapato branco, calça branca, não sendo permitido calça colante e saias
com comprimento acima de 05cm do joelho.
ART 03
Comparecer pontualmente no horário pré-estabelecido.
ART 04
Ter comportamento adequado ao local a que se destina.
ART 05
Não portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade física ou
moral sua ou de outrem.
ART 06
Portar identificação escolar, apresentando-a quando lhe for exigida.
ART 07
Observar rigorosamente as instruções dadas pelo professor.
ART 08
Somente serão avaliados nas disciplinas os alunos com frequência acima de 75%.
ART 09
O aluno poderá ser suspenso da freqüência dos estágios, se o mesmo ferir as normas que
regem o presente regimento.
ART 10
O aluno que não cumprir as normas estabelecidas no regulamento, estará sujeito às
penalidade previstas no art 100 do Regimento Disciplinar do Corpo Discente do IBES.
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ANEXO 3
TERMO DE CONCORDÂNCIA E CIÊNCIA
NORMAS INTERNAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
Eu, ________________________________________________________, estou ciente de
estar aguardando, iniciando ou dando continuidade ao tratamento fisioterápico nesta
Instituição, sabendo que:
1. A Clínica de Fisioterapia do IBES caracteriza-se por ser uma clínica-escola,
supervisionada e coordenada por profissionais de nível superior com graduação em
Fisioterapia.
2. Os atendimentos aos pacientes são realizados pelos alunos do quarto ano, com
supervisão dos profissionais responsáveis;
3. A cada 2 meses ocorrem trocas de turma, havendo rodízio de alunos pelas áreas de
atendimento, a saber: Neurologia, Ortopedia, Preventiva e Hospital;
4. A cada troca de turma, haverá um dia de paralisação no atendimento com o objetivo de os
novos alunos entrarem em contato com os prontuários.
5. A duração será em média de 30 minutos e na piscina de 35 minutos.
6. Está prevista a realização uma vez ao ano de um Simpósio de Fisioterapia, organizado
pelo IBES, durante o qual os atendimentos serão suspensos.
7. As férias e feriados seguem o calendário escolar e estão previstas para julho, janeiro e
fevereiro conforme determinação da Instituição.
8. Os atendimentos serão realizados na freqüência de 2 vezes por semana, salvo casos
especiais definidos pelos supervisores de estágio.
9. Os pacientes poderão ter atendimento em grupos específicos na própria clínica de acordo
com sua evolução e avaliação dos profissionais responsáveis.
10. O paciente que apresentar 3 faltas consecutivas sem justificativas ou 4 com justificativas,
perderá a vaga na clínica. Exceções serão abertas no caso de doenças ou cirurgia com
apresentação de atestado médico.
11. Em caso de atraso o tempo de terapia fica reduzido, sem reposição para que não haja
prejuízo dos demais pacientes.
12. Os acompanhantes deverão aguardar na sala de espera, permanecendo no local de
atendimento somente quando solicitado.
Salvador,_____, de ___________________de 2010
__________________________
Assinatura do Paciente ou Responsável
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ANEXO 4
EMENTÁRIO BIBLIOGRÁFICO
PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 1º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Biossegurança
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas
I – EMENTA
Oferta de subsídios para a formação de um profissional da área da saúde comprometido
com as diretrizes de conduta no que diz respeito às questões de biossegurança. O estudo
da Lei de Biossegurança 11.105. Introdução dos alunos às normas que interferem na
atividade do profissional na área clínica, hospitalar e de pesquisa.
II - OBJETIVOS GERAIS
A disciplina Biossegurança visa promover ao aluno sua compreensão sobre a necessidade
da utilização de normas de biossegurança pelo profissional da área da saúde, tanto na
prática clínica e hospitalar quanto na pesquisa.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final do curso os alunos deverão estar aptos a identificar os principais agentes físicos,
químicos e biológicos que causam risco à saúde humana; conhecer e interpretar o
adequado uso de equipamentos de proteção individual a fim de se realizar práticas
laboratoriais e clínicas adequadas com relação à segurança da saúde humana; apreender
sobre as condutas éticas no uso de animais de laboratório, compatível com as normas da
Lei de Biossegurança 11.105; entender o que é um organismo geneticamente modificado,
tendo subsídios para discutir sua adequada aplicação na promoção da saúde humana.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução a Biossegurança
2. Riscologia física, química e biológica
3. Biossegurança em laboratório
4. Precauções universais de segurança sanitária I
5. Precauções universais de segurança sanitária II
6. Equipamento de proteção individual (EPI)
7. Manuseio de material perfuro-cortante
8. Doenças ocupacionais por agentes biológicos
9. Legislação brasileira de biossegurança – lei 11.105
10. Uso de animais de laboratório
11. Biossegurança em biotério
12. Principais sistemas de gestão da qualidade
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13. Níveis de biossegurança
14. Organismos geneticamente modificados (OGMs)
15. Comercialização de OGMs
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas com auxílio de material áudio-visual; promoção de palestras e
seminários, além de trabalhos e grupos de discussão. Aulas práticas com apresentação
de material perfuro-cortantes, simbologia de biossegurança e EPIs.
VI– AVALIAÇÃO
Provas escritas teóricas (objetivas e subjetivas); Avaliação de seminários, trabalhos e
relatórios de aulas práticas.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FORTES, P. A. - Ética e Saúde: questões éticas, deontológicas e legais, autonomia e
direitos do paciente, estudo de caso. São Paulo: EPU, 1998.
MARTINS, E. V.; SILVA, F. A.. L.; LOPES, M.C.M. Biossegurança, informações e conceitos,
textos básicos. Fiocruz, Rio de Janeiro, 2006.
LEI DE BIOSSEGURANÇA (LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005) - Acesso eletrônico
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MASTROENI, M. F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. Atheneu,
Rio de Janeiro. 2004.
HIRATA, M. H. & FILHO, J. M. Manual de biossegurança. Editora Manole, São Paulo. 2002.
TEIXEIRA, P., & VALLE, S. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. FIOCRUZ, Rio
de Janeiro. 1998.
COSTA, M. A. F. Biossegurança: segurança química básica em biotecnologia e ambientes
hospitalares. Livraria Santos, São Paulo. 1996.
GRIST, N. R. Manual de biossegurança para laboratório. 2ª ed. Livraria Santos, São Paulo.
1995.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 1º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Evolução Histórica da Fisioterapia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas

I. EMENTA
Esta disciplina visa apresentar a evolução histórica da Fisioterapia no mundo e no Brasil
com suas alterações políticas, econômicas e sociais sobre a profissão; bem como suas
áreas de atuação e as condutas éticas existentes para o tratamento fisioterapêutico.
Fundamentos Filosóficos. Conhecimento. Ciência. Política. Moral e Lógica. Relacionamento
fisioterapeuta-paciente. Normas éticas da profissão.
II. OBJETIVOS GERAIS
Informar a história da Fisioterapia, áreas de atuação da Fisioterapia e condutas de
tratamento fisioterapêutico.
Capacitar e Desenvolver o aluno de fisioterapia a exercer um comportamento profissional
adequado, sustentado nos códigos morais e éticos da nossa sociedade.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Expor ao aluno a evolução histórica da Fisioterapia;
Situar ao aluno as leis que fundamentam a profissão e orgãos fiscalizadores;
Apresentar ao aluno as áreas de atuação da Fisioterapia e sua relação interpessoal na
saúde, na educação, na pesquisa científica e na área administrativa;
Informar ao aluno o mercado de trabalho da Fisioterapia.
Estudar os conceitos de ética e de moral;
Discutir o código de ética profissional da fisioterapia;
Informar as atribuições das entidades de classe da fisioterapia;
Discutir os direitos e deveres do paciente e a responsabilidade profissional do fisioterapeuta
frente aos pacientes, colegas de profissão e demais membros da equipe de saúde.
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conceito da Fisioterapia;
História da Fisioterapia na antiguidade, nas grandes Guerras Mundiais e nas revoluções
sócio-culturais;
Áreas de atuação e mercado de trabalho da Fisioterapia;
Objetivos da Fisioterapia;
Equipe multidisciplinar e interdisciplinar;
Orgãos fiscalizadores: leis e decretos;
Classificação dos recursos terapêuticos: Cinesioterapia, Massoterapia, Hidroterapia,
Eletroterapia, Termoterapia, Fototerapia, Mecanoterapia, Terapias Alternativas.
Avaliação em Fisioterapia; Diagnóstico Médico; Fisiodiagnóstico.
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Ética e Moral
Deontologia
Código de ética
Entidades de classe
Comissões de ética
Fiscalização profissional
Direitos do paciente
Deveres do fisioterapeuta
Postura profissional
Honorários
Bioética
V. ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas;
Visitas externas;
Aulas práticas para o contato com os recursos terapêuticos;
Palestras com profissionais das áreas de atuação da Fisioterapia.
VI. AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA
Avaliação com questões dissertativas;
Participação e relatórios de palestras dos profissionais convidados.
VII. BIBLIOGRAFIA BASICA
Documentos Legais: Decretos do Conselho Federal; Resolução de Leis e Códigos de Ética.
Código de ética profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
REBELATO, J. R. Fisioterapia no Brasil. São Paulo: Manole, 1999.
VALL, AL. M. O que é Ética. São Paulo: Brasiliense, 1996. 82p. (coleção primeiros passos
177).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, R. Fisiologia da Ciência. São Paulo: Ars poética, 1996. 190p.
ANGERAMI – LAMON, V. A. A Ética na Saúde. São Paulo: Pioneira, 2002. 182p.
D’ÁSSUMPÇÃO, E. A . Comporta-se fazendo bioética para quem se interessa pela ética.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 300p.
FORTES, P. A . Ética e Saúde: questões éticas, deontológicas e legais, autonomia e direitos
do paciente, estudo de caso. São Paulo: EPU, 1998.
O`SULLIVAN. Fisioterapia: avaliação, tratamento e procedimento, 1997.

79

PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 1º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Princípios Atendimento em Urgência
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas
I – EMENTA
A disciplina traz conceitos relativos aos processos de adoecimento, relacionamento
interpessoal e noções fundamentais de prevenção e controle de infecção hospitalar,
segurança profissional. Busca desenvolver habilidades práticas necessárias para o
atendimento com segurança do paciente, para o reconhecimento das anormalidades dos
sinais vitais e para o atendimento de vítimas em situações de urgência.
II – OBJETIVOS GERAIS




A disciplina objetiva apresentar ao aluno as dinâmicas existentes nos ambientes de
trabalho, enfocando a inserção e atuação do fisioterapeuta e a sua participação na
manutenção de um ambiente com menor risco de infecção.
Construir habilidades para a utilização dos equipamentos de segurança, para a aplicação
dos instrumentos básicos do exame clínico.
Competência para identificar uma situação de urgência/emergência e agir de forma
eficaz.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Compreender as questões fisiológicas e anatômicas envolvidas com a temperatura,
pressão arterial, pulsação e aferição dos sinais vitais.
Reconhecer situações de risco.
Conhecer os princípios e protocolos para o atendimento de vítimas em situações
hospitalares e não-hospitalares.
Conhecer os princípios de BLS.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Comunicação
Definição. Objetivos. As relações humanas no trabalho (paciente/ família/profissional e
profissional/profissional)
 Noções básicas de infecção: conceito, principais tipos de infecção, modos de
transmissão, medidas de prevenção e controle.
 Noções básicas de técnica de lavagem de mãos, utilização de luvas estéreis, máscaras e
gorros e cuidados na manipulação de materiais esterilizados.
 Noções gerais sobre Precauções Padrão: utilização de equipamentos de segurança.
 Instrumentos básicos para avaliação: ausculta, percussão, palpação e observação
 Noções gerais das principais intervenções emergenciais, a segurança do profissional e
da vítima.
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Atendimento em parada cardio-respiratória (BLS).
Noções básicas de primeiros socorros em: afogamento, choque elétrico, hipotermia,
fraturas e contusões.
Prontuário do paciente/cliente
Definição, importância. Composição. Aspectos legais.
Noções gerais sobre os principais procedimentos utilizados em pacientes hospitalizados:
cateteres, dispositivos intra-venosos, sondas, drenos e tubos.

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas - interativas
VI – AVALIAÇÃO
Provas regimentais, trabalhos em grupos e seminários
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERGERON, J.D; BIZJAK, G Primeiros Socorros, São Paulo, Atheneu, 1999
FLEGEL, M.J. Primeiros Socorros no esporte. São Paulo, Manole, 2002
HAFEN, B.Q; KARREN, K.J. FANDSEN, K.J. Guia de primeiros Socorros para estudantes,
São Paulo, Manole, 2002.
CHAPLEAU. Manual de Emergências – Um guia para Primeiros Socorros. São Paulo,
Elsevier, 2008
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NOVAES, J S; NOVAES G.S. Manual de primeiros socorros para educação física. São
Paulo, Sprint, 1994.
POTTER
PA,
PERRY
AG.
Fundamentos
de
Enfermagem.
Conceitos,
processo e prática. 4.ed. Guanabara Koogan, 2002.
NORO, J. Manual de Primeiros Socorros, São Paulo: Ática, 2008
LIMA, A. E; MENDES. A. G. Mandado de Segurança Individual e Coletivo - A Lei nº 12.016
/2009 Comentada., Niterói: Impetus, 2008
POTTER, P.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. São Paulo: Elsevier, 2008
VIANA, D.L. Manual para Realização de Exame Físico. São Caetano do Sul: Yendis, 2007
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 1º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fundamentos de Saúde Coletiva
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas

I – EMENTA
A disciplina identifica o sistema de saúde do país, esclarecendo sobre sua organização,
operacionalização e sistemas de controle.
II – OBJETIVOS GERAIS
-

Discorrer sobre o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Saúde Complementar no
Brasil.
Conhecer os instrumentos existentes para o planejamento da intervenção na saúde
coletiva de acordo com o perfil epidemiológico da população brasileira.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Conhecer a evolução da saúde no Brasil.
Discorrer sobre os problemas de Saúde Pública no Brasil
Conhecer a evolução histórica das políticas ambientais e sua articulação com a saúde
pública.
Conhecer as doenças de origem sócio-ambiental e os influenciadores ambientais no
processo saúde-doença no Brasil

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. O Sistema Único de Saúde – SUS. Princípios. Diretrizes. Organização. Financiamento.
Papel do Estado nas três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal).
2. O sistema de saúde complementar no Brasil e as Organizações Sociais.
3. Doenças de origem sócio-ambiental e os influenciadores do processo saúde doença no
Brasil:
- Poluição biológica, qualidade do ar, solo, água e alimentos.
- Saneamento e recursos naturais: água e doença.
- Águas residuais: características e tipos de esgoto, soluções individuais e coletivas,
sistemas de tratamento em situações de emergência.
- Resíduos sólidos e limpeza urbana: reciclagem e reutilização de resíduos
- Controle de roedores e artrópodes, vetores mecânicos e biológicos.
- Vigilância alimentar e nutricional
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas, seminários, trabalhos em grupo e exercícios em aula.
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VI - AVALIAÇÃO
Provas regimentais, estudos de caso, apresentação de seminários e trabalhos em grupo.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMORIN, Maria Cristina Sanches; PERRILO, Eduardo Bueno da Fonseca. Para entender a
saúde no Brasil. São Paulo: LCTE, 2006
DESLANDES, Suely Ferreira (org). Humanização dos cuidados em saúde: conceitos,
dilemas e práticas. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006.
MCWHINNEY, Ian R. ; FRIEMN,Thomas. Manual de medicina da família. São Paulo:
Artmed, 2008
ARCHANJO, Danilela Resende , ARCHANJO, Lea Resende e Silva, LINCOLN Luciano da.
Saúde da família na atenção primária. Curitiba: IBPEX, 2008
BELUCI, Domingos Gabriel de Paula. Programa Saúde da Família: manual para o dia a dia
da equipe saúde da família. São Paulo: Lawbook, 2004
LAURENTI, R.; LEBRÃO M.L.; JORGE, M.H.P de M.; et.al. Estatísticas de Saúde. São
Paulo: EPU Edusp, 2005
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAS, GF. Educação ambiental: princípios e prática. 6ªed. São Paulo: Gaia, 2000.
COHN A, ELIAS PE, MANGEON E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços.
São Paulo; Cortez; 1996.
CARVALHO B, MARTIN GB, CORDONI JUNIOR L. A Organização do Sistema de Saúde
no Brasil. In: Andrade SV, Soares DA, Cordoni Junior L (orgs.). Bases da saúde coletiva.
Londrina; UEL; 2001:27-56.
WESTPHAL MF. O modelo de atenção na perspectiva de saúde integral: a promoção de
saúde e a estratégia de "municípios saudáveis".
Sanare: rev. sobralense pol.
públicas;2(3):4-9, out.-dez. 2000.
SANCHES, SSD. Cidadania ambiental: novos direitos no Brasil. São Paulo: Humanitas
FFLCH/USP, 2000.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 1º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Homem e Sociedade
Carga horária semanal: 1,5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas
I – EMENTA
A origem humana das perspectivas biológica e cultural. O conceito antropológico de cultura.
A simbolização e a diversidade cultural. A cultura como visão de mundo. Etnocentrismo e
relativismo cultural. Identidade cultural na atualidade: multiculturalismo, tribalismo urbano e
pesquisa antropológica.
II – OBJETIVOS GERAIS
Instrumentalizar o corpo discente para analisar e interpretar a realidade social em suas
dimensões antropológicas. Possibilitar uma compreensão crítica do ser humano em sua
relação com a herança cultural e as constantes transformações da sociedade. Caracterizar a
Antropologia como uma ciência que inicia com a compreensão biocultural do Homem,
desenvolvendo posteriormente a concepção de cultura como construção simbólica.
Oferecer aos alunos espaço para a discussão de temáticas que permitam a compreensão
das manifestações culturais que ocorrem na sociedade contemporânea seja de ordem da
construção de identidades, da concepção de corpo, da cultura organizacional, da construção
de valores e direitos, dos fenômenos e conteúdos da comunicação, e assim por diante.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver o senso crítico e analítico dos futuros profissionais para identificarem os
aspectos significativos das ações individuais e coletivas.
Permitir aos alunos uma reflexão sobre o significado da cultura e suas implicações na
construção e transformações das relações sociais.
Enfatizar a importância das abordagens antropológicas na compreensão das diversas
manifestações sociais. Promover uma compreensão relacional e integradora do fenômeno
cultural com a multiplicidade de aspectos que caracterizam o humano – técnicas, costumes,
produção de conhecimento, formulação de regras, comunicação, organização, valores,
afetividade – em suas expressões de diversidade.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. O HOMEM
- Principais visões sobre a origem humana: o evolucionismo e o debate das
determinações biológicas versus processo cultural. O conceito de cultura através
da história.
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Textos básicos: “As origens do antropos”, in GUERRIERO, Silas (Org.). ANTROPOS E
PSIQUE. O outro e sua subjetividade. São Paulo: Ed. Olho D’água, 5ª. Ed., 2004.
“O determinismo biológico”; “O determinismo geográfico”; “Idéia sobre a origem da
cultura”, “Antecedentes históricos do conceito de cultura”, in LARAIA, Roque de Barros.
CULTURA - Um Conceito Antropológico, Rio de Janeiro: JORGE ZAHAR, 17ª ed., 2005. pp
17-29; 53-63.
Objetivos: neste item o aluno deve relacionar evolução biológica com comportamento
cultural. O debate atual na Antropologia reforça a tese segundo a qual nossa espécie
apenas evoluiu para as características biológicas atuais como o uso da inteligência, a
postura ereta e as habilidades para fabricar instrumentos, pelo fato de termos desenvolvido
um comportamento cultural baseado em regras e na capacidade de simbolização.
2. A CULTURA
- O significado do termo cultura: senso comum e científico; a simbolização da vida
social, a diversidade cultural e as culturas nacionais. A Antropologia e o estudo da
cultura.
Texto básico: “O que se entende por cultura”, in SANTOS, José Luiz dos. O QUE É
CULTURA, SP: Brasiliense, 2006. pp 21-50. “Desenvolvimento do conceito de cultura”,
“Teorias modernas sobre a cultura”, in LARAIA, R.B. CULTURA - Um Conceito
Antropológico, Rio de Janeiro: JORGE ZAHAR, 17ª ed., 2005. pp 30-52; 59-64.
Objetivos: neste item o aluno deve ser capaz de confrontar as noções de cultura do sensocomum, que remetem a hierarquias sociais de educação e formação de valores, com a visão
científica que universaliza a condição cultural humana. Identificar a importância da cultura
como mediadora das relações humanas e nossa capacidade de comunicação através dos
símbolos.
- As principais características da cultura como visão de mundo: herança cultural e
formas de compreender o mundo, a participação dos indivíduos na cultura.
Texto básico: “A cultura condiciona a visão de mundo do homem”, “A cultura interfere no
plano biológico”, “Os indivíduos participam diferentemente de sua cultura”, in LARAIA,
Roque de Barros. CULTURA - Um Conceito Antropológico, Rio de Janeiro: JORGE ZAHAR,
17ª ed., 2004.
Texto complementar: “Raça e Progresso”, in CASTRO, Celso (org.) Franz BOAS ANTROPOLOGIA CULTURAL, Jorge Zahar, 2004.
Objetivos: neste item o aluno deve ser capaz de identificar a importância da cultura como
mediadora no processo de construção de nossa visão de mundo, bem como da relação do
ser humano com sua corporalidade e das noções de saúde e doença.
– A diversidade cultural: etnocentrismo e relativismo cultural.
Textos básicos: “Pensando em partir”, “Primeiros movimentos”, “O Passaporte”, in ROCHA,
Everardo. O QUE É ETNOCENTRISMO, SP: Brasiliense, 12ª ed., 1996.
Textos complementares: MINER, Horace. Ritos Corporais entre os Nacirema, disponível na
Web, http://www.aguaforte.com/antropologia/nacirema.htm
“Os métodos da etnologia”, in CASTRO, Celso (org.) Franz BOAS - ANTROPOLOGIA
CULTURAL, Jorge Zahar, 2004.
Objetivos: neste item o aluno deve ser capaz de considerar a identidade como um processo
de construção cultural e o contato com a diferença como características da condição
contemporânea. Refletir sobre o papel das tradições e das mudanças culturais em diversas
situações e contextos.
– A cultura na sociedade atual: nacionalidade, cultura popular e erudita; meios de
comunicação; poder e cultura.
Texto básico: “A cultura em nossa sociedade”, “Cultura e relações de poder”, in SANTOS,
José Luiz dos. O QUE É CULTURA, SP: Brasiliense, 2006. pp. 51-79; 80-86.
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3. A SOCIEDADE
– Identidade cultural na atualidade: multiculturalismo, tribalismo urbano e pesquisa
antropológica.
Textos: KEMP, K. “Identidade cultural”, in GUERRIERO, Silas (Org.). ANTROPOS E
PSIQUE. O outro e sua subjetividade. São Paulo: Ed. Olho D’água, 5ª. Ed., 2004. “Tão
diferentes, tão iguais: somos todos ´tribais´”, in SANTOS, Rafael J. Antropologia para quem
não vai ser antropólogo, Porto Alegre: Tomo Editorial, 2005.
Texto complementar: SILVA, Tomaz Tadeu da. “A produção social da identidade e da
diferença”, in SILVA, Tomaz Tadeu da (org), IDENTIDADE E DIFERENÇA – a perspectiva
dos estudos culturais, Petrópolis: Vozes. 2000.
Objetivos: neste item o aluno deve identificar nas noções antropológicas sobre a cultura,
ferramentas para interpretar a organização coletiva na sociedade contemporânea.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas e seminários com incentivo à participação dos alunos no questionamento e
discussões. Indicação de leitura de livros, revistas, jornais e artigos bem como de recursos
áudio-visuais como filmes e produção videográficas pertinentes às relações indivíduo-cultura
e contato com a diversidade cultural.
VI – AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por intermédio de provas regimentais, trabalhos acadêmicos,
participação em aulas e seminários.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LARAIA, Roque de Barros. CULTURA - Um Conceito Antropológico, Rio de Janeiro: JORGE
ZAHAR, 2002.
ROCHA, Everardo. O QUE É ETNOCENTRISMO, SP: Brasiliense, 12ª ed., 1996.
SANTOS, José Luis. O QUE É CULTURA, SP: Brasiliense, 14ª. Ed., 1994.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTRO, Celso (org.). Franz BOAS - Antropologia Cultural, Jorge Zahar: 2004.
DaMATTA, ROBERTO A. RELATIVIZANDO - Uma Introdução à Antropologia Social, Rio de
Janeiro: ROCCO, 1987.
GUERRIERO, Silas (Org.). Antropos e Psique. O outro e sua subjetividade. São Paulo: Ed.
Olho D’água, 2000.
LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. SP: Brasiliense, 1988.
RAPAILLE, Clotaire. O CÓDIGO CULTURAL – por que somos tão diferentes na forma de
viver, comprar e amar, RJ: Elsevier / Ed. Campus. 2007.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 1º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Interpretação e Produção de Textos
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula semanais.
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 33 horas

I – EMENTA
Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes linguagens. Estilos e
gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto.
II - OBJETIVOS GERAIS




ampliar o universo cultural e expressivo do aluno;
trabalhar e analisar textos orais e escritos sobre assuntos da atualidade;
produzir na linguagem oral e escrita textos diversos;

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao término do curso, o aluno deverá:
 valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer;
 aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na leitura;
 ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso crítico;
 identificar as idéias centrais do texto;
 ampliar seu vocabulário ativo;
 expressar-se com coerência, concisão e clareza, visando à eficácia da comunicação.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) conscientização da importância da leitura como fonte de conhecimento e participação na
sociedade;
2) as diferentes linguagens: verbal, não verbal; formal e informal;
3) noções de texto: unidade de sentido;
4) textos orais e escritos;
5) estilos e gêneros discursivos: jornalístico, científico, técnico, literário, publicitário entre
outros;
6) interpretação de textos diversos e de assuntos da atualidade;
7) Qualidades do texto: coerência, coesão, clareza, concisão e correção gramatical;
8) complemento gramatical;
9) produção de textos diversos.
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
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O curso será desenvolvido por meio de:
 Aulas expositivas e interativas;
 Seminários;
 Leitura e análise de textos;
 Oficina de leitura e produção de textos.
VI - AVALIAÇÃO
 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto (valor: zero a dez).
 Avaliações complementares a critério do professor
 Uma prova integrada institucional (valor: zero a dez).
A média final de cada semestre será o resultado de soma e divisão com os respectivos
pesos das avaliações parciais, seguindo regimento institucional de aprovação.
VII - BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo:
Ática, 2006.
FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes
universitários. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo:
Contexto, 2007.
COMPLEMENTAR
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22.ed. São Paulo: Ática, 2006.
TRAVAGLIA, Luiz e KOCH, Ingedore. A coerência textual. 17. ed. São Paulo: Contexto,
2008.
ANDRADE, Maria Margarida de & HENRIQUES, Antonio. (2007). Língua Portuguesa:
noções básicas para cursos superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas.
FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. (2008) 17ª ed. Prática de texto para
estudantes universitários. 17. ed. Petrópolis: Vozes.
EMEDIATO, Wander. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. São Paulo:
Geração Editorial, 2004.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 1º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Psicologia Aplicada a Fisioterapia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 66 horas

I – EMENTA
A disciplina visa propiciar uma introdução à Psicologia abordando as principais Teorias da
Psicologia do Desenvolvimento que são:
Primeira Infância (0-2 anos)
Pré-Escolar (2-6 anos) e escolar (7 a puberdade)
Adolescência
Fase adulta
Terceira Idade
Ainda, a disciplina aborda aspectos patológicos do Desenvolvimento Humano tais como os
Distúrbios do Desenvolvimento, as Incapacidades Específicas a Família e o Paciente
Deficiente, bem como a Psicologia aplicada a Fisioterapia, através do estudo de temas como
o Desenvolvimento da Imagem Corporal, o significado do Toque – Aspectos corporais e
psicológicos, a Relação Fisioterapeuta, Paciente e sua Doença, a Psicossomática e a
Histeria
II – OBJETIVOS GERAIS
Abordar através da Psicologia Evolutiva o desenvolvimento pessoal e psicomotor do ser
humano. Buscando, desta forma, inserir as informações teóricas nos campos de ação da
Psicologia aplicada à Fisioterapia.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer os conceitos básicos da Psicologia do desenvolvimento do início à fase adulta.
Reconhecer os comportamentos esperados no decorrer das faixas etárias estudadas, de
acordo com as normas e padrões estabelecidos, descriminando-se as possíveis variáveis a
cada situação.
Caracterizar os principais processos de desenvolvimento específico de determinado ciclo
vital, tendo com referência as diferentes abordagens teóricas.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO I: Introdução à Psicologia
1. Introdução ao curso de Psicologia aplicada à Fisioterapia e seus campos de atuação.
1ª UNIDADE: Principais Teorias da Psicologia do desenvolvimento
Apresentação das principais concepções de desenvolvimento maturacional (mental e motor):
os estágios de desenvolvimento segundo Piaget e Gessel; as concepções do
desenvolvimento mental sob o ponto de vista psicanalítico.
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2ª UNIDADE: Primeira Infância (0-2 anos)
A relação mãe – bebê no primeiro ano de vida.
A formação do psiquismo nesta fase.
As etapas de maturação psicomotora.
3ª UNIDADE: Pré – Escolar (2-6 anos)e Escolar (7 a puberdade)
Os Psicodinamismos da criança de 2 a 6 anos de idade:
O desenvolvimento das atividades motoras e intelectuais.
A formação do simbólico da criança – desenvolvimento da Linguagem e atividades lúdicas.
O desenvolvimento sexual
Os psicodinamismos da criança em fase escolar:
evolução maturativa de 6 a 8 anos de idade
4ª UNIDADE: Adolescência
Os aspectos biológicos da adolescência
Os fatores sociais e determinantes do Fenômeno da adolescência.
O desenvolvimento mental e emocional da adolescência – seus potenciais e limites.
5ª UNIDADE: Fase adulta
A formação da identidade e individualidade na fase adulta.
Conceito de maturalidade emocional
6ª UNIDADE: Terceira Idade
A terceira idade aspectos emocionais e sociais
Atividade e bem-estar psicológico na velhice.
Stress e Caping no processo de envelhecimento.
MODULO II: aspectos Patológicos do Desenvolvimento Humano
7ª UNIDADE: Os distúrbios do Desenvolvimento
O conceito de disfunções emocionais
As Principais disfunções e as fases de desenvolvimento da criança
8ª UNIDADE: As Incapacidades específicas
O conceito de deficiência física e mental
As principais deficiências e sua característica sócio-emocionais.
9ª UNIDADE: a Família e o Paciente Deficiente
A função da família
As dinâmicas Familiares
A influência da família no tratamento do paciente
Critérios de indicação para atendimento psicoterapêutico familiar
MÓDULO III: Psicologia aplicada à Fisioterapia
Apresentação do curso e inserção da disciplina de Psicologia na prática da Fisioterapia
1ª UNIDADE: Desenvolvimento da Imagem Corporal
A Imagem Corporal, segundo diferentes abordagens.
O desenvolvimento da Imagem Corporal e suas fases.
As funções da Pele e a formação da Imagem Corporal.
Atividade prática.
2ª UNIDADE: O significado do Toque – Aspectos corporais e psicológicos
O contato físico com o paciente.
O toque e suas representações psicológicas.
Atividade prática.
3ª UNIDADE: A Relação Fisioterapeuta, Paciente e sua Doença:
O diálogo com o paciente, segundo B. Bird. Os principais objetivos de uma consulta. A
primeira consulta.
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As diferenças entre consulta, entrevista e anamnese. As bases psicológicas da entrevista.
O conceito psicanalítico de Transferência e Contra-Transferência.
O paciente e sua doença, segundo Balint. O conceito de doença e seus significados para o
paciente.
4ª UNIDADE: A Psicossomática e a Histeria:
As características e sintomas da Histeria. A conversão de Histeria e a Simulação.
As caracteríticas dos fenômenos Psicossomáticos. O mecanismo de somatização e a
dinâmica da Hipocondria.
Atividade prática: discussão de casos.
MÓDULO IV: A Psicologia Clínica
5ª UNIDADE: O Paciente Agudo e o Crônico
Os aspectos psicológicos do paciente com doença aguda.
Os aspectos psicológicos do paciente com doença crônica.
6ª UNIDADE: O Paciente Terminal e a Morte
As atitudes do paciente diante da Morte e do Morrer.
As reações dos profissionais diante da doença fatal e da morte.
Atividade Prática.
7ª UNIDADE: Aspectos Psicológicos da Dor e do Trauma
As. A questão da Dor.
A classificação e os tipos de Dor.
8ª UNIDADE: Terapia Cognitiva Comportamental aplicada à Reabilitação
As bases teóricas da T.C.C.
Os Modelos e suas principais técnicas.
As aplicações práticas da T.C.C.
9ª UNIDADE: As contribuições da Psicologia no Trabalho em Equipe Multidisciplinar
A atuação do psicológico junto à Equipe Multidisciplinar.
Interconsulta. Grupos Operativos.
Atividade Prática.
Fechamento do Curso.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aula expositiva, com utilização de recursos audiovisuais (retroprojetor e vídio)
Aulas práticas atividades grupais em sala de aula e vistas a Instituições, com atividades
programadas e orientadas
Aulas integrativas com discussão de casos clínicos e exercícios reflexíveis dos textos dados.
VI – AVALIAÇÃO
1.
2.
3.
4.

Freqüência de aulas
Participação dos alunos nas atividades grupais
Capacidade reflexiva e discursiva frente aos temas dados
A assimilação dos conceitos dados avaliada em acompanhamento individual através de
relatórios e provas realizadas

VII – BIBLIOGRAFIA BASICA
ABERASTURY & KNOBELL. Adolescência Normal. Ed. Artes Médicas, SP, 1991.
BALINT, M. O. Médico, o Paciente e sua Doença. Ed. Livraria Atheneu, SP, 1984. (Cap. 19)
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BIRD, Brian. Conversando com o paciente. Ed. Manole, Sp. 1978. (Cap. 1)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEE, Helen. A criança em Desenvolvimento. Ed. Harbra, SP, 1986, 3ª . ED
BEZIERS. Marie-Madeleine e HUNSINGER, Yva. O Bebê e a Coordenação Motora Ed.
Summus, SP, 1994.
BLEGER, José. Temas de Psicologia. Ed. Martins Fontes, SP. 1993. (Cap.1)
CAPLAN, Gerald. Princípios da Psiquiatria Preventiva. Ed. Zahar, SP, 1979. (Cap. 2 e 3)
CORIAT, Lydia, . Maturação psicomotora no primeiro Ano de Vida da Criança. Ed. Moraes.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Morfologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
O estudo da citologia, histologia e embriologia enfoca conhecer e diferenciar a morfologia e
as funções dos organóides celulares membranosos e não membranosos, seus produtos e
inter-relações, adquiririndo subsídios básicos para reconhecimento das quatro principais
variedades de tecidos que compõem todo o corpo humano, bem como entender a
distribuição destes tecidos nos principais órgãos. Serão fornecidas também noções de
embriologia.
II – OBJETIVOS GERAIS
Levar ao conhecimento dos alunos as estruturas e a forma celular e relacioná-la com sua
função, relacionar os tipos de tecidos que formam todo o organismo, bem como mostrar a
interação entre estes tecidos nos diferentes órgãos. Assim, dando ao aluno os subsídios que
auxiliarão na compreensão de outras disciplinas básicas.
Além disso, fornecer noções básicas de embriologia, que servirão como alicerce para todos
os procedimentos de divisão celular responsáveis pela manutenção da vida bem como a
perpetuação da espécie através da reprodução e dos processos embriológicos, permitindo
ao aluno compreender como a partir de uma única célula inicial surge um organismo
multicelular.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dar ao aluno subsídios para a identificação das quatro variedades básicas de tecidos e
entendimento da organização destes tecidos nos órgãos do corpo humano. Além disso,
detalhar aspectos diretamente relacionados à futura profissão do aluno. Procurar despertar
no aluno uma visão tridimensional em termos histológicos, a fim de que possa visualizar,
através dos cortes, a estrutura de todo um conjunto de tecidos formando um órgão. Fornecer
ainda noções de embriologia, através dos procedimentos de divisão celular responsáveis
pela manutenção da vida bem como a perpetuação da espécie, permitindo ao aluno
compreender como a partir de uma única célula inicial surge um organismo multicelular.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. CITOLOGIA
1.1.Membrana Plasmática
1.2.Organelas celulares
1.3.Núcleo
1.4.Estrutura nuclear
1.5.Síntese Protéica
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1.6.Divisão celular
2. HISTOLOGIA
2.1.Tecido Epitelial
2.2.Tecido Conjuntivo Propriamente Dito.
2.3.Tecido Adiposo.
2.4.Tecido Cartilaginoso.
2.5.Tecido Ósseo
2.6.Tecido Nervoso
2.7.Tecido Muscular
2.8.Tecido sanguíneo e Hemocitopoese.
3.Tópicos de Embriologia.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas Teóricas e Práticas; Seminários; Trabalhos de pesquisa.
VI - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação será realizada por meio de provas escritas, pelo desempenho individual nas
discussões e atividades em sala de aula e desenvolvimento de projetos de pesquisa.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARNEIRO, J. ; JUNQUEIRA, L. C. Biologia celular e molecular. 8.ed. Guanabara Koogan.
2005.
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 10ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara
Koogan, 2003.
MOORE, K. L; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Clínica. 7 aEdição Editora Elsevier, São
Paulo: 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TORTORA, G J ; GRABOWSKI, S R. Corpo humano : fundamentos de anatomia e fisiologia.
6 ed. Artmed. 2008
STEVENS ; LOWE. Histologia Humana. 2 a ed. São Paulo: Manole, 2000.
DE ROBERTIS, E.M.F.& HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
NUSSBAUM, R.L.; McINNES, R. R.; WILLARD, H. F. Thompson & Thompson genética
médica. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
HATT, J.L.; GARTNER, L.P. Tratado de histologia em cores. 2 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Anatomia e Músculo Esquelético
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas
I – EMENTA
A disciplina é composta pela introdução geral da anatomia humana e dos seus componentes
anatômicos e estruturais dos diversos elementos que compõem o Aparelho Locomotor,
sendo este composto pelo Sistema Esquelético e Muscular.
II – OBJETIVOS GERAIS
Identificar os elementos anatômicos dos vários sistemas orgânicos permitindo assim a
aplicação correta no desempenho das atividades profissionais em saúde.
O aluno deverá ser capaz de:
Ser organizado e disciplinado, pelo caráter metodológico e precisão de linguagem da
disciplina;
Ter comportamento estético-moral, pela natureza do material (cadáver) utilizado para
estudo, e pelo método de ensino-aprendizagem;
Compreender a organização do corpo humano, precedendo aplicação no vivo;
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Demonstrar a morfologia, disposição e inter-relação das estruturas que compõem os
vários sistemas do corpo humano e empregar corretamente a nomenclatura à Terminologia
Anatômica.
Conhecer a topografia geral do aparelho locomotor;
Identificar os órgãos isoladamente e in locu;
Correlacionar as projeções dos órgãos nas paredes externas do organismo (anatomia
palpatoria);
Entender a correlação da disciplina com outras disciplinas de aplicação.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução ao estudo da Anatomia Humana. Respeito ao cadáver
Conceito e divisão da Anatomia
Métodos de Estudo
Terminologia Anatômica
Fatores Gerais de Variação em Anatomia
Planos Limitantes e de Divisão do Corpo Humano
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Sistema Músculo-Esquelético
divisão e classificação do esqueleto humano;
Componentes anatômicos dos músculos.
Osteologia
Conceito e divisões do esqueleto
Funções do esqueleto
Número de ossos do esqueleto e fatores de variações
Classificação dos ossos quanto à forma
Estrutura dos ossos: osso compacto e osso esponjoso
Periósteo: estrutura e função
Medula óssea
Vascularização óssea
Inervação óssea
Tipos de ossificação
Remodelação e fraturas ósseas
Acidentes ósseos:
O esqueleto axial
O crânio
Base interna e externa
Ossos do crânio
Ossos da face
A coluna vertebral, suas regiões e curvaturas
Características gerais de uma vértebra e tipos de vértebras
O tórax
O esterno, as costelas e as cartilagens costais
O esqueleto apendicular
Ossos do membro superior
Ossos do cíngulo do membro superior e seus acidentes ósseos
Ossos do braço, antebraço e mão e seus acidentes ósseos
Ossos do membro inferior
O cíngulo do membro inferior: acidentes ósseos
A pelve óssea feminina e masculina: diferenças estruturais
Ossos da coxa, perna e pé e seus acidentes ósseos
Arcos do pé
- Sistema articular: artrologia
Conceito, divisão e nomenclatura das articulações
Articulações fibrosas: suturas, sindesmoses(gonfose), membrana interóssea
Articulações cartilaginosas: sincondroses, cartilagem epifisial e sínfise
Articulações sinoviais
Elementos articulares,
Classificação das articulações sinoviais quanto à forma das superfícies articulares e quanto,
ao número de eixos de movimentos
Mecânica articular
Articulações da cabeça
Articulações do tórax e coluna vertebral
Articulações do membro superior
Articulções do cíngulo escapular: sindesmoses, articulação acromioclavicular e
esternoclavicular.
Articulações da parte livre do membro superior:: articulação do ombro, cotovelo, radiulnar
distal e articulações da mão
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Articulações do membro inferior
Articulações do cíngulo do membro inferior: sínfise púbica e articulação sacroilíaca
Articulações da parte livre do membro inferior: articulação do quadril, articulação do joelho,
articulação tibiofibular, sindesmose tibiofibular e articulações do pé
- Sistema muscular :miologia
Conceito de músculo
Classificação dos músculos: critérios quanto à forma e a disposição das fibras musculares
Morfologia muscular: partes componentes, formas
Conceito de inserção proximal e inserção distal (origem e inserção)
Classificação funcional
Elementos conjuntivos dos músculos
Vascularização e inervação
Anexos musculares: bainhas fibrosas, bainhas sinoviais, bolsas sinoviais, fáscias
musculares
Inserções proximais, inserções distais e ação dos grupos musculares
Regiões da cabeça e pescoço
Regiões do tronco
Regiões do abdome
Regiões do cíngulo escapular e pélvico
Compartimentos dos membros superiores e inferiores
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas.
Aulas práticas no laboratório de anatomia.
Apresentação de seminários e trabalhos em grupo.
VI – AVALIAÇÃO
Provas regimentais e avaliação prática no laboratório de anatomia.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DÂNGELO, J.G. & FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 2 a. ed. Rio de
Janeiro, Atheneu, 1988.
GARDNER, E.& GRAY, D.J. Anatomia – estudo regional do corpo. 4a. ed. Rio de Janeiro,
Guanabara-Koogan, /s.d./.
SOBOTTA, J.B. Atlas de Anatomia humana. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 1996.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. Rio de Janeiro, Atheneu, 1993.
GRAY, H., Anatomia. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara-Koogan, 1977.
HEIDEGGER, G.W. Atlas de Anatomia humana. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 1996.
SPENCE, A.P., Anatomia Humana Básica. São Paulo, Ed. Manole Ltda., 1998.
KANDEL, ER., SCHWARTZ,GH., JESSEL,TM.,Fundamentos da Neurociencia e do
Comportamento. 1ªed., Rio de Janeiro,, Ed. Prentice-Hall do Brasil Ltda, 2002.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Matutino
DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
TOTAL DE ALUNOS: 41

I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas por relatórios em formato acadêmico
resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados em sala de
aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações e elaboração de
relatórios;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e
conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento intelectual
integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das Atividades Práticas Supervisionadas (APS) corresponde ao conteúdo do
Projeto Multidisciplinar específico de cada curso, planejado para ser desenvolvido
semestralmente.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se seu
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre. As Atividades Práticas
Supervisionadas correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um
professor designado pelo coordenador do curso.
VI- AVALIAÇÃO
As Atividades Práticas Supervisionadas serão avaliadas quanto a sua forma e conteúdo. A
comprovação da realização das atividades será feita pela entrega do relatório e da ficha
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“Atividades Práticas Supervisionadas (APS)”, devidamente preenchida e assinada pelo aluno
e pelo professor orientador.
VII – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para as Atividades Práticas Supervisionadas corresponde à
bibliografia prevista para o Projeto Multidisciplinar do curso.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Biomecânica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Estudo dos fatores que geram ou alteram o movimento baseados nos conceitos da
mecânica.
II - OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver a capacidade de análise do movimento humano de forma analítica e funcional
no âmbito da biomecânica e do controle do movimento.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar os conceitos da cinemática e cinética para o entendimento dos movimentos no
estudo dos segmentos corporais.
Analisar o movimento humano de forma analítica e global.
Estudar como os aspectos morfofuncionais atuam na produção e controle dos movimentos.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 – Apresentação da disciplina
1.1. Introdução à Biomecânica
Definição de biomecânica, cinemática e cinética
2 – Cinemática
2.1. Osteocinemática
Tipos de movimento (translação e rotação)
Nomes dos segmentos corporais e articulações
Definição dos movimentos corporais, planos e eixos de rotação
Graus de liberdade
Cadeia cinemática aberta e fechada
2.2. Artrocinemática
Tipos de articulação
Morfologia e rotação das superfícies articulares
Movimentos fisiológicos, acessórios e combinados
3 – Cinética
3.1. Forças aplicadas ao corpo humano
Forças Músculo-esquelética
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Leis de Newton aplicadas ao corpo humano (Lei da Inércia, Lei da aceleração e Lei da ação
e reação)
Composição de forças
3.2. Alavancas Músculo-esqueléticas
Alavancas de 1 classe
Alavancas de 2 classe
Alavancas de 3 classe
3.3. Torque músculo esquelético
3.4. Aplicações clínicas da estática
Equilíbrio e Postura estática
Peso e centro de gravidade
4 – Morfologia, Arquitetura e Função Muscular
4.1. Estrutura do músculo esquelético
Propriedades do músculo
Morfologia muscular
Arquitetura muscular
Músculos e tendões
Tipos de fibra e função muscular
Unidade motora
Mecanismo de contração muscular
4.2. Tipos de Contração Muscular
Contração isométrica
Contração isotônica (concêntrica e excêntrica)
Contração isocinética
4.3. Características funcionais do músculo
Agonistas, antagonistas, sinergistas
Motores primários e motores auxiliares
5 – Biomecânica do osso
5.1. Estrutura e Composição óssea
5.2. Propriedades biomecânicas do osso
5.3. Comportamento biomecânico do osso
Comportamento ósseo sob vários modos de carga
Remodelação óssea
Mudanças degenerativas nos ossos associadas ao envelhecimento
6 – Fisiologia articular
6.1. Ombro
Osteologia
Artrologia
Movimentos
Estabilizadores passivos (ligg glenoumeral e coracoumeral)
6.2. Cotovelo e antebraço
Osteologia
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Artrologia
Movimentos
Estabilizadores passivos (ligg colateral do rádio e da ulna e anular)
6.3. Punho e mão
Osteologia
Artrologia
Movimentos
Estabilizadores passivos (ligg colateral radial do carpo, colateral ulnar do carpo, radiocárpico
palmar, radiocárpico dorsal e colaterais da mão)
6.4. Quadril
Osteologia
Artrologia
Movimentos
Estabilizadores passivos (ligg redondo, iliofemural, isquiofemural, pubofemural)
6.5. Joelho
Osteologia
Artrologia
Movimentos
Estabilizadores passivos (ligg cruzado anterior, cruzado posterior, colateral tibial e colateral
fibular)
6.6. Tornozelo e pé
Osteologia
Artrologia
Movimentos
Estabilizadores passivos (ligg, deltóide, talofibular
calcaneofibular)

anterior,

talofibular posterior e

V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas teóricas
Aulas práticas em laboratório.
VI - AVALIAÇÃO
Prova escrita.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KAPANDJI, I. A. Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica
humana.5.ed.Panamericana, 1990. 3vls
NORDIN, M.; FRANKEL,V.H.; Biomecânica básica do sistema musculoesquelético.
Guanabara Koogan, 2003.
LEHMKUHL, L.D.; SMITH,L. R. Cinesiologia clínica de Brunnstrom. Manole,1991.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALL, S. J. Biomecanica Básica, 3.ed. Guanabara Koogan, 2000.
MAGEE, D. J. Avaliação musculoesquelética. São Paulo: Atheneu, 2004
ANDREWS, H. Reabilitação física das lesões desportivas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000
CALAIS-GERMAIN, B. Anatomia para o movimento. Manole,1991. 2vls
JOSEPH, H. Bases biomecânicas do movimento humano, Manole, 1999.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Bioquímica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Estudo da importância das diferentes substâncias químicas e seus papéis na formação
estrutural do organismo humano, do metabolismo energético e na fisiologia dos sistemas
cardiovascular, respiratório, endócrino, sanguíneo, renal e neuromuscular.
II – OBJETIVOS GERAIS
A disciplina deverá estudar:
Estrutura química das biomoléculas, metabolismo celular, mecanismos bioquímicos que
expliquem as diferentes funções dos sistemas orgânicos:
Principais fisiopatologias metabólicas de importância ao aluno de fisioterapia.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o estudante a identificar os diferentes tipos de substâncias constituintes dos
alimentos, suas transformações no meio interno; entender a bioenergética, a renovação
estrutural químico-molecular do organismo, a regulação do equilíbrio entre os meios interno
e externo; avaliar e interpretar alterações metabólicas e repercussões importantes ao
trabalho do futuro fisioterapeuta.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONCEITOS GERAIS
1. Conceitos gerais de bioquímica
1.1 Substâncias simples e compostas
1.2 Metabolismo aeróbio e anaeróbio
1.3 Anabolismo e catabolismo.
2. Conceitos gerais de bioenergética
2.1 Reações exergônicas e endergônicas
2.2 Nutrientes
2.3 Valor calórico
2.4 Caloria
2.5 Dieta
2.6 Vias metabólicas
2.6.1 Regulação das vias metabólicas

METABOLISMO DE CARBOIDRATOS
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1. Conceitos gerais sobre carboidratos
1.1 Classificação dos carboidratos
1.2 Via glicolítica
2.Ciclo de Krebs
3.Cadeia fosforilativa
4.Glicogênese e glicogenólise
5.Gliconeogênese e via das pentoses
6.Regulação da glicemia
6.1 Alterações metabólicas: diabete mellitus
METABOLISMO DE LIPÍDEOS
1. Conceitos gerais de lipídeos
1.2 Classificação de lipídeos
 Gorduras, óleos e cerídeos
 Lipídeos simples
 Lipídeos compostos (glicerídeos, fosfolipídeos, glicolipídeos, esfingolipídeos)
1.3 Ácidos Graxos
1.3.1 Classificação
1.3.2 Síntese e degradação de ácidos graxos
1.3.2 Formação e papel dos corpos cetônicos (cetonemia e suas conseqüências)
2. Metabolismo de lipídeos
2.1 Triglicerídeos
 Formação
 Depósito
 Degradação
2.2 Colesterol
 Síntese
 Regulação da síntese
 Lipoproteínas
 Degradação e destino
 Níveis normais de lipídeos no organismo
 Risco de coronariopatias e síndrome da angustia respiratória no recém-nascido.
METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS
1. Conceito de aminoácidos
2. Principais propriedades
3. Degradação
4. Regulação
5. Excreção de aminoácidos
 Transaminação
 Desaminação
 Ciclo da uréia
6. Funções gerais de aminoácidos de importância na fisioterapia
7. Patologias dos aminoácidos (aumento de uréia e creatinina no organismo)
METABOLISMO DE PROTEÍNAS
1. Conceito
2. Classificação (forma e composição)
3. Funções gerais das proteínas
3.1 Importância do colágeno e elastina no organismo
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3.2 Patologias: Doença do colágeno e distrofias musculares
4. Enzimas
4.1 Conceitos
4.2 Funções gerais
4.3 Papel do pH e temperatura sobre enzimas
4.4 Inibição da ação enzimática e a importância clínica na fisioterapia
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas e discussões através de seminários e questionários.
VI – AVALIAÇÃO
Provas bimestrais regimentais, avaliações de seminários e questionários.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PARADA CF. Bioquímica Básica. 7 ed., São Paulo: Editora MNP, 2007.
DEVLIN TM. Manual de Bioquímica e Correlações Clínicas. 1 ed., São Paulo: Editora Edgard
Blucher, 2003.
BAYNES J, DOMINICZAK MH. Bioquímica Médica. 1 ed., São Paulo: Editora Manole, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHAMP PC, HARVEY RA. Bioquímica Ilustrada. 2 ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.
SACKHEIM G, LEHMAN DD. Química e Bioquímica para Ciências Biomédicas. 1 ed., São
Paulo: Editora Manole, 2001;
CAMPBELL, Mary K. Bioquímica. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
MARZZOCO, Anita. Bioquímica básica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1999.
LEHNINGER, A. L. et al. Princípios de bioquímica. 3.ed. São Paulo: Savier, 2002.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Ciências Sociais
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5h/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I - EMENTA
Introdução às Ciências Sociais. O pensamento sociológico clássico. Capitalismo no Brasil.
Globalização. Transformações no Trabalho. Política. Questões Urbanas. Movimentos
Sociais.
II – OBJETIVOS GERAIS
Caberá a disciplina Ciências Sociais, contribuir para que os alunos compreendam sob a
perspectiva científica, os principais problemas da sociedade capitalista e contribuir para o
desenvolvimento das seguintes competências:
 Senso crítico e capacidade de contextualização
 Pensamento estratégico
 Visão sistêmica
 Consciência ética e social
Afora isso, através das estratégias de trabalho e de avaliação, os alunos deverão ter a
oportunidade de desenvolver as competências:
 Senso crítico e capacidade de contextualização
 Comunicação e expressão
 Desenvolvimento pessoal
 Trabalho em Equipe
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O objetivo primeiro da disciplina Ciências Sociais é levar os alunos a compreender que o
capitalismo é um modo de organização econômico e social construído historicamente e
quais são os fundamentos teóricos desse modelo de sociedade.
Outro objetivo da disciplina tem a ver com o aprendizado dos diferentes princípios
explicativos para os fenômenos sociais. Esses princípios explicativos compreendem
diferentes estilos de pensamento, distintas visões da sociedade, do mundo.
Por fim, um último objetivo relaciona-se a reflexão, com base nos diferentes princípios
explicativos dos problemas latentes do mundo contemporâneo.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 – Introdução ao pensamento científico sobre o social
1.1 – As origens do pensamento sobre o social
1.2 - A sociologia pré-científica
1.3 - O pensamento científico sobre o Social
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2– Transformações sociais do século XVIII
2.1– Revoluções burguesas:
2.1.1. Revolução Francesa
2.1.2. Revolução Industrial
3– As principais contribuições do pensamento sociológico clássico
3.1 – Emile Durkheim e o pensamento positivista
3.1.1. – A relação indivíduo x sociedade
3.1.2. – Os fatos sociais; A consciência coletiva
3.1.3 - Solidariedade mecânica e orgânica
3.2.. – Karl Marx e o materialismo histórico e dialético
3.2.1. – Classes Sociais
3.2.2. – Ideologia e alienação
3.2.3. – Salário, valor, lucro, mais-valia
3.2.4. – A amplitude da contribuição de Karl Marx
3.3. – Max Weber e a busca da conexão de sentido
3.3.1. – Ação social; Tipo Ideal
3.3.2. – A tarefa do cientista
3.3.3. – A ética protestante e o espírito do capitalismo
3.3.4. – Teoria da burocracia / Tipos de dominação
4– A formação da sociedade capitalista no Brasil
4.1 – Industrialização e formação da sociedade de classes
4.2 - A formação das classes médias urbanas
4.3 - O capitalismo dependente
5- Globalização e suas conseqüências
5.1.- A globalização comercial e financeira
5.2.- As novas tecnologias
6 – Transformações no Trabalho
6.1. - O processo de precarização do Trabalho
6.2. - Desemprego estrutural; informalidade
7 – Política e relações de poder
7.1. – Política, Poder, Estado
7.2. – Democracia e cidadania
7.3. – Participação política
8 – Questões Urbanas
8.1. – A cidade e seus problemas
8.2. – A questão ambiental urbana
8.3. – Violência urbana
9 – Movimentos sociais
9.1. - A sociedade em movimento
9.2 .- Movimentos da sociedade em rede
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V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
 Aulas expositivas e seminários com incentivo à participação dos alunos no
questionamento e discussões.
 Deverão ser, sempre, sugeridos materiais de leitura adicionais, como forma de
estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos
VI – AVALIAÇÃO


Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Instituição.

VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
BARBOSA, Alexandre F. O mundo globalizado: política, sociedade e economia. São Paulo,
2ª.ed. São Paulo: Contexto, 2003.
COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. 3ª. Ed.- São Paulo: Ed.
Moderna, 2005.
VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2001
Bibliografia Complementar
ANTUNES, Ricardo; SILVA, Maria Ap. M. O avesso do trabalho. São Paulo: Expressão
Popular: 2006
MARTINS, Carlos B. O que é Sociologia. 57ª. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2001
TAVARES, Maria Augusta. Os fios (in)visíveis da produção capitalista: informalidade e
precarização do trabalho. São Paulo: Cortez, 2004.
VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania – a sociedade civil na globalização. Rio de
Janeiro: Record, 2001.
VITA, Álvaro de. Sociologia da Sociedade Brasileira. 7a ed. São Paulo: Ática, 1998.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Comunicação e Expressão
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hs/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Texto e contexto; sistemas de conhecimento e processamento textual; intertextualidade; as
informações implícitas; alteração do sentido das palavras; sofisticação do processo da
argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem como os tipos de argumentos.
II – OBJETIVOS GERAIS
a) ampliar os conhecimentos e vivências de comunicação e de novas leituras do mundo, por
meio da relação texto/contexto;
b) propiciar a compreensão e valorização das linguagens utilizadas nas sociedades atuais e
de seu papel na produção de conhecimento;
c) vivenciar processos específicos da linguagem e produção textual: ouvir e falar; ler e
escrever – como veículos de integração social;
d) desenvolver recursos para utilizar a língua, por meio de textos orais e escritos, não
apenas como veículo de comunicação, mas como ação e interação social.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao término do curso, o aluno deverá ter desenvolvido:
a) seu universo linguístico, incorporando recursos de comunicação oral e escrita;
b) a capacidade de leitura e redação, a partir da análise e criação de textos;
c) o pensamento analítico e crítico, estabelecendo associações e correlações
de
conhecimentos e experiências;
d) seus recursos pessoais para identificação, criação, seleção e organização de ideias na
expressão oral e escrita;
e) a atitude de respeito ao desafio que constitui a interpretação e construção de um texto;
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) Texto e contexto: conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico ou
conhecimento de mundo, conhecimento interacional;
2) Texto e contexto, contextualização na escrita;
3) Intertextualidade;
4) As informações implícitas (pressuposto e subentendido);
5) As condições de produção do texto: sujeito (autor/leitor), o contexto (imediato/histórico) e
o sentido (interação/interpretação);
6) Alteração no sentido das palavras: a metáfora e a metonímia;
7) Os procedimentos argumentativos em um texto
8) O artigo de opinião e o texto crítico (resenha), enquanto gêneros discursivos.
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V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
 Leitura de textos;
 Oficina de leitura e produção de textos.
 Aulas expositivas e interativas;
 Seminários;
 Trabalhos dirigidos
VI – AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada de forma permanente, por meio de trabalhos, seminários, provas
e participação em aula, conforme regimento da IES.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. (2008). Para entender o texto: leitura e redação.
17. ed. São Paulo: Ática.
_____. (2006). Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: Ática.
KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. (2006). Ler e compreender: os sentidos do
texto. São Paulo: Contexto.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Margarida de & HENRIQUES, Antonio. (2007). Língua Portuguesa:
noções básicas para cursos superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas.
FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. (2008) 17ª ed. Prática de texto para
estudantes universitários. 17. ed. Petrópolis: Vozes.
EMEDIATO, Wander. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. São Paulo:
Geração Editorial, 2004.
FÁVERO, Leonor. 9ª ed. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2003.
FERRARA, Lucrécia. Leitura sem palavras. São Paulo: Ática, 1992.
Dicionários diversos, jornais e revistas.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas

I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala de aula,
por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento dos conteúdos das
disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo. Seu escopo é estimular o aluno a
adquirir maior conhecimento em sua área de atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos explorados na
sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora da sala de
aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo das disciplinas do
semestre.
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos, presencialmente e na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V - AVALIAÇÃO
O aluno deverá realizar no mínimo 75% dos exercícios disponibilizados pelo professor.
A realização dos Estudos Disciplinares (ED) será comprovada pela entrega dos exercícios e
pela Ficha de Controle devidamente preenchida e assinada pelo aluno e pelo professor.
VII – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde a bibliografia
dos Planos de Ensino das disciplinas do semestre.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fundamentos de Ações Preventivas em Saúde
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Promover a reflexão da gestão em serviço de saúde a respeito da coletividade e dos papeis
desempenhados pelos profissionais na identificação de necessidades na saúde coletiva.
II – OBJETIVOS GERAIS
Conhecer os mecanismos de fiscalização e controle da qualidade
Discorrer sobre os Problemas de Saúde Pública no Brasil, incluindo os relacionados ao meio
ambiente que interferem no processo saúde-doença tanto individual como coletivamente.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar a situação de saúde das populações
Compreender: Defesa e proteção da saúde
O conhecimento sobre a situação de saúde requer informações sobre o perfil de morbidade
e mortalidade.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A Medida da Saúde Coletiva:
1. História natural da doença (período pré-patogênico e patogênico) e níveis de prevenção
(primária, secundária e terciária).
2. Fatores relacionados com as condições de saúde das populações. Variáveis de tempo,
espaço e pessoa.
3. Epidemiologia geral das doenças transmissíveis: o processo de transmissão;
características dos agentes infecciosos e suas relações com o hospedeiro; fontes de
infecção/infestação; portas de entrada e vias de eliminação.
4. Processo epidêmico: endemia, epidemia e pandemia. Aspectos diferenciais dos níveis
de intervenção.
5. Prevenção das doenças transmissíveis. Medidas referentes à fonte de infecção, às vias
de transmissão e ao hospedeiro.
6. Conceitos e tipos de imunidade.
Sistema de informações em Saúde:
1. Levantamentos, fontes de dados demográficos e de morbidade. Importância no
diagnóstico de saúde da coletividade.
2. Registros dos eventos vitais: nascimentos e óbitos: documentos e fluxos.
3. Classificação Internacional de Doenças.
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4. Principais índices, proporções e coeficientes relacionados ao nível de saúde da população
(globais e específicos).
5. Indicadores de saúde.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas, seminários, trabalhos em grupo e exercícios em aula.
VI - AVALIAÇÃO
Provas regimentais, estudos de caso, apresentação de seminários e trabalhos em grupo.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Leser W, Barbosa V, Baruzzi RG, Ribeiro MBD, Franco LJ. Elementos de Epidemiologia
Geral. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu; 1990.
Rouquayrol MZ, Almeida Filho N. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janeiro: Medsi; 1999.
Laurenti R, Mello Jorge MHP, Lebrão ML, Gotlieb SLD. Estatísticas de Saúde. São Paulo:
EPU Edusp; 1987.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SENAC. A relação entre indivíduos e condições socioambientais. Rio de Janeiro: SENAC,
2009
Lucchese, Fernando. Fatos e mitos sobre sua saúde. Porto Alegre: L&PM Pocket Saúde,
2006
Sachor, Nicolas. As doenças que você tem e não sabe. Belo Horizonte: Editora MG,2005
Houdret, Jean-Claude. Dormir bem para viver melhor. São Paulo: Larousse,2009
Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiologia clínica. Porto Alegre: Artes Médicas;
1990.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 2° Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisiologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
A Fisiologia estuda o funcionamento e as principais alterações dos sistemas: Cardiovascular,
Respiratório, Sanguíneo e Digestório.
II – OBJETIVOS GERAIS
- Descrever e discutir o funcionamento dos sistemas citados, reconhecer e interpretar suas
principais fisiopatologias;
- Relacionar os sistemas entre si e estabelecer a interligação fundamental de toda a
Fisiologia Sistêmica, para compreensão do estado de saúde e seu papel na projeção clínica
das etapas acadêmica posteriores e do exercício profissional;
- Descrever e discutir a importância dos sistemas estudados na qualidade de vida e no
processo de reabilitação dos pacientes na fisioterapia.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O aluno deverá ser capaz de:
- Descrever todos os sistemas estudados e suas funções;
- Interpretar sinais e sintomas, exames clínicos e parâmetros laboratoriais correspondentes
às principais fisiopatologias estudadas;
- Relacionar os efeitos das alterações estudadas sobre a homesotasia, caracterizando
claramente a Saúde como estado completo do bem estar físico, mental e social;
- Caracterizar o estabelecimento do Diagnóstico, mesmo que embrionariamente, através da
relação funções orgânicas normais e alterações clínicas observadas.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
SISTEMA CARDIOVASCULAR
1. Revisão Anatômica do Coração
 Átrios e ventrículos
 Artérias e veias
 Septos
 Valvas atrioventriculares e arteriais (sigmóides, semilunares)
2. Pequena e Grande Circulação
 Sangue Arterial e Venoso
 Metabolismo celular – O2 e CO2
 Circuitos vasculares
3. Propriedades Cardíacas
3.1. Automatismo (Cronotropismo) – conceito
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 Marca-passo: nó sinoatrial (sinusal); nó atrioventricular
 Freqüência cardíaca: alterações – ação do sistema nervoso autônomo simpático e
parassimpático, sistema endócrino; freqüência cardíaca de atletas e não atletas.
 Arritmias cardíacas: conceitos; Insuficiência cardíaca congestiva (conceito e uso de
medicamentos inotrópicos)
3.2. Excitabilidade (Batmotropismo) – conceito
 Células excitáveis
 Potenciais de membrana (de repouso, de ação, de repolarização), valores de
potenciais; importância do potencial cardíaco x antiarritmicos
3.3. Condutibilidade (Dromotropismo) – conceito, sistema excito-condutor do coração,
condução elétrica propriamente dita
3.4. Contratilidade (Inotropismo) Conceito
 Estudo da contração da musculatura cardíaca
 Estudo da contração da musculatura esquelética
 Estudo da contração da musculatura lisa
3.5 ECG: conceito, derivações IESolares e bipolares, ondas elétricas do ECG normal
(significado), tipos de derivações
4. Ciclo cardíaco: conceito, períodos e fases
4.1. Período de relaxamento isovolumétrico
4.2. Período de enchimento ventricular
4.3. Período de sístole atrial
4.4. Período de sístole ventricular (fase de contração isovolumétrica, fase de ejeção)
4.5. Ruídos cardíacos
4.6. Sopros
4.7. Tempo de ciclo: isquemias – Angina pectoris e infarto do miocárdio
5. Débito cardíaco e efeitos modificadores
5.1. Débito cardíaco: conceito e fatores modificadores
5.1.1. freqüência cardíaca: ação do sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático
5.1.2. Volume sistólico: conceito e modificações pelo retorno venoso e resistência periférica
5.1.2.1. Retorno venoso: conceito e alterações modificando o débito cardíaco
5.1.2.2. Resistência periférica: conceito e alterações - mecanismo de Frank-Starling
6. Pressão arterial
6.1. Conceito de pressão arterial e fatores modificadores
6.1.1. Débito cardíaco
6.1.2. Resistência periférica e alterações da pressão arterial
7. Regulação nervosa do sistema cardiovascular (pressão arterial)
7.1. Receptores – reflexos: baroceptores e quimioceptores
7.2. Centros superiores: área pressora e área depressora
7.3. Regulação do trabalho cardíaco e da pressão arterial.
7.3.1. Pressão arterial aumentada.
7.3.1. Pressão arterial diminuída.
SISTEMA RESPIRATÓRIO
1. Função do sistema respiratório.
2. Revisão anatômica e funcional: vias aéreas (de condução e respiratória).
3. Zona respiratória: histologia e função.
4. Revisão anatômica dos músculos respiratórios (músculos da inspiração normal e forçada:
funções destes músculos .na expansão torácica; músculos da expiração forçada: funções na
expiração), espaço morto anatômico e espaço morto fisiológico.
5. Mecânica respiratória: inspiração e expiração.
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6. Volumes e Capacidades pulmonares.
6.1. Volume corrente.
6.2. Volume de reserva inspiratória.
6.3. Volume de reserva expiratória.
6.4. Capacidade vital.
6.5. Volume residual.
6.6. Capacidade inspiratória.
6.7. Capacidade residual funcional.
6.8. Capacidade pulmonar total.
6.9. Ventilação.
6.10. Ventilação alveolar.
7. Transporte de gases.
7.1. O2 dissolvido e combinado e fatores que alteram a curva da HbO 2.
7.2. CO2 dissolvido e combinado.
8. Controle da respiração.
8.1. Centros superiores: centro respiratório, centro pneumotáxico.
8.2.1. Controle quimioceptor da respiração.
8.2.2. Mecanismos reflexos da vias aéreas
8.2.2.1. Reflexos de apnéia, deglutição, oclusão laríngea, expiratório, broncomotor, espirro,
tosse, Heriong-Brauer, Paradoxal de Head.
9. Alterações da Respiração: conceitos e exemplos de causa (dispnéia, hipercapnia,
respiração de Cheyne-Stokes, respiração de Kussmaul, respiração de Biot).
SANGUE
1. Características gerais: cor, plasma, densidade.
2. Componentes: porção líquida e porção sólida.
3. Funções gerais do sangue.
3.1. Manutenção da pressão oncótica.
3.2. Defesa do organismo.
3.3. Papel na coagulação Sanguínea.
3.4. Transporte de lipoproteínas e glicoproteínas
3.5. Transporte de substâncias, gases e hormônios.
3.6. Correlação entre órgãos e sistemas (como o sistema endócrino)
4. Hematopoiese: conceito e produção de células sanguíneas.
4.1. Órgãos hematopoiéticos: funções durante a vida embrionária e adulta.
4.2. Células totipotentes e células tronco.
4.3. Eritropoiese: mecanismo de produção de eritropoetina.
5. Hemácias - Composição: heme + globinas, valores normais.
5.1. Metabolismo de ferro: dieta, transporte, armazenamento (formas solúvel e insolúvel);
hemocaterese.
5.1.1. Formação de bilirrubinas, icterícias (tipos e causas); Doença hemolítica do recémnascido, hiperbilirrubinemia fisiológica do recém-nascido
5.2. Eritrônio.
5.2.1. Departamento de reprodução: papel da vitamina B12 e ácido fólico.
5.2.2. Departamento de maturação: papel do ferro, vitamina C, vitamina B6.
5.3. Anemias carenciais (conceito): anemia macrocítica hipercrômica e anemia microcítica
hipocrômica.
6. Anemias: quadro clínico, causas: alterações da eriotropoiese, perda sanguínea,
destruição de hemácias.
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7. Grupos sanguíneos: conceito de aglutinogênio, aglutininas, tipagem sanguínea, doença
hemolítica do recém nascido.
8. Plaquetas: características e valor normal.
8.1. Coagulação sanguínea: conceito e fases.
8.1.1. Fase vascular, imediata ou precoce: características, avaliação (tempo de
sangramento: valor normal).
8.1.2. Fase plasmática, química ou tardia: características, avaliação (tempo de coagulação:
valor normal).
8.1.2.1. Fatores hepato-dependentes e K-dependentes.
8.1.2.2. Fatores anti-hemofílicos (conceito de hemofilia).
8.1.3. Doenças da coagulação.
8.1.3.1. Hemofilias.
8.1.3.2. Doença de Von Willembrand.
8.2. Fibrinólise: conceito, características, funções.
9. Leucócitos: características, valores normais e funções.
9.1. Propriedades de defesa dos leucócitos.
9.2. Fagocitose.
9.3. Papel de basófilos: funções, valores normais, alterações.
9.4. Papel de eosinófilos: funções, valores normais, alterações.
9.5. Papel de neutrófilos: funções, valores normais, alterações.
9.6. Papel de linfócitos: funções, valores normais, alterações.
9.7. Papel dos monócitos: funções, valores normais, alterações.
SISTEMA DIGESTÓRIO
1. Revisão anatômica do sistema digestório
2. Mastigação e deglutição
2.1. Fases: oral, faríngea, esofágica
3. Secreções Gastrintestinais: composição e funções gerais
3.1. Salivar
3.2. Gástrica
3.3. Biliar
3.4. Pancreática
3.5. Entérica
4. Digestão e absorção
4.1. Carboidratos
4.2. Proteínas
4.3. Lipídeos
5. Motilidade Gastrintestinal
5.1. Gástrica
5.2. Intestino delgado
5.3. Intestino grosso
6. Formação das fezes e defecação
6.1. Fezes: conteúdo
6.2. Mecanismo de defecação
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas, seminários e pesquisa orientadas.
VI – AVALIAÇÃO
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Provas bimestrais regimentais, avaliações de seminários propostos após os capítulos
estudados, avaliação das pesquisas orientadas.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUYTON, AC. Tratado de Fisiologia Médica. 10 ed., Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan,
2006.
BERNE, RM, LEVY, MN. Fisiologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan.
CONTANZO, L. Fisiologia. 2 ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HOUSSAY, AB, CONGOLANI, HE. Fisiologia Humana. Porto Alegre: Artmed.
TARANTINO, A. B. Doenças pulmonares. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
DOUGLAS, CR. Tratado de Fisiologia Aplicado à Saúde. São Paulo, Artes Médicas, 2002.
DAVIES, A, BLAKELEY, AGH, KID, C. Fisiologia Humana. Porto Alegre: Artmed, 2000.
GUYTON, AC, HALL, JE. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.
GUYTON, AC, HALL, JE. Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças. Rio de Janeiro:
Guanabar Koogan, 1998.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 3o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Cinesioterapia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Esta disciplina propõe o estudo do exercício terapêutico à luz da Cinesiologia, Fisiologia,
Anatomia e Biomecânica. Os efeitos dos exercícios aplicados sobre o aparelho locomotor,
segundo suas indicações para promover o restabelecimento do ato motor, bem como discutir
e analisar os mecanismos de aprendizado motor, sua efetividade, indicações e contra
indicações.
II – OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar aos alunos conhecimentos básicos dos movimentos corporais e suas relações
com as disfunções dos diferentes sistemas do corpo humano. Proporcionar e promover
conhecimentos teóricos e práticos dos exercícios terapêuticos, direcionando o aluno a um
raciocínio fisioterapêutico.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar os alunos a fundamentarem todos os recursos cinesioterapêuticos e da
reeducação funcional através do conhecimento das bases fisiológicas dos movimentos,
estimulando o raciocínio, para a discussão e a utilização dos recursos básicos de fisiologia,
anatomia e biomecânica.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação da Disciplina:
 Conteúdo;
 Critérios de Avaliação;
 Objetivos;
 Bibliografia;
Aspectos Históricos da Cinesioterapia
Introdução à Cinesioterapia (Metas do Exercício Terapêutico):
 Força;
 Resistência;
 Mobilidade e Flexibilidade;
 Estabilidade;
 Relaxamento;
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Coordenação e Equilíbrio;
Habilidades Funcionais.

Amplitude Movimento:
 Definições;
 Indicações;
 Limitações;
 Precauções e Contra indicações;
 Procedimentos.
Características Funcionais dos Músculos:
 Potencial da Fibra Muscular;
 Funções dos músculos;
 Componentes mecânicos do músculo;
 Ações musculares gerais.
Fatores que influem na Força Muscular:
 Ângulo de Inserção do Músculo;
 Relação Comprimento-Tensão;
 Relação Força Velocidade;
 Ciclo Alongamento Encurtamento;
 Músculos Uni e Biarticulares.
Exercícios Resistidos:
 Definição;
 Metas e Indicações;
 Precauções e Contra Indicações.
Tipos de Exercícios Resistidos:
 Especificidade de Treinamento;
 Transferência de Treinamento;
 Exercício Isotônico;
 Exercício Isocinético;
 Exercício Isométrico;
 Exercício Concêntrico e Excêntrico;
 Cadeia Cinética Aberta e Fechada.
Exercício com Resistência Manual:
 Definição;
 Princípios para aplicação;
Exercícios com Resistência Mecânica
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas Teóricas, Aulas Práticas e Apresentação de Seminários com Recursos Áudio Visuais.
VI – AVALIAÇÃO
Participação em aula, prova escrita, prova prática e seminários.
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VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ADLER, S. S. PNF – Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva: Um Guia ilustrado. São
Paulo, Editora Manole, 1999.
BASMAJIAN, John V. Terapêutica por exercícios. Editora Manole; Terceira edição,1987.
KISNER, C.; COLBY L. A. Exercícios Terapêuticos. Editora Manole; Segunda edição; SP
1992.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CALAIS, Germani Blandini. Anatomia para o movimento. Vol. 1, SP, Ed. Manole,1991.
DANIELS, L; WORTHINGHAM, C. Exercícios terapêuticos para o alinhamento e função
corporal. Editora Manole; Segunda edição, 1987.
DUFOUR, GÉNOT, LEROY, NEIGER, PÉNINOU, PIERRON. Cinesioterapia – Vols 1, 2, 3 ,
4
HALL, CARRIEM; BRODY, LORI THEIN. Exercício Terapêutico na busca da função.
Guanabara Koogan, 2001.
HAMILL, JOSEPH; KNUTZEN, KATHLEEN M. Bases Biomecânicas do Movimento Humano.
Editora Manole. 1a edição, 1999.
KAPANDJI, I. A. Fisiologia Articular. Editora Manole, 3 vol., 1990.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 3o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Patologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I – EMENTA
Estudo dos conceitos básicos dos principais processos patológicos presentes nos diferentes
tipos de doença, estudando a evolução e o reconhecimento da sua etiopatogenia e da
morfologia macro e microscópica.

II - OBJETIVOS GERAIS
Oferecer ao estudante a filosofia de enfoque preventivo. Desenvolver conhecimentos sobre
os desvios do estado de saúde, motivação racional e base para o exercício profissional.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver conceitos relacionados com a Etiopatogenia e Fisiopatologa dos processos
fundamentais básicos que compõem os quadros das doenças, reconhecer e interpretar a
evolução das doenças, de modo a permitir o seu reconhecimento e orientar o procedimento
terapêutico.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à Patologia
a. Conceitos gerais;
b. Esboço histórico;
2. Patologia celular
a. Patologia do metabolismo, da lesão e da morte celular
i. Degeneração e infiltração;
ii. Apoptose;
iii. Necrose e gangrena;
iv. Calcificação patológica;
v. Pigmentação patológica.
3. Processo Inflamatório
4. Distúrbios circulatórios locais
a. Generalidades sobre o meio interno;
b. Edema;
5. Neoplasias
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i. Classificação e diferenciação das neoplasias
ii. Tumores benignos;
iii. Tumores malignos;
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Serão ministradas aulas teóricas expositivas e, sempre que cabível, com utilizaçaõ de
material iconográfico ilustrivo do conteúdo didático enfatizando a atuação profissional.
Eventualmente, aulas práticas de microscopia.
VI – AVALIAÇÃO
Provas de avaliação teórica utilizando perguntas dissertativas, testes ou ambos os sistemas.
Seminários. Relatórios de aulas práticas ( havendo )
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MONTENEGRO, N. R.; FRANCO, M. Patologia – Processos Gerais 3. Ed. São Paulo,
Atheneu, 1992.
COTRAN, R. S. : KUMAR, V.; ROBBINS, S.L Robbins Patologia Estrutural e Funcional Trad.
Port. 5. Ed. Rio de Janeiro, Guanabara – Koogan, 1991.
DORETTO,Dario.Fisiopatologia clínica do sistema nervoso : fundamentos da semiologia.
São Paulo, Atheneu, 2001
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KUMAR, V.;COTRAN, R.S.; S.L Patologia Básica Trad. Port. 5. Ed. Rio de Janeiro,
Guanabara – Koogan, 1994.
COLLINS, T; COTRAN, R S; ROBBINS, S L; KUMAR, V. FUNDAMENTOS de Robbins:
patologia estrutural e funcional. Ed. Guanabara-Koogan.
KIERSZENBAUM, A L. Histologia e biologia celular: uma introdução a patologia. Ed.
Elsevier.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 3o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Anatomia e Neuroanatomia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas

I - EMENTA
Reconhecimento do Sistema Cardiovascular, Sistema Respiratório, Sistema Digestório,
Aparelho Urogenital, Neuroanatomia (Sistema Nervoso Central e PERIFÉRICO), Sistema
Endócrino e Sistema Tegumentar.

II - OBJETIVOS GERAIS
O aluno deverá ser capaz de:
Ser organizado e disciplinado, pelo caráter metodológico e precisão de linguagem da
disciplina;
Ter comportamento ético-moral, pela natureza do material (cadáver) utilizado para estudo, e
pelo método de ensino-aprendizagem;
Compreender a organização do corpo humano, precedendo aplicação no vivo.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer a topografia geral das várias regiões do corpo humano;
Identificar os órgãos isoladamente e in locu;
Correlacionar as projeções dos órgãos nas paredes externas do organismo;
Entender a correlação da disciplina com outras disciplinas de aplicação.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Sistema Circulatório:
Sistema Cardiovascular
Conceito e filogênese
Circulação em geral: sistêmica, pulmonar e fetal
Coração
Posição do coração, base, ápice, faces e margens
Envoltórios do coração
Morfologia interna e externa
Esqueleto fibroso e valvas cardíacas
Vasos da base do coração
Fluxo sanguíneo
Sistema condutor do coração
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Vascularização e inervação
Vasos sangüíneos
Artérias: conceito, características, situação, ramos, circulação colateral
Veias: conceito, características, situação
Capilares: conceito, estrutura, distribuição, funções e conceito de sinusóides
Sistema Linfático
Conceito e funções
Troncos coletores principais
Capilares e vasos
Linfonodos das regiões do corpo: cabeça e pescoço, tronco e membros: superior e inferior
Timo e baço
2- Sistema Respiratório
Conceito, divisão e componentes
Nariz: cavidade nasal, paredes do nariz, seios paranasais
Faringe: estrutura, divisões, morfologia, relações
Laringe: conceito, funções, constituição, morfologia interna, relações
Traquéia: conceito, morfologia, relações
Brônquios: morfologia, relações, divisões
Pulmões: morfologia, divisões, pleuras
Tórax: constituição das paredes, projeções dos órgãos internos,
Mecânica respiratória e músculos respiratórios
3- Sistema Digestório
Boca: conceito, limites, comunicações e divisão, paredes da boca, língua, dentes
Faringe: estrutura, divisões, morfologia, relações
Esôfago: conceito, limites, divisões, estrutura, relações
Estômago: conceito, divisões, estrutura, relações, vascularização e inervação
Intestino delgado: limites, divisão, arquitetura, dimensões características morfológicas,
vascularização e inervação.
Intestino grosso: limites, dimensão, características morfológicas
Fígado: conceito, relações, morfologia externa, vascularização e inervação
Vesícula biliar
Pâncreas: conceito, situação e relações
Peritôneo: conceitos gerais
4- Aparelho Urogenital
Sistema Urinário
Rim: morfologia, arquitetura, relações
Ureter: conceito, situação, relações
Bexiga: forma, situação, relações
Uretra: dimensões, situação, relações
Sistema Genital Masculino
Escroto
Testículo e epidídimo: morfologia, localização, vascularização, importância
Ducto deferente: morfologia, trajeto, relações
Glândula seminal: situação, morfologia, relações, importância
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Próstata: situação, morfologia, relações, importância
Glândula bulbouretral: situação, morfologia, importância
Pênis: morfologia, estrutura, vascularização
Conceito de sêmen
Uretra masculina
Perineo
Sistema Genital Feminino
Pudendo feminino (vulva): monte do púbis, lábios do pudendo, vestíbulo da vagina, bulbo do
vestíbulo, óstio da vagina, glândulas vestibulares, clitóris e seus constituintes
Ovários: morfologia, função, situação, posição, meios de fixação
Tuba uterina: morfologia, função, vascularização, meios de fixação
Útero: conceito, forma, morfologia, arquitetura, meios de fixação, posição, relações
Vagina: função morfologia, relações, fórnice da vagina hímen
Uretra feminina
Períneo e músculos do períneo
Músculos do diafragma da pelve
5. Neuroanatomia
Sistema Nervoso
Conceito geral e funcional
Embriologia e divisões e organização geral do sistema nervoso
Sistema ventricular
Noções de tecido nervoso: neurônios, sinapses, neuróglia, fibras nervosas e nervos
Conceito de substância branca e cinzenta, tratos, fascículos, funículos, comissuras,
lemnisco, fibras (comissurais, projeção e associação)
Sistema Nervoso Central
Estrutura macroscópica da medula espinal e seus envoltórios (meninges)
Morfologia externa
Morfologia interna:substância cinzenta( núcleos) e substância branca ( tratos e fascículos do
funículo anterior, lateral e posterior)
Reflexos medulares
Encéfalo
Estrutura macroscópica do Tronco Encefálico: componentes
Bulbo
Morfologia externa
Morfologia interna: substância branca (tratos e fascículos) e substância cinzenta ( núcleos)
Ponte
Morfologia externa
Morfologia interna ( parte basilar e tegmento): substância branca ( tratos, fibras, lemniscos e
fascículos) e substância cinzenta ( núcleos)
Mesencéfalo
Morfologia externa
Morfologia interna: pedúnculo cerebral , substância branca (tratos, lemniscos e fibras) e
substância cinzenta (núcleos, aqueduto do mesencéfalo, teto do mesencéfalo)
Formação Reticular: função e localização
Cerebelo: função, e divisão ontogenética e filogenética
Morfologia externa e IV ventrículo
Morfologia interna: árvore da vida, córtex cerebelar, núcleos do cerebelo, pedúnculos
cerebelares
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Diencéfalo: função e morfologia externa e interna de seus componentes ( epitálamo, tálamo,
subtálamo, metatálamo, hipotálamo e terceiro ventrículo)
Telencéfalo: função
Morfologia externa: hemisférios, sulcos e giros
Morfologia interna: substância branca ( fibras de associação intra-hemisféricas e
interhemisféricas, fibras de projeção) substância cinzenta ( córtex cerebral e sua arquitetura,
classificação das áreas corticais, áreas funcionais)
Núcleos da base: função, componentes e patologias associadas
O sistema límbico
Grandes vias eferentes e aferentes
Meninges do sistema nervoso central e líquor
Vascularização do sistema nervoso central
Parte periférica: conceito de gânglio, nervo motor, sensitivo e misto, nervos e seus
envoltórios, componentes funcionais, morfologia geral, nervos espinais e territórios
cutâneos, e nervos cranianos
Nervos torácicos
Estudo dos plexos: cervical, braquial e lombossacral
Divisão Autônoma: conceito, divisões, conceituações funcionais, características diferenciais
das divisões, considerações anatômicas e fisiológicas das divisões do SNA
Órgãos dos sentidos
Receptores
Características gerais: olfação e gustação
Visão: características gerais, morfologia interna e externa do olho, músculos intrínsecos e
extrínsecos do olho, funções das estruturas oculares, anexos do bulbo ocular,
vascularização do bulbo ocular
Audição: características gerais, morfologia das orelhas externa, média e interna
6. Sistema Endócrino
Conceito
Características gerais
Funções gerais
Glândulas endócrinas: localizações e generalidades
7. Sistema Tegumentar
Pele: conceito, estrutura, funções, características morfológicas e físicas, vascularização e
inervação
Anexos: pêlos, unhas, glândulas cutâneas, mamas
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas com a utilização de recursos audiovisuais. Aulas práticas com a utilização
de material anatômico ( peças cadavéricas ).
VI – AVALIAÇÃO
Provas teóricas dissertativas ou testes, Provas práticas.
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VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DANGELO E FATTINI, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar Ed. Atheneu, São Paulo.,
2000.
MACHADO, A., Neuroanatomia Funcional. Rio de Janeiro, Ed. Atheneu, 1998.
SOBOTTA, J., Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara-Koogan,,2000 .
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SPENCE, A.P., Anatomia Humana Básica. São Paulo, Ed. Manole Ltda., 1998.
GARDNER, E., GRAY, D.J. E O’RAHILLY, R., Anatomia. Rio de Janeiro, Ed. GuanabaraKoogan, 1978.
MOORE, K.L., Anatomia Orientada para a Clínica. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara-Koogan,
2000.
NETTER, F.H., Atlas de Anatomia Humana, 3a.ed. Porto Alegre, Ed. Artes Médicas, 2003.
DIDIO,LJA., Tratado de Anatomia Aplicada, Vol. 1 e 2, 2ªed.,São Paulo, Pollus Editorial,
2002.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 3o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Semiologia Aplicada à Fisioterapia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Ensino das metodologias de avaliação clínica e funcional das disfunções músculoesqueléticas através da análise, compreensão, fundamentação e treinamento dos
procedimentos e manobras que as compõe. Inclui uma ampla abordagem prática dos
procedimentos de avaliação: coleta de dados pessoais, anamnese, inspeção, palpação
óssea e dos tecidos moles, goniometria, testes da função muscular, avaliação passiva das
estruturas inertes e contráteis, e testes especiais.
II – OBJETIVOS GERAIS
Fornecer aos alunos conhecimentos e recursos teórico-práticos para realização da avaliação
funcional das diversas disfunções músculo-esqueléticas, quantificando-as, qualificando-as e
descrevendo-as. Desenvolver a avaliação clínica e funcional para um diagnóstico correto,
direcionar ou redirecionar um tratamento. Promover o direcionamento do raciocínio
fisioterapêutico relativo ao diagnóstico funcional, objetivo do tratamento e sua evolução.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver a investigação pela anamnese detalhada do paciente e a capacidade de
relacionar o exame físico às informações obtidas do paciente e ao tratamento e evolução.
Desenvolver a avaliação clínica e funcional que inclui a observação das estruturas, palpação
óssea e dos tecidos moles, avaliação através da mobilização ativa e passiva, testes
musculares, goniometria, perimetria, testes especiais.
Capacitar a avaliação clínica e funcional dos membros superiores e inferiores
Discutir as bases morfológicas, estruturais, cinesiológicas e fisiológicas, envolvidas na
avaliação funcional e clínica.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Anamnese
- Ficha de avaliação;
- Dados pessoais;
- Semiotécnica da anamnese;
-Queixa principal;
- História da moléstia atual;

130

- História da moléstia pregressa;
- Antecedentes pessoais e familiares;
- Exames complementares;
- Hábitos de vida;
- AVDs e AVPs.

2. Exame dos Sistemas Esquelético, Articular e Muscular
a. Ombro, Cotovelo, Punho e Mão
Revisão anatômica:
- Estruturas Ósseas;
- Articulações;
- Ligamentos principais;
- Músculos.
Exame físico geral:
- Inspeção/Observação;
- Palpação óssea;
- Palpação dos tecidos moles;
- Medida do corpo e partes: goniometria e perimetria;
- Testes de função/força muscular;
- Testes de mobilidade passiva e ativa
- Testes especiais para ombro: T.Apley, T. Apreensão para subluxação anterior, T.
Rockwood, T. de Deslizamento Acrômio-clavicular, T. de Flexão Cruzada, T. Yergason, T.
Speed, T. Queda do Braço, T. Supraespinal / Jobe, T.Hawkins p/ impacto.
- Testes especiais para cotovelo: T. de esforço/stress em varo e valgo, T. de epicondilite
lateral (cotovelo-de-tenista), T. epicondilite medial (cotovelo-de-golfista), T. de Mill, T.
Cozen, T. Tinel nervo ulnar, T. Pinça, T. Wartenberg, T. para Síndrome do Pronador
redondo.
- Testes especiais para punho e mão: T. Finkelstein, T. Phalen, T. para flexores profundos e
superficiais dos dedos.
b. Quadril, Joelho, Tornozelo e Pé
Revisão anatômica:
- Estruturas Ósseas;
- Articulações;
- Ligamentos principais;
- Músculos.
Exame físico geral:
- Inspeção/Observação;
- Palpação óssea;
- Palpação dos tecidos moles;
- Medida do corpo e partes: goniometria e perimetria;
- Testes de função/força muscular;
- Testes de mobilidade passiva e ativa
- Testes especiais para o quadril: T. Ober, T. Patrick/Fabere, T.Discrepância anatômica, T.
Trendelemburg, T. Thomas, T. Piriforme.
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- Testes especiais para o joelho; T.Gaveta anterior, T. Gaveta posterior, T. Stress em varo e
stress em varo, T. Apreensão para subluxação patelar, T. Apreensão de Fairbanks, T. Apley
compressão, T. Apley distração, T. McMurray, T. Lachman, T. Pivot Shift, Sinal de Clarke, T.
de Flutuação.
- Testes especiais para o tornozelo e pé: Sinal da gaveta anterior e posterior do tornozelo, T.
para diferenciação de pé plano e flexível, T. Thompson, T. Stress em inversão e eversão,
Sinal de Homan.
c. Articulação têmporomandibular-ATM, Coluna Cervical e Torácica, Coluna Lombar e
Lombossacra
Revisão anatômica:
- Estruturas Ósseas;
- Articulações;
- Ligamentos principais;
- Músculos.
Exame físico geral:
- Inspeção/Observação;
- Palpação óssea;
- Palpação dos tecidos moles;
- Testes de função/força muscular;
- Testes de mobilidade passiva e ativa
- Testes especiais para a ATM: Avaliação da simetria e crepitação/estalido na abertura e
fechamento da boca, T. Chvostek.
- Testes especiais para a coluna cervical: T. Compressão, T. de Spurling, T. Valsalva, T.
Adson, Sinal de Lhermitte, T. Distração, T. Soto-Hall, T. de Percussão espinhal.
- Testes especiais para coluna torácica: Slump teste na posição sentada, T. Percussão
espinhal, T. Compressão esternal.
- Testes especiais para a coluna lombar e lombossacra: Slump teste na posição sentada,
Sinal de Lasègue, T. Estiramento femoral, T. Schober, T. Stibor, T. Milgram, T. Hoover, T.
Pheasant.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas;
Aulas práticas demonstrativas;
Filmes demonstrativos;
Slides;
Seminários de artigos científicos.
VI – AVALIAÇÃO
Avaliação do desempenho e participação durante as aulas práticas;
Prova escrita;
Prova prática;
Seminários.
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VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAGEE DJ. Avaliação musculoesquelética, Manole, 4ed, São Paulo, 2004.
HERBERT, Sínizio; XAVIER, Renato.Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. Porto
Alegre: Artemd,2003.
HOPPENFELD, S. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. Atheneu, Rio de
Janeiro, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
O’SULLIVAN, SB; SCHIMTZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento, Manole, 2ed, São
Paulo, 1993.
PALMER, ML; EPLER, ME. Fundamentos das técnicas de avaliação musculoesquelética,
Guanabara Koogan, 2ed, Rio de Janeiro, 2000.
WEINSTEIN, S. L. ; BUCKWALTER, J. A. Ortopedia de turek: princípios e sua aplicação.
São Paulo: Manole, 2000.
CIPRIANO, JJ. Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. Manole, 3ed, São
Paulo, 1999.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 3o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisiologia do Sistema Regulador
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Estudo da Fisiologia do Sistema Nervoso e sua interrelação com outros sistemas; ampliando
conceitos e funcionamento desses sistemas na regulação geral do organismo humano.
II – OBJETIVOS GERAIS
Estudar as funções do Sistema Nervoso (Central e Periférico) e suas ligações com demais
sistemas orgânicos.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o estudante a entender as funções neuronais, vias nervosas, circuitos sensoriais e
motores, e a integração com os Sistemas Digestório, Endócrino e Renal, e capacitá-lo a
avaliar e interpretar as principais alterações relacionadas ao conteúdo dos sistemas
estudados.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Sistema Nervoso:
Revisão de aspectos anatômicos e histológicos do Sistema Nervoso;
Classificação e organização do Sistema Nervoso;
Excitabilidade Nervosa: fases da excitabilidade; potenciais de repouso e de ação da
membrana nervosa; períodos refratário absoluto e relativo; tipos de estímulos;
Sinapses: conceito, neurotransmissores, tipos de sinapses (química e elétrica),
sinapses inibitórias e excitatórias;
Receptores sensoriais: conceito, classificações anatômica e fisiológica;
Sentidos: tato, posição segmentar, dor, sensações térmicas (calor e frio), visão,
audição, olfação, gustação;
Neurofisiologia Motora: funções gerais de medula espinal, tronco cerebral córtex
motor, gânglios da base, cerebelo;
Sistema Nervoso Autônomo Simpático e Parassimpático.
Regulação da temperatura corporal.
Conceitos das fisiopatologias relacionadas ao sistema nervoso: hipoestesia,
hiperestesia, anestesia, hipoalgesia, hiperalgesia, analgesia, alodinia, estereognosia,
atopognosia, doença de Parkinson, Esclerose Múltipla, Miastenia Grave, Alzheimer,
Epilepsia, Alterações de: Gustação, Audição, Visão, Olfação;
2. Relações do Sistema Nervoso com os Sistemas Digetório, Endócrino e Renal;
2.1. Sistema Endócrino:
Hormônios: conceitos e classificação, regulação e relação com o sistema nervoso;
Funções dos hormônios das glândulas: Hipófise (Adenohipófise e Neurohipófise),
Tireóide, Paratireoides, Pâncreas, Córtex Adrenal, Gônadas (Masculinas e Femininas);
Fisiopatologias relacionadas aos hormônios estudados: Gigantismo, Acromegalia,
Nanismo, Diabete Insípidus, Síndrome do ADH, Hiperaldosteronismo (Síndrome de Conn),
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Diabete melitos, Síndrome de Cushing, Hipotireoidismo e Hipertireoidismo, Cretinismo,
Hipoparatireoidismo e hiperparatireoidismo;
2.2. Sistema Digestório:
Revisão anatômica;
Conceito de digestão;
Secreções: Salivar, Gástrica, Biliar, Pancreática e Entérica (Composição e Funções
Gerais);
Digestão e Absorção de: Carboidratos, Proteínas e Lípides;
Motilidade gastrintestinal e defecação;
Papel do sistema nervoso sobre o sistema digestório;
2.3. Sistema Renal:
Revisão anatômica e histológica;
Funções gerais: Produção de Eritropoetina, secreção de renina; formação da vitamina
D3, metabolismo da tiroxina, função homeostática (conteúdo de água, osmolaridade e
osmolalidade, pH, concentração de catabólitos e formação de urina);
Papel dos rins na formação da urina: filtração, reabsorção e secreção;
Composição e Características da urina;
Regulação da função renal e papel do sistema nervoso sobre a micção.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas e discussões através de seminários e questionários.
VI – AVALIAÇÃO
Provas bimestrais regimentais, avaliações de seminários e questionários.
VII BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GANONG, W. F. Fisiologia Médica. 19 ed. EUA, Mc Graw Hill, 2000.
GUYTON, A. C. & HALL. Fisiologia Humana. 6a ed. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan,
1998.
CONSTANZO, L.S. Fisiolgia. Guanabara Koogan. 1999
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KAPANDJI, A. I. Fisiologia articular, volumes 1, 2 e 3. Rio de Janeiro: Panamericana, 2000.
KOEPPEN, B. M; STANTON, B. A. BERNE & LEVY: Fisiologia. Rio de Janeiro. Elsevier,
2009.
GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. 10 a ed. Rio de Janeiro,
Guanabara-Koogan, 2002.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 3o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Cinesiologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I – EMENTA
Estudo do movimento humano de forma analítica e global.

II - OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver a capacidade de análise do movimento humano de forma analítica e funcional
no âmbito da morfologia e do controle do movimento.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver o conhecimento dos conceitos necessários à aprendizagem da cinesiologia.
Estudar o movimento humano de forma analítica e global dos diferentes segmentos
corporais.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A - MEMBRO SUPERIOR
OMBRO E CINTURA ESCAPULAR
Osteologia
Artrologia
Articulação esterno-clavicular
Articulação acrômio-clavicular
Articulação escápulo-torácica
Articulação gleno-umeral

Interação Músculo e Articulação
. Funções musculares

COMPLEXO DO COTOVELO E ANTEBRAÇO
Osteologia
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Artrologia
. Articulações do cotovelo
2. Articulações do antebraço

Interação Músculo e Articulação
1. Funções musculares

PUNHO
Osteologia
Artrologia
Articulações
Interação Músculo e Articulação
1.Funções musculares

MÃO
Osteologia
Artrologia
01.Articulações Carpometacarpica (2º ao 5º dedos)
02.Articulação Carpometacarpica do Polegar
03.Articulações Metacarpofalangeanas
04.Articulações Interfalangeanas
Interação Músculo e Articulação
1.Funções musculares

MEMBRO INFERIOR
QUADRIL E CINTURA PÉLVICA
Osteologia
Artrologia
1. Articulação Acetábulofemoral
2. Articulação sacroiliaca
Artrocinemática
Interação Músculo e Articulação
Funções musculares

JOELHO
Osteologia
Artrologia
Articulação tíbiofemoral
Articulação patelofemoral
Artrocinemática
Interação Músculo e Articulação
Funções musculares
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TORNOZELO E PÉ
Osteologia
Artrologia
1 .Articulação Tibiofibular
2. Articulação Talocrural
3. Articulação Subtalar
4. Articulação Transversa do Tarso
5. Arco Longitudinal e Medial do pé
Artrocinemática
Movimentos combinados das articulações
Interação Músculo e Articulação
Funções musculares
BIOMECÂNICA DA MARCHA HUMANA
Fases e subfases da marcha
Pré-requisitos para a marcha normal
Determinantes da Marcha para conservação de energia
Parâmetros lineares
Cinética da marcha normal
Atividade muscular da marcha normal
ESQUELETO AXIAL
Osteologia e artrologia regional da coluna vertebral:
Região cervical
Região dorsal
Região lombar

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
- Utilização de aulas teóricas e práticas no laboratório de cinesiologia.
- Seminários

VI- AVALIAÇÃO
- Prova escrita.
- Participação em aulas teóricas e práticas através de relatórios.

VII–BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LEHMKUHL, L.D.; Smith,L. R. Cinesiologia Clínica de Brunnstrom. Manole, 1991.
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KAPANDJI, I. A. Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica.humana. 5.ed.
Panamericana, 2000. 3vls.
CALAIS-GERMAIN, B. Anatomia para o movimento. Manole, 1991.2vls.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NORDIN, M.; FRANKEL,V.H. Biomecânica básica do sistema musculoesquelético.
Guanabara Koogan, 2003.
RASCH, P. J. Cinesiologia e anatomia aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.
THOMPSON, C. W. ; FLOYD. R. T. Manual de cinesiologia estrutural. São Paulo: Manole,
1991
HALL, S. J. Biomecanica Básica, 3.ed. Guanabara Koogan, 2000.
JOSEPH H. Bases Biomecânicas do Movimento Humano, Manole, 1999
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 4o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Avaliação Funcional
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I – EMENTA
Tem por objetivo o ensino das metodologias de avaliação clínica e funcional das disfunções
músculos-esqueléticos, através da análise, compreensão, fundamentação e treinamento dos
procedimentos e manobras que as compõe. Inclui avaliação em goniometria, testes da
função muscular ativa e resistida, avaliação passiva das estruturas inertes e contráteis,
testes especiais.
II – OBJETIVOS GERAIS
Fornecer aos alunos conhecimentos e recursos teórico-práticos para realização da avaliação
funcional das diversas disfunções músculos-esqueléticos, quantificando-as e descrevendoas. Promovendo o direcionamento do raciocínio fisioterapêutico relativo ao diagnóstico
funcional, objetivo do tratamento e sua evolução.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Discutir as bases morfológicas, estruturais, cinesiológicas e fisiológicas, envolvidas na
avaliação funcional e clínica.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3. Anamnese
- Semiotécnica da anamnese;
- Identificação;
- Queixa principal;
- História da moléstia atual;
- História da moléstia pregressa;
- Antecedentes pessoais e familiares;
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- Hábitos de vida e condições sócio-econômicas.
4. Exame Físico Geral
a. Geral
- Normas para evolução do exame físico;
- Avaliação do estado geral;
- Fácies;
- Atitude e decúbito preferido no leito;
- Postura ou atitude na posição de pé;
- Movimentos involuntários ou hipocinesias;
- Psiquismo e estado mental;
- Sinais vitais: pressão arterial, freqüência cardíaca e freqüência respiratória.
b. Somatoscopia
- Estado geral;
- Biótipo ou tipo morfológico;
- Peso;
- Altura;
- Desenvolvimento físico;
- Temperatura corporal;
- Pele e fâneros;
- Avaliação do estado de nutrição;
- Avaliação do estado de hidratação.
5. Exame dos Sistemas Esquelético, Articular e Muscular
d. Ombro e Cintura escapular, Cotovelo, Punho e Mão, Quadril, Joelho, Tornozelo e Pé
-Exame físico geral;
-Inspeção;
-Palpação;
-Amplitude de movimento – goniometria e utilização de métodos quantitativos;
-Testes de força muscular – técnicas clássicas e quantitativas;
-Testes especiais;
-Exames complementares.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas;
Aulas práticas demonstrativa;
Filmes demonstrativos;
Slides;
Seminários de artigos científicos.
VI – AVALIAÇÃO
Avaliação do desempenho e participação durante as aulas práticas;
Prova escrita;
Prova prática;
Seminários.
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VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KENDALL, FP; McCREAY, EK; PROVANCE, PG. Músculos, provas e funções, Manole, 4ed,
São Paulo, 1995.
HOPPENFELD, S. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. Atheneu, Rio de
Janeiro, 1997.
MAGEE DJ. Avaliação musculoesquelética, Manole, 4ed, São Paulo, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CIPRIANO, JJ. Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. Manole, 3ed, São
Paulo, 1999.
O’SULLIVAN, SB; SCHIMTZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento, Manole, 2ed, São
Paulo, 1993.
PALMER, ML; EPLER, ME. Fundamentos das técnicas de avaliação musculoesquelética,
Guanabara Koogan, 2ed, Rio de Janeiro, 2000
GROSS, J; FETTO, J; ROSEN, E. Exame musculoesquelético, Artmed, São Paulo, 2000.
HERBERT, Sínizio; XAVIER, Renato.Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. Porto
Alegre: Artemd,2003.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 4o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Hidroterapia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I – EMENTA
A disciplina visa estudar os recursos terapêuticos os quais utilizam-se da água para
tratamento de afecções ortopédicas, neurológicas e reumatológicas. Os recursos abordados
serão a crioterapia, turbilhões e algumas modalidades de calor superficial.
II – OBJETIVOS GERAIS
A disciplina busca apresentar a água como agente físico utilizado na reabilitação, de forma
teórico-prática, associando aos quadros clínicos e sintomatológicos das patologias com as
devidas indicações terapêuticas segundo as propriedades e fenômenos físicos particulares,
e conseqüentes benefícios terapêuticos.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Tornar o aluno capaz de prescrever corretamente o uso da água em seus diferentes
estados, usando uma abordagem científica e coerente segundo suas modalidades
(Hidrocinética e Hidrotérmica), bem como seus mecanismos de ação, efeitos fisiológicos e
terapêuticos, precauções, indicações e contra indicações.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação da Disciplina, do Conteúdo Programático e do Cronograma:
1. Histórico da Hidroterapia
Definição de Termos
3. Termorregulação:
-Fisiologia da termorregulação
-Propriedades Hidrotérmicas: Convecção; Condução; Irradiação; Evaporação
3. Crioterapia
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-Introdução
-Efeitos Fisiológicos e terapêuticos da aplicação da frio
-Alterações de temperatura que resultam das aplicações do frio
-Efeitos neurológicos e neuromusculares da aplicação do frio
-Dor e aplicação do frio
-Price ou REGECEE
-Técnicas e aplicações da crioterapia: compressa de gelo, compressa de gel,
compressa química,imersão em gelo, cryo cuff, polar care, massagem com gelo e
sprays refrigerantes
Indicações, contra-indicações e precauções.
4. Termoterapia
-Efeitos fisiológicos e terapêuticos
-Técnicas e aplicações do calor: bolsas, compressas quentes, banho de parafina,
turbilhão, Tanque de Hubbard.
-Indicações, contra-indicações e precauções.
-Talassoterapia
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas em sala de aula, discussões de casos clínicos e práticas no Laboratório, com
utilização de recursos áudio visuais.
VI – AVALIAÇÃO
Provas teóricas
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KNIGHT, KENNETH L. Crioterapia no tratamento das lesões esportivas, 1a ed. São Paulo,
Manole, 2000.
GUYTON MD. HALL JE. Tratado de fisiologia médica. 2ºed. Rio de Janeiro, Guanabara
Koogan, 2000.
GANONG, W. F. Fisiologia Médica. 19 ed. EUA, Mc Graw Hill, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DELISA. J.A. – Medicina de Reabilitação, Ed. Manole, São Paulo, Vols. I e II; 1992;
KOTTKE, F. G.; LEHMANN, J. F. – Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen,
Ed. Manole São Paulo; Vol 1 e 2; 1994.
CAMPION, M.R.Hidroterapia: Princípios e práticas. São Paulo. Ed. Manole. 2000
CONSTANZO, L.S. Fisiolgia. Guanabara Koogan. 1999
BECKER, B.E.;COLE A.J. Terapia aquática moderna. São Paulo. ED. Manole. 2000
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 4o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Termo e fototerapia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I – EMENTA
Apresentação e demonstração dos recursos térmicos e fototerapêuticos utilizados pela
fisioterapia. Estudo das alterações da temperatura corporal e suas respostas fisiológicas e
terapêuticas. Investigação sobre os meios de ação e respostas fisiológicas geradas pela
ação de campos eletromagnéticos nos tecidos biológicos; Compreensão da interação da luz
com os tecidos vivos. Demonstrar a utilização das ferramentas em estudo, na prática.
II – OBJETIVOS GERAIS
Mostrar os efeitos benéficos dos equipamentos termoterapêuticos e fototerapêuticos e
introduzir elementos básicos de eletroterapia que permitam a formação de profissionais
diferenciados, atentos às necessidade de seus pacientes e aptos a realizar diagnóstico e
diferenciar, deste modo, qual recurso da termoterapia ou fototerapia é mais adequado para
se obter maior eficácia de tratamento perante o caso clínico apresentado pelo paciente.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Rever conceitos da termofísica;
Apresentar as alterações fisiológicas promovidas pela alteração da temperatura corporal;
Apresentar equipamentos termofototerapêuticos utilizados pela Fisioterapia;
Apresentar os processos de reparação dos tecidos, frente as mais diversas lesões;
Apresentar casos clínicos e discuti-los, a fim de preparar o aluno para a prática clínica.
Conhecer os mecanismos de ação, efeitos fisiológicos, terapêuticos e adversos nas diversas
formas de utilização de termoterapia e fototerapia.
Proporcionar aprendizado teórico-prático da utilização dos recursos térmicos e
fototerapêuticos.
Capacitar o aluno para a utilização da termoterapia e fototerapia perante condições
patológicas do paciente;
Facilitar a formação do fisioterapeuta para o emprego da termofototerapia como um recurso
promotor de saúde e bem estar para o paciente.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Reparação tecidual;
Termorregulação humana e efeitos fisiológicos e terapêuticos do calor;
Calor superficial:
o Infravermelho;
o Forno de Bier;
Ondas Curtas: tipos de ondas curtas, características físicas, colocação de eletrodos,
Interferência do campo magnético, regimes de pulso, interações biológicas, ação
principal, indicação e contra- indicação;
Microondas: tipo de onda, características físicas, colocação de eletrodos, ação
principal, indicação e contra- indicação;
Ultra-Som Terapêutico: Conceitos, campo acústico, Propriedades acústicas dos
tecidos, freqüência de pulso, regime de pulso, dosimetria, meios de acoplamento,
interação biológica, efeitos térmicos e não térmicos, aplicações, indicações, contraindicações;
Laserterapia de Baixa Intensidade: Características físicas, Diferentes tipos de laser,
interações biológicas, ação principal, indicação e contra – indicação;
Discussão de casos clínicos.

V – AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno ocorrerá através da realização de provas teóricas, compostas de
questões dissertativas e objetivas (múltipla escolha). A assiduidade e participação do aluno
às aulas serão observadas e avaliadas pelo professor responsável.
VI – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KITCHEN, S. – Eletroterapia Baseada em Evidências. Ed. Manole, 2003.
KNIGHT, K. – Crioterapia no Tratamento das Lesões Esportivas. Ed. Manole, 2000.
LOW, J. & REED, A. – Eletroterapia Explicada: princípios e prática. Ed. Manole, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROBINSON, A.J. – Eletrofisiologia Clínica. Ed. Artmed, 2001.
NELSON, R. M.; HAYNES, K. W.Eletroterapia clínica. São Paulo: Manole, 2003
BROWNER, B. D.; JUPTER, J. B.; LEVINE, A. M. Traumatismos do sistema
musculoesquelético: fraturas, luxações, lesões ligamentares. São Paulo: Manole, 2000.
STARKEY, C. – Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. Ed. Manole, 2001.
VEÇOSO, M. – Laser em fisioterapia. Ed. Lovise.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 4o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Recursos Terapêuticos Manuais
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I – EMENTA
Conhecimentos teóricos e práticos da drenagem linfática; conhecimentos teóricos e práticos
das mobilização e tracionamento;

II - OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar uma formação ampla teórica-prática da técnica de drenagem linfática;
Desenvolver abordagem para pacientes com linfedema

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar um conhecimento teórico-prático sobre drenagem linfática;
Proporcionar o conhecimento teórico e prático das técnicas atuais de mobilização e
manipulação articular e também das manobras de correção manual;

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Anatomia e fisiologia da pele;
2. Massagem clássica;
3. Técnica de liberação miofascial;
 Princípios da técnica;
 Indicações e precauções;
 Aplicação da técnica.
4. Técnica de pontos deflagradores;
 Princípios da técnica;
 Localização dos possíveis pontos miodisnêuricos;
 Aplicação da técnica.
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5. Fisiologia do sistema linfático;
 Estrutura do sistema linfático: capilares linfáticos; pós-capilares; coletores
linfáticos; válvulas linfáticas; gânglios;
 Formação da linfa; vias linfáticas;
 Fisiopatologia: formação do edema.
6. Drenagem linfática;
 Modalidades de execução da manobras de drenagem;
 Manobras específicas de drenagem (captação ou reabsorção e evacuação ou de
demanda): círculos com os dedos sem o polegar; círculos com o polegar;
movimento combinado; pressões em bracelete.
 Drenagem linfática manual da cabeça e pescoço; MMSS; MMII; parede anterior de
tórax e mamas; parede abdominal; face posterior do tronco e região lombar; região
glútea.
 Câncer de mama / Linfedema
7. Massagem do tecido conjuntivo;
 Princípios da massagem
 Zonas reflexas: zonas de Head;
 Áreas do corpo nas zonas da região posterior do tronco;
 Aplicação da técnica.

8. Manipulação e mobilização em ATM;
 Deslizamento medial;
 Mobilização com balanceio.

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas teóricas;
Aulas práticas em laboratório;
Exposições com slide, retroprojetor, fitas de vídeo, data-show;
Seminários apresentados pelos alunos e direcionados pelo professor.
VI – AVALIAÇÃO
Avaliação Teórica e Prática
VII - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LEDUC, A. & LEDUC, O. Drenagem linfática: teoria e prática. São Paulo, 2000.
GUIRRO, E; GUIRRO R. Fisioterapia Dermato funcional. Fundamentos Recursos e
Patologias. São Paulo: 3 ed. Manole, 2002.
COTRAN; KUMAR; COLLINS. Robins patologia estrutural funcional. Rio de Janeiro:
Guanabara koogan, 2000. 6ed
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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D’ANGELO & FATTINI. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: Atheneu,
1995.
KAWAMOTO, Emilia Emi.Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: E.P.U., 2003
GANONG, W. F. Fisiologia Médica. 19 ed. EUA, Mc Graw Hill, 2000
KAPANDJI, I. A. Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica.humana. 5.ed.
Panamericana, 2000. 3vls
GUYTON, A. Tratado de fisiologia médica. São Paulo: Guanabara Koogan, 1991.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 4o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Reeducação Funcional
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I – EMENTA
O exercício terapêutico é um recurso para promover a restauração e a melhora do bem estar
musculoesquelético do paciente, baseado em fundamentação científica que possa ser
utilizada no manejo das diversas seqüelas motoras. Aprimorar o conhecimento básico e
especializar a intervenção cinesioterapêutica é a proposta para fundamentar princípios e
técnicas de exercícios apropriados.
II – OBJETIVOS GERAIS
Prover uma fundamentação em princípios e técnicas de exercícios apropriados baseados
em teorias atuais e ser usado como uma ferramenta de estudo para o estudante, seja em
classe ou no laboratório e posteriormente na vida profissional.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Associar os conhecimentos adquiridos nas áreas da Anatomia, Biomecânica, Fisiologia e
Cinesiologia e direcionar de forma lógica e coerente através de uma avaliação habilidosa,
estabelecer metas realistas baseadas nos problemas e decidir um plano de tratamento que
vá ao encontro das metas.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação da Disciplina:
 Conteúdo
 Critérios de Avaliação
 Objetivos
 Bibliografia
Alongamento Passivo e Inibição Ativa.
Treino para Melhora de Propriocepção e Equilíbrio.
Pliometria:
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Bases fisiológicas
Indicações
Contra-indicações

Técnicas de Transferência e Mudanças de Decúbito.
Treino de Marcha e Treino de Marcha com Dispositivos Auxiliares.
Exercícios Aeróbicos.
Bola Suíça.
Coluna Vertebral:
 Método Mackenzie
 Série de Williams
 Método Klapp
 Método Feldenkrais
Indicação e Realização de Exercícios Terapêuticos para Regiões Corporais Específicas:
 Ombro
 Cotovelo
 Punho e mão
 Quadril
 Joelho
 Tornozelo e pé
Exercícios em Condições Especiais:
 Exercícios na gravidez
 Exercícios em portadores de deficiências vasculares
 Exercícios para disfunções respiratórias e cardíacas
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas Teóricas, Aulas Práticas e Apresentação de Seminários com Recursos Áudio Visuais.
VI – AVALIAÇÃO
Participação em aula, prova escrita, prova prática e Seminários.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ADLER, S. S. PNF – Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva: Um Guia ilustrado. São
Paulo, Editora Manole, 1999.
BASMAJIAN, John V. Terapêutica por exercícios. Editora Manole; Terceira edição,1987.
KISNER, C.; COLBY L. A. Exercícios Terapêuticos. Editora Manole; Segunda edição; SP
1992.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CALAIS, Germani Blandini. Anatomia para o movimento. Vol. 1, SP, Ed. Manole,1991.
HALL, Carriem; BRODY, Lori Thein. Exercício Terapêutico na busca da função. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2001
STARKEY, Chad.Recursos terapêuticos em fisioterapia. São Paulo: Manole, 2001
HAMILL, JOSEPH; KNUTZEN, KATHLEEN M. Bases Biomecânicas do Movimento Humano.
Editora Manole. 1a edição, 1999.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 4o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Preventiva
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 70 horas

I – EMENTA
Estudo da Prevenção e da Fisioterapia Preventiva primária, secundária e terciária, nas
diversas áreas de atuação do Fisioterapeuta e nos três níveis de atenção em saúde,
contemplando os Princípios e Diretrizes do SUS e do Programa de Saúde da Família.

II - OBJETIVOS GERAIS
Oferecer ao aluno uma visão atual da Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde,
fundamentando e ampliando o papel da Fisioterapia Preventiva, nos três níveis de Atenção.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Preparar e orientar o aluno para trabalhar com Educação em Saúde/ Promoção e Proteção:
confecção de Cartazes, Folders, Artigos, Filmes e preparação de Aulas, Conferências,
Jornadas, etc.
Preparar o aluno para trabalhos em grupo de pacientes e em equipes multidisciplinares e
interdisciplinares, dos diversos Serviços de Saúde.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


A Fisioterapia e a Saúde Pública, Privada e de Convênios.



O SUS, o Programa de Saúde da Família e a Fisioterapia.



A Fisioterapia e o trabalho em equipe multi, inter e transdisciplinar



Fisioterapeuta como Educador em Saúde (aprendendo a dar orientações, aulas,
confeccionar cartazes, folders e filmes, para cidadãos, pacientes, cuidadores, familiares,
etc.).



A Fisioterapia em Grupo
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A Fisioterapia Preventiva Primária (aulas teóricas e práticas, para os não doentes, em
clínicas, creches, escolas, indústrias, empresas, clubes, igrejas, ONGs, etc, ensinando
recursos fisioterápicos para promoção da saúde e prevenção de doenças)
- Programas da Saúde da Criança e Adolescente:
- Recém nascido de risco
- Atraso de desenvolvimento neuropsicomotor
- Saúde escolar
- Distúrbios do adolescente (obesidade e droga)
- Postura
- Programa da Saúde do Adulto:
- Saúde do Trabalhador
- Ergonomia
- LER/DORT
- Ginástica Laboral
- Cinesioterapia Laboral
- Doenças profissionais
- Legislação
- Terceira idade
- Hiprtensão
- Diabetes
- Tuberculoses
- Hanseniase
- Saúde Mental
- Oncologia
- AIDS
- Obesidade
- Síndrome do imibilismo
- Programa da Saúde da Familia
- Atenção domiciliar



A Fisioterapia Preventiva Secundária (avaliações e triagens em diversos tipos de
entidades, para identificar doentes e não doentes; tratamento fisioterapêutico precoce de
diversas patologias)



A Fisioterapia Preventiva Terciária (tratamentos fisioterapêuticos preventivos em
Hospitais, Centros de Reabilitação e Centros de Referência como COAS, CAPs, PST,
etc.)



A Fisioterapia Preventiva nos três níveis de atenção da Saúde Pública



A Fisioterapia Preventiva e o Meio Ambiente



A Pesquisa científica em Fisioterapia Preventiva



O mercado de trabalho de Fisioterapia Preventiva

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
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Aulas teóricas e práticas, trabalhos em grupo, leitura de textos, seminários e atividades
práticas em campo.
VI - AVALIAÇÃO
Prova teórica
Seminário
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BASICA
DEVITTA, A. – Atuação Preventiva em Fisioterapia – Ed. EDUSP – Bauru/SP/99
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia e Saúde - Editora Medsi – SP/98
FLETCHER, R.H.& - Epidemiologia Clínica: Elementos essenciais. Ed. Artmed, RS/96.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GJORDON,N.F. Hipertensão: manual completo de exercícios - Physis edit.Ltda./SP/99
DELIBERATO, Paulo César Porto. Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações. São
Paulo: Manole, 2002
BARBOSA, Luís Guilherme. Fisioterapia preventiva nos distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho - DORTs: a fisioterapia do trabalho aplicada. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Caderno de Direito dos Pacientes
MINISTÉRIO DA SAÚDE - Cartilhas e Folders de Programas e Sub programas de saúde
(Hipertensão, Diabetes, Hanseníase, Tb, Dengue, Saúde do trabalhador, Adolescentes,
Saúde do Escolar, etc.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 4o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Acadêmico
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I – EMENTA
Promover a iniciação à pesquisa científica. Proporcionar informações relativas à
conceituação de ciência e de seus objetivos. Dar conhecimento da relação da produção
científica e o contexto histórico social. Fornecer instrumental básico para a realização
adequada da pesquisa bibliográfica e organização de trabalhos pautados por princípios
científicos. Fornecer fundamentação teórico-científica para a realização de trabalhos
acadêmicos.
II – OBJETIVOS GERAIS
Introduzir o aluno na linguagem científica por meio de uma visão geral das várias formas de
planejamento de pesquisa, tendo como objetivo fornecer ao aluno instrumentos para
elaborar um projeto de pesquisa, redigir e apresentar relatórios e trabalhos acadêmicos.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fornecer uma visão geral sobre a história e a evolução da ciência. Mostrar os tipos de
conhecimento, com especial ênfase ao conhecimento científico. Introduzir o aluno na busca
das diversas fontes de informação para elaboração de um projeto de pesquisa. Estabelecer
procedimentos para elaboração de um levantamento bibliográfico. Mostrar as etapas para
elaboração de um projeto de pesquisa.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. História da ciência e das universidades.
2. Conhecimento científico versus senso comum. Pesquisa teórica versus pesquisa
empírica.
3. Os quatro tipos de conhecimento: popular, filosófico, religioso e científico
4. A determinação histórica na produção do conhecimento.
5. O papel da ciência na sociedade atual. A ciência e a pós-modernidade.
6. Iniciação à pesquisa científica.
7. Teorias. Métodos.
8. Levantamento bibliográfico. Organização, funcionamento e uso da biblioteca.
9. A busca nas fontes de informação: primária, secundária e terciária.
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10. A Internet e o ciberespaço, novo plano de captação da informação. Fontes de
informação: Sibi (USP), Portal Periódicos da CAPES , IBICT , SCIELO , Web of
Science, Normas ABNT
11. Introdução à estruturação do trabalho acadêmico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas destinadas a ministrar o programa da disciplina.
VI – AVALIAÇÃO
Provas bimestrais e trabalhos. Média ponderada das notas atribuídas às provas de teoria e
trabalhos.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência, São Paulo, Editora Loyola, 2005.
LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica. São Paulo: Atlas, 2007.
Bibliografia Complementar
GIL, Antonio Carlos. Como eleaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico; elaboração
de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: Atlas, 2003
CERVO, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron Books, 1996.
CHIZZOTI, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo, Ed. Cortez, 1995.
SALOMON, DV. Como fazer uma monografia, 4. ed, São Paulo : Martins Fontes, 1996.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
SÉRIE: 4o Semestre – currículo 2010.1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas

I – EMENTA
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do professor em
diferentes instituições de ensino inclusivo públicas e particulares. Discussão de aspectos
referentes a estudos lingüísticos e línguas de sinais, história da educação de surdos e a
aquisição da escrita pelo surdo. A importância da LIBRAS no desenvolvimento sócio-cultural
do surdo e em seu processo de escolarização, educação bilíngüe e bicultural. Vocabulário
básico em LIBRAS.
II – OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver o conhecimento básico da LIBRAS para que o futuro professor possa utilizá-lo
em um trabalho de inclusão escolar, ou seja, no ensino a alunos surdos matriculados em
salas de aula regulares.
Analisar, criticamente, as questões relativas à educação de surdos.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender, historicamente, conceitos e práticas relacionados à educação da pessoa
surda. Desenvolver habilidades necessárias para a compreensão e aquisição da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), em nível básico.
Identificar o papel e importância da LIBRAS na constituição do sujeito surdo e,
conseqüentemente, na aprendizagem da Língua Portuguesa.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Implicações políticas, culturais e lingüísticas na educação dos surdos.
2. Bilingüismo e Educação de Surdos
3. Papel da língua de sinais na aquisição da língua portuguesa.
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4. Gramática da Língua Brasileira de Sinais
 Formação das palavras em Libras
 Estrutura das frases em Libras
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:





Aulas expositivas e interativas;
Leitura e análise de textos;
Aulas práticas de língua de sinais
Filmes sobre surdez

VI – AVALIAÇÃO




Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto.
A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES.
Trabalhos em sala de aula contemplando a prática da língua de sinais

VII – BIBLIOGRAFIA
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Decreto-lei nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de
24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial
da República Federativa do Brasil. Brasília, 23 dez. 2005.
LOPEZ, Maura Corcini. Surdez e educação. Belo Horizonte: Autentica, 2007.
MACHADO, Paulo César. A Política educacional de integração/inclusão: um olhar sobre o
egresso surdo. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2008.

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FLORES, Onici. Literatura surda. Canoas: Editora Ulbra, 2006.
SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas.São
Paulo: Plexus, 2007.
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de
sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. novo Deit- Libras, dicionário
enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira. V.1;V. 2. São Paulo: Edusp,
2009.
BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Ensino da Língua
Portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica- Brasília: MEC/SEESP, 2002.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 5º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Eletroterapia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I – EMENTA

Apresentação dos recursos físicos utilizados pela fisioterapia que podem alterar a
transmissividade elétrica dos neurônios proporcionando respostas fisiológicas e terapêuticas
nos pacientes, utilizando-se da aplicação de correntes elétricas para sensibilizar receptores
corporais que possam agir para a melhora dos mais variadas disfunções clínicas. Discussão
sobre conhecimentos teóricos e práticos dos princípios da eletroterapia, bem como a
diferenciação entre os diversos recursos elétricos disponíveis, para o estabelecimento de
prioridades de tratamento, diante do diagnóstico dos pacientes.

II - OBJETIVOS GERAIS

Mostrar os efeitos benéficos dos equipamentos eletroterapêuticos e Introduzir elementos
básicos de eletroterapia que permitam a formação de profissionais diferenciados, atentos às
necessidade de seus pacientes, e aptos a realizar diagnóstico e diferenciar, deste modo,
qual recurso da eletroterapia é mais adequado para se obter maior eficácia de tratamento
perante o caso clínico apresentado pelo paciente.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Rever conceitos da eletrofísica;
Apontar as alterações fisiológicas promovidas pela submissão corporal a um estímulo
elétrico;
Apresentar equipamentos eletroterapêuticos utilizados pela Fisioterapia;
Discutir os processos de reparação dos tecidos, frente as mais diversas lesões;
Abordar casos clínicos e discuti-los, a fim de preparar o aluno para a prática clínica;
Conhecer os mecanismos de ação, os efeitos fisiológicos, terapêuticos e adversos nas
diversas formas de utilização da eletroterapia;
Proporcionar aprendizado teórico-prático na utilização dos recursos elétricos;
Capacitar o aluno para a utilização da eletroterapia perante condições patológicas do
paciente;
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Facilitar a formação do fisioterapeuta no emprego da eletroterapia , como recurso promotor
de saúde e bem estar para o paciente.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:










Propriedades eletrofísicas;
Fisiologia da dor;
Correntes Galvânica e Farádica: característica física, ação principal, mecanismo de ação,
indicação e contra-indicação, iontoforese;
Correntes Diadinâmicas de Bernard: Tipos de correntes diadinâmicas, características
físicas, ação principal, mecanismo de ação, indicação e contra-indicação;
Estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS): características físicas, ação principal,
mecanismo de ação, indicação e contra-indicação;
Corrente interferencial: heteródina, vetorial e estereodinâmica, Características físicas,
ação principal, mecanismo de ação, indicação e contra-indicação;
Estimulação elétrica funcional (FES, NMES, Corrente Russa);
Promoção de cicatrização induzida por correntes elétricas;
Resolução de casos clínicos.

V – AVALIAÇÃO

A avaliação do aluno ocorrerá através da realização de provas dissertativas e/ou questões
de múltipla escolha e por avaliações práticas. A assiduidade e participação do aluno às
aulas serão observadas e avaliadas pelo professor responsável.

VI - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KITCHEN, S. – Eletroterapia Baseada em Evidências. Ed. Manole, 2003.
NELSON, R. M.; HAYNES, K. W.Eletroterapia clínica. São Paulo: Manole, 2003
ROBINSON, A.J. – Eletrofisiologia Clínica. Ed. Artmed, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LOW, J. & REED, A. – Eletroterapia Explicada: princípios e prática. Ed. Manole, 2001.
STARKEY, C. – Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. Ed. Manole, 2001.
ROBINSON, A.J. – Eletrofisiologia Clínica. Ed. Artmed, 2001.
GANONG, W. F. Fisiologia Médica. 19 ed. EUA, Mc Graw Hill, 2000.
GUYTON, A. C. & HALL. Fisiologia Humana. 6a ed. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan,
1998.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 5º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Neurológica Pediátrica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas

I – EMENTA
Fundamentos para a abordagem fisioterapêutica em crianças com disfunções decorrentes
de comprometimento do sistema nervoso em suas diferentes fases de manifestação.
II – OBJETIVOS GERAIS
Tornar o aluno apto a realizar a avaliação e tratamento fisioterapêutico em crianças com
disfunções decorrentes de lesões do sistema nervoso central e periférico.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Analisar as diferentes estratégias de tratamento atuais.
Desenvolver a habilidade de avaliação das disfunções decorrentes de comprometimento
neurológico mediante a elucidação e prática dos procedimentos adequados.
Desenvolver a capacidade de identificação, a partir dos procedimentos de avaliação, dos
objetivos terapêuticos de curto, médio e longo prazo.
Desenvolver a habilidade de programar a intervenção fisioterapêutica, a partir da
identificação dos objetivos terapêuticos e da escolha das estratégias adequadas.
Preparar o aluno para compreender as disfunções neurológicas sob a perspectiva da
inclusão social

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
BLOCO I: Geral
- Plasticidade neuronal
- Desenvolvimento Motor Normal: Comportamento motor da criança em desenvolvimento,
nas suas diferentes fases de evolução: tono, postura, motricidade automática e voluntária.
- Teorias de controle motor
- Alterações no desenvolvimento motor.
- Avaliação do desenvolvimento do lactente e da criança.
- Caracterização da criança com disfunção neurológica central e periférica
BLOCO II - Patologias Neurológicas da Infância e Tratamento Fisioterapêutico
- Paralisia Cerebral - clínica e tratamento
- Afecções da medula espinhal e malformações do SNC - clínica e tratamento
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- O bebê de alto risco - clínica e tratamento
- Infecções do SN - clínica e tratamento
- Miopatias - clínica e tratamento
- Lesões nervosas periféricas - clínica e tratamento
- Síndromes neurológicas - clínica e tratamento
BLOCO III - Recursos Terapêuticos em Fisioterapia Neurológica
- Método Neuroevolutivo - Bobath
- Estimulação Precoce
- Hidroterapia
- Equoterapia
- Integração sensorial
- Outros métodos e técnicas em neuropediatria: Reorganização Neurológica, Pëto.

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
- Aulas Expositivas
- Seminários
- Aulas Práticas no laboratório e na Clínica de Fisioterapia IES
- Utilização de recursos audio-visuais
VI – AVALIAÇÃO
- Realização de 2 Provas Bimestrais teórico-práticas
- Relatórios de estudos de casos clínicos
- Apresentação de seminários
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FLEHMIG, I. Textos e Atlas do desenvolvimento normal e seus desvios no lactente. Ed
Atheneu: São Paulo, 2001
EDWARDS, Susan. Fisioterapia neurológica: uma abordagem centrada na resolução de
problemas. Porto Alegre: Artmed, 1999.
SHEPHERD, R.B. Fisioterapia em Pediatria. Ed Santos: São Paulo, 2001
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOBATH, B. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de paralisia cerebral. Ed Manole:
São Paulo, 1998.
DIAMENT, A.; CYPEL, S. Neurologia Infantil. Ed Atheneu: São Paulo, 1996
LUNDY-EKMAN, L. Neurociência – Fundamentos para a reabilitação. Elsevier, 2004.
FONSECA, L. F. ; PIANETTI, G. ; XAVIER, C de C. Compêndio de neurologia infantil. Rio de
Janeiro: MEDSI, 2002.
SHUMWAY-COOK, A. e Woollacott, M.H. Controle motor - Teoria e aplicações práticas.
Manole, 2003.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 5º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Ortopédica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas

I – EMENTA
Aprofundamento na abordagem fisioterapêutica nas disfunções de caráter músculoesqueléticas. Estudo dos procedimentos de prevenção avaliação, tratamento e reabilitação
pertinentes à esta classe de disfunções, em suas diferentes fases de evolução e
manifestação, incluindo a abordagem pediátrica das mesmas.

II - OBJETIVOS GERAIS
Dar aos alunos conhecimento e capacidade de elaborar e questionar os tratamentos
fisioterapêuticos referentes aos distúrbios músculo-esqueléticos, reunindo seus
conhecimentos de métodos de avaliação, recursos terapêuticos e demais áreas já
estudadas, promovendo o direcionamento do raciocínio fisioterapêutico, relativo ao
diagnóstico funcional, objetivo de tratamento e evolução.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Discutir as bases fisiopatológicas e funcionais envolvidas na elaboração dos tratamentos
fisioterapeuticos.
Discutir os fundamentos dos métodos utilizados na rotina fisioterapêutica, sua validade e
seus limites.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I





II-

ASPECTOS BÁSICOS DO COMPORTAMENTO DAS ESTRUTURAS MÚSCULOESQUELÉTICAS NAS LESÕES, RECUPERAÇÃO E TRATAMENTOS APLICÁVEIS:
Tecidos moles: músculos, tendões e nervos.
Articulações: cartilagem, cápsula e ligamentos.
Aspectos biomecânicos do tecido Ósseo.
Estágios da resposta inflamatória à lesão.
Recursos fisioterapêuticos aplicados.
Diagnóstico por imagem.
DISFUNÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS EM CRIANÇAS E TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO APLICADO:
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III







IV



Patologias congênitas: torcicolo congênito, pé-torto, luxação de quadril
Leg-Perthes, Epifisiolistese Femoral
Doença de Osgood-Schlater, Doença de Larsen-Johansen, Doença de Sever
Osteogênese imperfeita
Deformidades angulares e rotacionais dos membros inferiores: coxa vara, coxa valga,
anteversão e retroversão do colo femoral, joelho varo / valgo / retrocurvado
Pé plano, Pé cavo
DISFUNÇÕES ORTOPÈDICAS NOS ADULTOS E TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO APLICADO:
Lesões musculares agudas e crônicas
Doenças Inflamatórias e Degenerativas do Tendão:
o Tendinites, Tenossinovites, Tendinoses, Tendinite Calcárea, Entesopatias,
Rupturas de Tendão.
o Síndrome do Impacto no ombro.
o Epicondilite Lateral e Medial do Úmero.
Bursites
Doenças Inflamatórias e Degenerativas de Articulações
o Artrites, Capsulites, Sinovites.
o Osteoartrose.
o Artroplastias (ombro, cotovelo,punho/mão, quadril, joelho, tornozelo)
Doenças Osteo-metabólicas
o Osteoporose, Osteomalácea, Escorbuto, Raquitismo.
ALTERAÇÔES DO ALINHAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL E TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO APLICADO:
Escoliose
Alterações no alinhamento Antero-posterior e Latero-lateral
Alterações posturais

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas
Aulas práticas no laboratório e na clínica
Seminários
Recursos áudio visuais
VI – AVALIAÇÃO
Provas
Trabalhos teóricos e práticos
VII – BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAGEE DJ. Avaliação musculoesquelética, Manole, 4ed, São Paulo, 2004.
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HERBERT, Sínizio; XAVIER, Renato.Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. Porto
Alegre: Artemd,2003.
HOPPENFELD, S. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. Atheneu, Rio de
Janeiro, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
O’SULLIVAN, SB; SCHIMTZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento, Manole, 2ed, São
Paulo, 1993.
PALMER, ML; EPLER, ME. Fundamentos das técnicas de avaliação musculoesquelética,
Guanabara Koogan, 2ed, Rio de Janeiro, 2000.
WEINSTEIN, S. L. ; BUCKWALTER, J. A. Ortopedia de turek: princípios e sua aplicação.
São Paulo: Manole, 2000.
CIPRIANO, JJ. Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. Manole, 3ed, São
Paulo, 1999.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 5º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Pneumológica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas

I - EMENTA
Compreensão da fisiologia e fisiopatologia que envolve as doenças do sistema respiratório
do adulto e da criança. Métodos e técnicas de avaliação usados para diagnosticar alterações
ligadas a este sistema. Prevenção das possíveis complicações respiratórias dos pacientes
pré e pós-operatório de cirurgia geral. Técnicas e manobras fisioterapêuticas usados na
reabilitação dos pacientes com doença do sistema respiratório.
II - OBJETIVOS GERAIS
Rever Conceitos de Anatomia e Fisiologia respiratória;
Fornecer Noções de Fisiopatologia e Tratamento das Principais Doenças Respiratórias;
Promover ao aluno conhecimento das técnicas fisioterapêuticas e suas aplicações na área
hospitalar e ambulatorial.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender os mecanismos básicos fisiológicos e fisiopatológicos que envolvem as
doenças respiratórias e os tratamentos propostos;
Capacitar o aluno a aplicar conceitos básicos da anamnese respiratória;
Desenvolver condições para que o aluno reconheça e aplique os conceitos básicos na
reabilitação de pacientes com distúrbios respiratórios;
Fornecer informações sobre as técnicas e as atribuições do fisioterapeuta que atua na área
respiratória, aplicando estas técnicas desde a fase aguda da doença até a sua reabilitação.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
-

Anatomia do sistema respiratório
Fisiologia respiratória: Estrutura e função, Ventilação, Difusão, Fluxo sangüíneo e
metabolismo, Relações de ventilação-perfusão, Transporte de gás à periferia,
Mecânica da respiração e Controle da ventilção.
- Avaliação respiratória: Anamnese, Inspeção estática, Inspeção dinâmica, Palpação,
Sinais vitais.
- Exames complementares: Radiografia de tórax, Gasometria arterial.
- Técnicas fisioterapêuticas:
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-

-

Técnicas e recursos para remoção de secreção brônquica (Drenagem postural,
Tapotagem, Percussão direta, Percussão indireta, Digito percussão, Vibração,
Compressão Torácica, Tosse, Aspiração);
 Técnicas e recursos para expansão pulmonar (Exercício diafragmático e
intercostal, Soluços inspiratórios, Inspiração em tempos, Expiração abreviada,
Descompressão torácica abrupta localizada, Incentivador inspiratório).
Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das principais doenças do sistema
respiratório:
 Insuficiência Respiratória Pulmonar Aguda
 Doenças da pleura (Pneumotórax, Derrame pleural, Empiema pleural)
 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
 Asma
 Pneumonia
 Síndrome de Desconforto Respiratória Agudo
 Tuberculose
Fisioterapia no pré e no pós-operatório de cirurgia geral (Avaliação pulmonar préoperatória, Fatores de risco para complicações pulmonares, Complicações
pulmonares no pós-operatório, Técnicas fisioterapêuticas).

V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
- Aulas Teóricas
- Aulas Práticas
VI – AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno ocorrerá através da realização de provas teóricas, compostas de
questões dissertativas e objetivas (múltipla escolha). A assiduidade e participação do aluno
às aulas serão observadas e avaliadas pelo professor responsável.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
WEST, J. B. – Fisiologia Respiratória Moderna, Ed. Manole, São Paulo.
KNOBEL, E. – Condutas no Paciente grave, Volume 1 e Volume 2, Ed. Atheneu
TARANTINO, A. F. – Doenças Pulmonares, Ed. Guanabara Koogan.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COSTA, D. – Fisioterapia Respiratória Básica, Ed. Atheneu, 2002.
EGAN, D. F. – Fundamentos de Terapia Respiratória de Egan, Ed. Manole, São Paulo.
SARMENTO,G.J.V. – Fisioterapia Respiratória no Paciente Crítico, Ed. Manole, 2005.
POCOCK, Gillian. Fisiologia humana: a base da medicina. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006
GUYTON ,A.C. – Fisiologia Humana, Editora Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro.

168

PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 5º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Piscina Terapêutica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I – EMENTA
A disciplina estuda os princípios físicos, efeitos fisiológicos da água e técnicas de
hidroterapia. Visa habilitar o aluno a aplicar terapeuticamente algumas técnicas utilizadas na
fisioterapia aquática, além de discutir critérios de indicações e contra-indicações de cada
técnica no tratamento fisioterapêutico na piscina.
II – OBJETIVOS GERAIS
A disciplina busca introduzir e promover a prática de técnicas e exercícios terapêuticos
utilizados e difundidos em todo o mundo de forma teórico prática, e associá-los às diversas
seqüelas motoras.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o aluno a utilizar e escolher criteriosamente as técnicas abordadas na piscina
terapêutica utilizando os efeitos fisiológicos e os princípios físicos da água no tratamento das
diversas patologias neurológicas e ortopédicas, facilitando a reabilitação física e integração
social do paciente.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Apresentação da Disciplina
2. História da Hidroterapia
3. Princípios físicos da água
4. Efeitos fisiológicos da imersão nos diversos sistemas corporais
5. Efeitos terapêuticos, adversos, indicações, contra indicações, precauções e cuidados.
6. Equipamentos aquáticos
7. Instalações aquáticas
8. Hidrocinesioterapia em condições músculo esqueléticas e neuromusculares
9. Avaliação do paciente e técnicas de entradas e saídas da água.
10. Método Halliwick
11. Método Bad Ragaz
12. Watsu
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas e práticas com auxílio de recursos áudio visuais e piscina terapêutica.
VI – AVALIAÇÃO
Prova teórica e participação em aulas práticas.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOTES, A.; HANSON, N. Exercícios Aquáticos Terapêuticos, São Paulo: Manole, 1998.
CAMPION, RM. Hidroterapia Princípios e Pratica. Manole, 1ª ed, São Paulo, 2000.
GUYTON, A. C. & HALL. Fisiologia Humana. 6a ed. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan,
1998
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BECKER, BRUCE E.; COLE, ANDREW J. Terapia Aquática Moderna, São Paulo, Ed
Manole, 1a ed brasileira, 2000.
CONSTANZO, L.S. Fisiolgia. Guanabara Koogan. 1999
GANONG, W. F. Fisiologia Médica. 19 ed. EUA, Mc Graw Hill, 2000.
DELISA. J.A. – Medicina de Reabilitação, Ed. Manole, São Paulo, Vols. I e II; 1992;
KOTTKE, F. G.; LEHMANN, J. F. – Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen,
Ed. Manole São Paulo; Vol 1 e 2; 1994.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 5º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Métodos de Pesquisa
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I - EMENTA
Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por meio da
aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os instrumentos necessários
à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa científica, apresentar os instrumentos
para coleta de dados e propiciar as bases necessárias para a compreensão dos
fundamentos da metodologia científica.
II – OBJETIVOS
Desenvolver as habilidades para escrever um projeto de pesquisa. Possibilitar o
conhecimento das diferentes fases de uma pesquisa, desde a pesquisa bibliográfica até à
redação de um trabalho.

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A pesquisa como produção de conhecimento
2. Noções gerais, conceito e etapas do projeto de pesquisa.
3. Tipos de pesquisa: estudos de caso, bibliográficas, descritivas, observacionais,
correlacionais.
4. Estudos prospectivos e retrospectivos, experimentais, de grupo, de sujeito único.
5. Técnicas de pesquisa. O projeto de pesquisa.
6. Estrutura do trabalho de pesquisa; escolha e delimitações do assunto de pesquisa;
7. Coleta e apresentação dos dados.
8. Análise dos dados, tratamento estatístico.
9. Interpretação dos dados.
10. O relatório da pesquisa. Seções do relatório da pesquisa.
11. A divulgação da pesquisa. Comunicação científica oral e escrita.
12. Normas de citações e referências bibliográficas.

IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina.
V – AVALIAÇÃO
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Provas bimestrais e trabalhos. Média ponderada das notas atribuídas às provas de teoria e
trabalhos.

VI - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996.
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico; elaboração
de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: Atlas, 2003
BASTOS, L.R.; PAIXÃO, L. ; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de projetos e
relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.
DEMO P. Introdução à metodologia da ciência, São Paulo: Atlas, 1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEMO P. Metodologia científica em ciências sociais, São Paulo: Atlas, 1989.
LUCKESI, C. C. Fazer universidade uma proposta metodológica. São Paulo: Editora Cortez,
1987.
GIL, A. C. Como eleborar Projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1994.
LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica. São Paulo: Atlas, 1991.
MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson,
2002.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 1993..
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 6º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I - EMENTA
Oferecimento de informações gerais e específicas concernentes à formação profissional do
discente de Fisioterapia. Integração dos conhecimentos técnico-científicos na área de
Fisioterapia.

II - OBJETIVOS GERAIS
Assegurar ao discente de fisioterapia um ensino de nível crescente de qualidade de
formação profissional com assuntos interdisciplinares preparando cientificamente para o
mercado de trabalho.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar ao discente informações específicas da fisioterapia e da saúde do Brasil;
Estimular habilidades de expressão e argumentação sobre as áreas da fisioterapia;
Oportunizar conhecimentos diversos do campo da fisioterapia;
Atender as especificidades do curso de fisioterapia e suas áreas de atuação;
Possibilitar a concretização e a integração teoria – prática dos conhecimentos necessários à
sua formação profissional básica;
Propiciar o interesse da continuidade de pesquisas na diversidade do campo da fisioterapia.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Todos os conteúdos apresentados abaixo serão ministrados em forma de discussão de
casos clínicos, de tal forma que se estudem as estratégias terapêuticas para cada uma das
doenças citadas.
Abordagem interdisciplinar em Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica
 Revisão sobre semiologia ortopédica, traumatológica e reumatológica;
Acometimentos pediátricos em ortopedia, traumatologia e reumatologia
 Patologias congênitas: torcicolo congênito, pé-torto, luxação de quadril
 Leg-Perthes, Epifisiolistese Femoral
 Doença de Osgood-Schlater
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Deformidades estruturais
 Deformidades angulares e rotacionais dos membros inferiores: coxa vara, coxa valga,
anteversão e retroversão do colo femoral, joelho varo / valgo / retrocurvado
 Pé plano, Pé cavo
Lesões musculares
 Lesões musculares agudas e crônicas
 Lesões tendíneas
 Doenças Inflamatórias e Degenerativas do Tendão:
o Tendinites, Tenossinovites, Tendinoses, Tendinite Calcárea, Entesopatias,
Rupturas de Tendão.
o Síndrome do Impacto no ombro.
o Epicondilite Lateral e Medial do Úmero.





Bursites
Doenças Inflamatórias e Degenerativas de Articulações
o Artrites, Capsulites, Sinovites.
o Osteoartrose.
o Artroplastias (ombro, cotovelo,punho/mão, quadril, joelho, tornozelo)
Doenças Osteo-metabólicas
o Osteoporose

ALTERAÇÔES DO ALINHAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL E TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO APLICADO:
 Escoliose
 Alterações no alinhamento Antero-posterior e Latero-lateral
 Alterações posturais
Fraturas
 Fraturas
 Fixadores externos
 Fraturas por stress
Traumatologia da Coluna Vertebral
 Discopatia degenerativa e Hérnia de disco
 Espondilólise
 Espondilolistese
 Fraturas e lesões traumáticas na coluna vertebral
Traumatologia do Ombro
 Instabilidades de ombro
 Capsulite adesiva e ombro congelado
 Lesão acrômio-clavicular
 Fraturas e lesões traumáticas do ombro
Traumatologia do Cotovelo
 Instabilidades de cotovelo
 Síndromes compressivas
 Fraturas e lesões traumáticas do cotovelo
Traumatologia de Antebraço, punho e Mão
 Síndrome do Túnel do Carpo / Canal de Guyon
 Contratura de Dupuytren
 Doença de Kienbock
 Lesões Tendíneas
 Deformidades dos dedos (botoeira, pescoço de cisne, martelo, gatilho)
 Fraturas e lesões traumáticas do antebraço, punho e mão
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Traumatologia do Quadril e Pelve
 Necrose avascular da cabeça femural
 Síndrome do piriforme
 Sacro-ileíte
 Pubialgia
 Fraturas e lesões traumáticas do quadril e pelve
Traumatologia do Joelho
 Lesões Meniscais
 Lesões Ligamentares: cruzado anterior, posterior, colateral e combinadas
 Plica sinovial patológica
 Síndromes femoro-patelares: instabilidades, síndromes dolorosas, condromalácea
patelar
 Osteocondrites e lesões condrais
 Lesões tendíneas
 Fraturas e lesões traumáticas do joelho
Traumatologia do Tornozelo e Pé
 Tendinopatias e lesões do tendão calcâneo
 Fasceíte plantar
 Entorses de Tornozelo e Lesões ligamentares
 Lesões condrais e degenerativas
 Síndrome do Túnel do Tarso
 Neuroma de Morton
 Metatarsalgia
 Fraturas e lesões traumáticas do tornozelo e pé
 Lesões nos Esportes
DOENÇAS REUMÁTICAS E TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO APLICADO:
 Artrite Reumatoide
 Fibromialgia
 Gota/Artrite Gotosa
 Espondilite Anquilosante
 Lupus Eritematoso Sistêmico
Abordagem interdisciplinar em Fisioterapia Cardiorrespiratória
Avaliação Cardiológica
Exames complementares: Noções de ECG, Ecocardiograma.
Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares (Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial,
Dislipidemia, Obesidade, Sedentarismo, Tabagismo, Estresse)
Infarto Agudo do Miocárdio, Angina Estável e Angina Instável
Insuficiência Cardíaca Congestiva
Edema Agudo de Pulmão
Cor Pulmonale
Doenças Cardíacas Congênitas (CIV, CIA, PCA e Tetralogia de Fallot)
Miocardiopatias
Valvopatias
Cirurgias Cardíacas / Riscos Cirúrgicos
Reabilitação Cardíaca
Doenças Vasculares (Insuficiência Arterial Periférica, Trombose Venosa Profunda,
Tromboembolismo Pulmonar)
Vias Aéreas Artificiais
Ventilação Mecânica Invasiva
Ventilação Mecânica Não-Invasiva
175

Desmame Ventilatório
Avaliação respiratória: Anamnese, Inspeção estática, Inspeção dinâmica, Palpação, Sinais
vitais.
Exames complementares: Radiografia de tórax, Gasometria arterial.
Técnicas fisioterapêuticas:
 Técnicas e recursos para remoção de secreção brônquica (Drenagem postural,
Tapotagem, Percussão direta, Percussão indireta, Digito percussão, Vibração,
Compressão Torácica, Tosse, Aspiração);
 Técnicas e recursos para expansão pulmonar (Exercício diafragmático e
intercostal, Soluços inspiratórios, Inspiração em tempos, Expiração abreviada,
Descompressão torácica abrupta localizada, Incentivador inspiratório).
Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das principais doenças do sistema respiratório:
 Insuficiência respiratória pulmonar aguda
 Doenças da pleura (Pneumotórax, Derrame pleural, Empiema pleural)
 Doença pulmonar obstrutiva crônica
 Asma
 Pneumonia
 Síndrome de desconforto respiratória agudo
 Tuberculose
Fisioterapia no pré e no pós-operatório de cirurgia geral (Avaliação pulmonar pré-operatória,
fatores de risco para complicações pulmonares, complicações pulmonares no pósoperatório, técnicas fisioterapêuticas).
Abordagem interdisciplinar em Fisioterapia Neurológica Adulta e Pediátrica
Desenvolvimento Motor Normal: Comportamento motor da criança em desenvolvimento, nas
suas diferentes fases de evolução: tono, postura, motricidade automática e voluntária.
Teorias de controle motor
Alterações no desenvolvimento motor.
Avaliação do desenvolvimento do lactente e da criança.
Caracterização da criança com disfunção neurológica central e periférica
Paralisia Cerebral - clínica e tratamento
Afecções da medula espinhal e malformações do SNC - clínica e tratamento
O bebê de alto risco - clínica e tratamento
Infecções do SN - clínica e tratamento
Miopatias - clínica e tratamento
Lesões nervosas periféricas - clínica e tratamento
Síndromes neurológicas - clínica e tratamento
Avaliação do tono, postura, sensibilidade e motricidade no adulto
Planejamento do tratamento fisioterápico: identificação dos objetivos de tratamento e
conhecimento das técnicas específicas
Acidente vascular encefálico
Traumatismo crânio-encefálico
Traumatismo raqui-medular
Afecções dos núcleos da base
Doenças desmielinizantes
Polineuropatias
Lesões Nervosas Periféricas
Tumores do SNC
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Abordagem interdisciplinar em Fisioterapia aplicada à Saúde Coletiva
Fisioterapia e Qualidade de Vida
Ações de Saúde Coletiva em:
Saúde da mulher
Saúde do Idoso
DST/AIDS
Inclusão
Deficiências Cognitiva, Física e Sensorial
Doenças cardiopulmonares crônicas
Saúde escolar
Fisioterapeuta como Educador em Saúde
Fisioterapia em Grupo
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Permitir a integração multidisciplinar por meio de aulas expositivas com duração de 02
(duas) horas e, na dependência do semestre cursado, a inter-relação com outras atividades
profissionais direta ou indiretamente ligadas a área da saúde.
VI – AVALIAÇÃO
As avaliações quinzenais serão constituídas de questões dissertativas e de múltipla escolha
do conteúdo relativo ao período. Serão computados a freqüência e participação do
estudante nas atividades diárias em sala de aula.
As avaliações bimestrais abordarão o conteúdo ministrado pela disciplina até o momento da
aplicação da prova.
Caso a media seja superior ou igual a sete, o estudante está aprovado no semestre. Se
inferior, este deverá realizar o exame, contendo a matéria do semestre inteiro.
Para critérios de reavaliação, serão computadas as notas do exame e do semestre, sendo o
valor final dado por média aritmética. Se superior ou igual a cinco, o aluno estará aprovado,
caso contrário estará retido.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KENDALL, FP; McCREARY, EK; PROVANCE, PG. Músculos, provas e funções, Manole,
4ed, São Paulo, 1995.
MAGEE DJ. Avaliação musculoesquelética, Manole, 4ed, São Paulo, 2004.
O’SULLIVAN, SB; SCHIMTZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento, Manole, 2ed, São
Paulo, 1993.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SCOTT, I.T. - Fisioterapia Cardiopulmonar, Ed. Manole, 2005.
IRWIN, s.; TECKLIN,J. S. Fisioterapia cardiopulmonar. São Paulo: Manole, 2003
GAVA, Marcus Vinicius. Fisioterapia: história, reflexões e perspectivas. São Bernardo do
Campo: UMESP, 2004.
SIZÍNIO, H.; XAVIER, R. – Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática, 3a. ed., Editora
Artes Médicas, 2003.
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TARANTINO, A. F. – Doenças Pulmonares, Ed. Guanabara Koogan.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 6º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I- EMENTA
A disciplina contempla aspectos da saúde da mulher nos contextos biológico, psicológico e
social com direcionamento para a atuação fisioterapêutica nesta especialidade. Abrange a
apresentação da anatomia e fisiologia dos aparelhos reprodutor e urinário feminino e suas
disfunções, o desenvolvimento do processo gestacional com suas alterações e possíveis
complicações, os recursos fisioterapêuticos, a atuação do fisioterapeuta na área e a
importância do trabalho multidisciplinar e da humanização em saúde.
II- OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar ao aluno o conhecimento fundamental da clínica ginecológica e obstétrica e
auxiliá-lo na capacitação para a realização de avaliação/diagnóstico e planos de orientação,
prevenção e terapêutica na área de saúde da mulher.
III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final do curso o aluno deverá estar apto a reconhecer a importância da fisioterapia na
uro-ginecologia, obstetrícia e oncologia.
Ter conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia dos aparelhos reprodutor e urinário
femininos, do processo gestacional, parto e pós-parto e dos processos fisiopatológicos das
principais patologias uro-ginecológicas, obstétricas e oncológicas. Ser capaz de utilizar
recursos para avaliação e tratamento fisioterapêuticos em uro-ginecologia, obstetrícia e
oncologia.
.
IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. APARELHO REPRODUTOR FEMININO:
1.2 Anatomia do aparelho reprodutor feminino: características da pelve feminina,
útero, ovários, tubas uterinas, canal vaginal, genitália externa,sistema urinário,músculos do
assoalho pélvico (plano profundo, médio e superficial), mama feminina.
1.3 Fisiologia do ciclo reprodutivo feminino (fases: menstrual, pré-ovulatória,ovulação e pósovulatória), modificações que ocorrem no útero e nos ovários, fisiologia hormonal
(gonadotropina,LH, FSH, estrogênio, progesterona).

2. OBSTETRÍCIA:
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2.1 Gestação: mudanças físicas e fisiológicas (sistemas digestivo, respiratório, cardiovascular, músculo esquelético, dermatológico, urinário), hormônios envolvidos na
gestação(progesterona, estrógeno, relaxina, aldosterona, Beta HCG, prolactina),
principais características de cada trimestre.
2.2 Parto: o processo do parto: sinais do trabalho de parto, fases (dilatação, expulsão
e secundamento), posições para o parto, mecanismos de alívio da dor do parto,
atuação da fisioterapia, principais complicações / Puerpério: apresentação clínica e
atuação da fisioterapia.
2.3 Aleitamento materno: vantagens do leite materno para a mãe e o bebê,
recomendações da OMS, tipos de aleitamento(exclusivo, complementado e misto),
fisiologia da lactação (função da prolactina e ocitocina, reflexo de descida e reflexo de
produção), complicações da amamentação(ingurgitamento mamário, traumas
mamilares, alterações anatômicas do mamilo, mastite), orientações da fisioterapia em
relação à amamentação(posicionamento da mãe, bebê, pega correta e ordenha
manual).
2.4 Atuação da fisioterapia nos períodos: pré-natal, parto e puerpério. Técnicas e
exercícios indicados para cada fase.
2.5 Aula prática: exercícios para gestantes: mobilizações pélvicas, alongamentos,
fortalecimentos dos membros superiores, inferiores, tronco e assoalho pélvico,
exercícios aeróbicos, técnicas respiratórias e relaxamento.
3. UROGINECOLOGIA:
3.1 Anatomia e neurofisiologia do sistema urinário feminino: controle neural (sistemas
somático, simpático e parassimpático), integridade anatômica dos fatores de sustentação da
bexiga.
3.2 Tipos de incontinência urinária: esforço (hipermobilidade do colo vesical,
deficiência esfincteriana intrínseca da uretra), hiperatividade do detrusor, incontinência
mista.
3.3 Atuação da fisioterapia nas incontinências urinárias: cinesioterapia, biofeedback,
eletroestimulação vaginal, cones vaginais, tratamento comportamental.
3.4 Exercícios para incontinência urinária: exercícios de fortalecimento para o
assoalho pélvico.
4. ONCOLOGIA:
4.1 Câncer de mama(epidemiologia, fatores de risco, fisiopatologia, características
clínicas, diagnóstico clínico, auto-exame), tipos de cirurgia (tumorectomia, quadrantectomia,
mastectomias tipo Patey, Madden e Halsted), linfonodo sentinela, atuação da fisioterapia no
pós operatório das cirurgias mamárias e no linfedema (linfoterapia), orientações gerais para
prevenção do linfedema.
4.2 Atuação da fisioterapia nas mastectomias
4.5 Aula prática: Exercícios, drenagem linfática para pacientes mastectomizadas.
5. Apresentação de seminários: artigos científicos das áreas de uroginecologia, obstetrícia e
oncologia.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas Teóricas e Práticas; Apresentação de vídeos; Seminários.
VI– AVALIAÇÃO
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Provas escritas e testes; Seminários.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
STEPHENSON RG; CONNOR LJ. Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia. 2a ed.
São Paulo: Manole; 2004.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
BENT, A. E. ; OSTERGARD,D. R. ; CUNDIFF, G. W. Ostergard, uroginecologia e disfunções
do assoalho pélvico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GANONG, W. F. Fisiologia Médica. 19 ed. EUA, Mc Graw Hill, 2000.
GUYTON, A. C. & HALL. Fisiologia Humana. 6a ed. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan,
1998.
KISNER, C.; COLBY L. A. Exercícios Terapêuticos. Editora Manole; Segunda edição; SP
1992.
BASMAJIAN, John V. Terapêutica por exercícios. Editora Manole; Terceira edição,1987.
CALAIS-GERMAIN, B. Anatomia para o movimento. Manole, 1991.2vls.

PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 6º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Neurológica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas
I – EMENTA
Fundamentos para a abordagem fisioterápica em adultos com disfunções decorrentes de
comprometimento do sistema nervoso em suas diferentes fases de manifestação.
II – OBJETIVOS GERAIS
Tornar o aluno apto a realizar a avaliação e tratamento fisioterápico em adultos com
disfunções decorrentes de lesões do sistema nervoso central e periférico.
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III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar as diferentes estratégias de tratamento atuais.
Desenvolver a habilidade de avaliação das disfunções decorrentes de comprometimento
neurológico mediante a elucidação e prática dos procedimentos adequados.
Desenvolver a capacidade de identificação, a partir dos procedimentos de avaliação, dos
objetivos terapêuticos de curto, médio e longo prazo.
Desenvolver a habilidade de programar a intervenção fisioterápica, a partir da identificação
dos objetivos terapêuticos e da escolha das estratégias adequadas para tanto.
Formar o aluno para compreender as disfunções neurológicas sob a perspectiva da inclusão
social
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
BLOCO I:
Geral
- Avaliação do tono, postura, sensibilidade e motricidade no adulto
- Caracterização do paciente neurológico adulto
- Planejamento do tratamento fisioterápico: identificação dos objetivos de tratamento e
conhecimento das técnicas específicas
BOLCO II - Patologias neurológicas próprias do adulto e tratamento
Fisioterápico
- Acidente vascular encefálico
- Traumatismo crânio-encefálico
- Traumatismo raqui-medular
- Afecções dos núcleos da base
- Doenças desmielinizantes
- Polineuropatias
- Lesões Nervosas Periféricas
- Tumores do SNC

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
- Aulas Expositivas
- Seminários
- Aulas Práticas no laboratório e na Clínica de Fisioterapia IES
- Utilização de recursos audio-visuais
VI – AVALIAÇÃO
- Realização de 2 Provas Bimestrais teórico-práticas
- Relatórios de estudos de casos clínicos
- Apresentação de seminários
VII – BIBLIOGRAFIA
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LUNDY-EKMAN, L. Neurociência – Fundamentos para a reabilitação. Esevier, 2004.
STOKES, M. Neurologia para fisioterapeutas. Premier, 2000.
O´SULLIVAN, S. Fisioterapia – Avaliação e Tratamento. Manole, 2004
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROWLAND, L. P.Merritt tratado de neurologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
BOBATH, Karel. Uma base neurofisiológica para o tratamento cerebral. São Paulo: Manole
COHEN, Helen. Neurociência para fisioterapeutas: incluindo correlações clínicas. São Paulo:
Manole, 2004
LIMA, C. L. F. de A.; FONSECA, L. F. Paralisia cerebral: neurologia, ortopedia, reabilitação.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004
EDWARDS, Susan. Fisioterapia neurológica: uma abordagem centrada na resolução de
problemas. Porto Alegre: Artmed, 1999.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 6º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Traumatológica/Reumatológica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas
I – EMENTA
Proporcionar ao aluno o conhecimento clínico relativo às lesões traumáticas e principais
doenças reumatológicas, buscar a inter-relação com a anatomia, biomecânica, fisiologia
articular e a fisiopatologia, a abordagem fisioterapêutica quanto aos procedimentos de
prevenção, avaliação, tratamento e reabilitação pertinentes à esta classe de disfunções e
alterações.

II - OBJETIVOS GERAIS
Dar aos alunos conhecimento e capacidade de elaborar e questionar os tratamentos
fisioterapeuticos referentes às lesões traumáticas e principais doenças reumatológicas,
reunindo seus conhecimentos de métodos de avaliação, recursos terapêuticos e demais
áreas já estudadas, promovendo o direcionamento do raciocínio fisioterapêutico, relativo ao
diagnóstico funcional, objetivos de tratamento e evolução.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Discutir as bases fisiopatológicas e funcionais envolvidas na elaboração dos tratamentos
fisioterapêuticos.
Discutir os fundamentos dos métodos utilizados na rotina fisioterapêutica, sua validade e
seus limites.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I-

TRAUMATOLOGIA MÚSCULO-ESQUELÉTICA ESPECÍFICA DOS SEGMENTOS
ARTICULARES E TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO APLICADO:
 Fraturas
 Fixadores externos
 Fraturas por stress
1. Traumatologia da Coluna Vertebral
 Discopatia degenerativa e Hérnia de disco
 Espondilólise
 Espondilolistese
 Fraturas e lesões traumáticas na coluna vertebral
 Lesões nos Esportes
2. Traumatologia do Ombro
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 Instabilidades de ombro
 Capsulite adesiva e ombro congelado
 Lesão acrômio-clavicular
 Fraturas e lesões traumáticas do ombro
 Lesões nos Esportes
3. Traumatologia do Cotovelo
 Instabilidades de cotovelo
 Síndromes compressivas
 Fraturas e lesões traumáticas do cotovelo
 Lesões nos Esportes
4. Traumatologia de Antebraço, punho e Mão
 Síndrome do Túnel do Carpo / Canal de Guyon
 Contratura de Dupuytren
 Doença de Kienbock
 Lesões Tendíneas
 Deformidades dos dedos (botoeira, pescoço de cisne, martelo, gatilho)
 Fraturas e lesões traumáticas do antebraço, punho e mão
 Lesões nos Esportes
5. Traumatologia do Quadril e Pelve
 Necrose avascular da cabeça femural
 Síndrome do piriforme
 Sacro-ileíte
 Pubialgia
 Fraturas e lesões traumáticas do quadril e pelve
 Lesões nos esportes
6. Traumatologia do Joelho
 Lesões Meniscais
 Lesões Ligamentares: cruzado anterior, posterior, colateral e combinadas
 Plica sinovial patológica
 Síndromes femoro-patelares: instabilidades, síndromes dolorosas, condromalácea
patelar
 Osteocondrites e lesões condrais
 Lesões tendíneas
 Fraturas e lesões traumáticas do joelho
 Lesões nos Esportes
7. Traumatologia do Tornozelo e Pé
 Tendinopatias e lesões do tendão calcâneo
 Fasceíte plantar
 Entorses de Tornozelo e Lesões ligamentares
 Lesões condrais e degenerativas
 Síndrome do Túnel do Tarso
 Neuroma de Morton
 Metatarsalgia
 Fraturas e lesões traumáticas do tornozelo e pé
 Lesões nos Esportes
IIDOENÇAS REUMÁTICAS E TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO APLICADO:
 Artrite Reumatoide
 Febre Reumática
 Fibromialgia
 Gota/Artrite Gotosa
 Espondilite Anquilosante
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Dermatopolimiosite
Lupus Eritematoso Sistêmico
Esclerose Sistêmica

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas
Aulas práticas no laboratório e na clínica
Seminários
Recursos áudio visuais
VI – AVALIAÇÃO
Provas
Trabalhos teóricos e práticos
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAGEE DJ. Avaliação musculoesquelética, Manole, 4ed, São Paulo, 2004.
HERBERT, Sínizio; XAVIER, Renato.Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. Porto
Alegre: Artemd,2003.
HOPPENFELD, S. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. Atheneu, Rio de
Janeiro, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
O’SULLIVAN, SB; SCHIMTZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento, Manole, 2ed, São
Paulo, 1993.
PALMER, ML; EPLER, ME. Fundamentos das técnicas de avaliação musculoesquelética,
Guanabara Koogan, 2ed, Rio de Janeiro, 2000.
WEINSTEIN, S. L. ; BUCKWALTER, J. A. Ortopedia de turek: princípios e sua aplicação.
São Paulo: Manole, 2000.
CIPRIANO, JJ. Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. Manole, 3ed, São
Paulo, 1999.
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CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 6º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Cardiológica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas
I - EMENTA
Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre doenças cárdio-circulatórias e fisiologia do
exercício assim como as principais técnicas fisioterapêuticas aplicadas nas disfunções
cárdio-circulatórias, oferecendo condições para avaliação e prescrição do tratamento
específico para cada condição clínica.

II - OBJETIVOS GERAIS
Rever Conceitos de Anatomia e Fisiologia cardiovascular e do exercício;
Fornecer Noções de Fisiopatologia e Tratamento das Principais Doenças Cardiovasculares;
Promover ao aluno conhecimento das aplicações da fisioterapia cardiovascular na área
hospitalar e ambulatorial.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender os mecanismos básicos fisiológicos e fisiopatológicos que envolvem as
doenças cardiovasculares e os tratamentos propostos;
Capacitar o aluno a aplicar conceitos básicos da anamnese cardiovascular;
Desenvolver condições para que o aluno reconheça e aplique os conceitos básicos na
reabilitação de pacientes cardiopatas;
Fornecer informações sobre as técnicas e as atribuições do fisioterapeuta que atua na área
cardiovascular, aplicando estas técnicas desde a fase aguda da doença até a reabilitação.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Revisão anatomofisiologica do sistema cardiovascular
Fisiologia do exercício
Prescrição do Exercício
Propedêutica Cardiológica
Exames complementares: Rx, ECG, Ecocardiograma, angiografia, Doppler, teste
ergométrico e teste ergoespirométrico
Miocardiopatias
Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares
Insuficiência Coronária / Infarto Agudo do Miocárdio
Insuficiência Cardíaca Congestiva
Cor Pulmonale
Doenças Cardíacas Congênitas: CIV, CIA, PCA e Tetralogia de Fallot
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Valvulopatias
Transplantes Cardíacos / Riscos Cirúrgicos
Reabilitação Cardíaca
Doenças vasculares: TVP, TEP e IAP
Vias aéreas artificiais
Ventilação mecânica invasiva
Ventilação mecânica não-invasiva
Insuficiência respiratória
Síndrome do desconforto respiratório agudo
Edema agudo de pulmãov

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas Teóricas
Aulas Práticas
VI – AVALIAÇÃO
Provas Teóricas e Práticas
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRAUNWALD, E Tratado de Medicina Cardiovascular Editora Roca, São Paulo, 1987
GUYTON, A.C. – Fisiologia Humana, 6 a. ed., Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro,
1998
IRWIN, TECKLIN, SCOT. Fisioterapia CardioPulmonar, 3°. Ed., Editora Manole, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SCOTT, I.T. - Fisioterapia Cardiopulmonar, Ed. Manole, 2005
O’SULLIVAN, SB; SCHIMTZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento, Manole, 2ed, São
Paulo, 1993
REGENGA, Marisa de Moraes. Fisioterapia em cardiologia: da unidade de terapia intensiva
à reabilitação. São Paulo: Roca, 2000.
PULL, C.; GUIZILINI, S. T.; PERES,P. A. Fisioterapia em cardiologia: aspectos práticos. São
Paulo: Atheneu, 2006
GUYTON MD. HALL JE. Tratado de fisiologia médica. 2ºed. Rio de Janeiro, Guanabara
Koogan, 2000.
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CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 6º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Psicomotricidade
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Conceitos e evolução da Psicomotricidade em suas formas desenvolvimentista e
interventiva; processo do desenvolvimento psicomotor infantil; estruturas psicomotoras.
II – OBJETIVOS GERAIS
- Promover a análise dos fundamentos teóricos-práticos da psicomotricidade;
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Promover a análise do desenvolvimento infantil, das funções psicomotoras e neuromotoras
com possíveis intervenções.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – Evolução da psicomotricidade
1.1- Histórico, conceito e fundamentação teórica da psicomotricidade.
1.2- Objetivos da psicomotricidade na educação e reeducação psicomotora (Educação
Física Adaptada)
II- Desenvolvimento Psicomotor
2.1- Fases do Desenvolvimento Motor
2.1.1- Vida Intra-Uterina
2.1.2- Primeiro Ano de Vida
2.1.3- Do ato ao pensamento (Wallon)
III- Condutas motoras de base
3.1- Habilidades Motoras Fundamentais
3.2- Coordenação Motora
3.2.1- Coordenação Óculo Manual
3.2.2- Coordenação Óculo Pedal
3.2.4- Coordenação Motora Global
3.2.5- Coordenação Motora Fina
3.3- Memória Motora
IV- Estruturas Psicomotoras
4.1- Imagem e Esquema Corporal
4.2- Organização Espaço-Temporal
4.3- Tonicidade Muscular
4.3.1- Relaxamento
4.4- Desenvolvimento Perceptivo-Motor
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
EAD

189

VI – AVALIAÇÃO
Prova escrita individual (bimestral)
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
GALLAHUE, D L; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças,
adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte Editora, 2001.
BEZIERS, M M; HUNSINGER, Y. O bebe e a coordenação motora. Ed. Summus.
SHUMWAY-COOK,A & WOOLLACOTT, M. Controle Motor – teoria e aplicações práticas.
SP: Manole, 2003.

Bibliografia Complementar
BOBATH, Berta; BOBATH, Karel. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de paralisia
cerebral. São Paulo: Manole.
BEE,H. A criança em desenvolvimento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. H. Motor control: theory and practical
applications. Philadelphia: LippincottWill, 2001
CORIAT, Lydia F. Maturação psicomotora: no primeiro ano de vida da criança. São Paulo:
Centauro, 2001.
SPAALTEHOLZ, Wener. Atlas de anatomia humana: aparelho locomotor. São Paulo, Roca.
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CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 6º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 9.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 180 horas
I – EMENTA
A disciplina de estágio supervisionado propõe-se a oferecer, ao aluno do último ano do curso
de Fisioterapia, a possibilidade de executar tratamentos em todas as áreas da Fisioterapia,
com a supervisão de professores e fisioterapeutas que atuam nas diversas áreas de atuação
da Fisioterapia.
Os alunos têm a possibilidade de atuar nas áreas de Fisioterapia Neurológica (Pediátrica e
Adulta), Fisioterapia Cárdio-Respiratória (Ambulatorial e Intensivista), Fisioterapia aplicada
às disfunções Músculo-Esqueléticas (Reumatologia, Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia
Desportiva) e Fisioterapia Preventiva.
Durante a disciplina, o aluno deverá avaliar, propor tratamentos e executar os tratamentos
propostos e, avaliados pelos supervisores de estágio.
II – OBJETIVOS GERAIS
Propiciar ao aluno o contato com o paciente, diferentes abordagens de tratamento para as
disfunções apresentadas pelos pacientes. Ainda, esta disciplina objetiva incentivar a busca
de atualização bibliográfica por parte dos alunos, discussão de casos para o melhor
desempenho dos alunos, propiciar aos alunos contatos com técnicas de tratamento atuais e,
permitir ao aluno que planeje sua estratégia de trabalho, preparando-se para sua atividade
profissional.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos desta disciplina estão relacionados com as áreas de atuação da
Fisioterapia.
Para a área de Fisioterapia Cárdio-respiratória, os objetivos específicos são propiciar ao
aluno a rotina de atuação Fisioterapêutica em uma UTI, realizando manobras de drenagem
de secreção, controle de gasometria, intubação e extubação, aspiração de secreções
pulmonares, controle de sinais vitais e monitoramento cardíaco. Já no nível ambulatorial, o
aluno atuará na reabilitação em pós-operatório de cirurgias cardíacas e pulmonares, em
tratamento preventivo e conservador de pacientes com disfunções cardíacas e pulmonares e
reeducação de padrões respiratórios patológicos.
Para a área de Fisioterapia Neurológica o aluno atuará na reabilitação e pacientes
portadores de paralisia cerebral, poliomielite, portadores de hidrocefalia e doenças neuromusculares, entre outras, na área de Neurologia Pediátrica. Os objetivos para esta área de
atuação estão relacionados com as técnicas de tratamento para as disfunções acima
citadas, como método neuroevolutivo – Bobath, posicionamentos chave para redução de
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espasticidade, hidroterapia específica para neurologia pediátrica e outras técnicas que
possam trazer evolução aos pacientes.
Na área de Neurologia Adulta, os portadores de seqüelas de acidente vascular cerebral,
lesados medulares, portadores de alterações neurológicas congênitas e genéticas, entre
outras, terão atendimento pelos alunos, que utilizarão técnicas específicas de tratamento
para as diferentes patologias.
Para a área de Fisioterapia aplicada às disfunções Músculo-Esqueléticas (Reumatologia,
Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia Desportiva), os alunos relizarão seus atendimentos
em tratamentos conservadores, pré-operatório e pós-operatório nas disfunções relacionadas
ao sistema músculo-esquelético. A hidroterapia faz parte dos recursos utilizados nesta área
de atuação.
Para a Fisioterapia preventiva serão aplicados conceitos de ergonomia para a Fisioterapia
do Trabalho, técnicas de prevenção para gestantes, durante todos os períodos da gravidez,
melhora das funçõe cárdio-respiratórias em cardiopatas e idosos, entre outras atividades
para a melhoria das condições de vida da população atendida pelos serviços de Fisioterapia
da IES.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Os alunos serão divididos em grupos, com mesmo número de alunos, que serão divididos
em quatro grandes ciclos: Fisioterapia cárdio-respiratória, Fisioterapia Neurológica,
Fisioterapia Preventiva e Fisioterapia músculo-esquelética.
Serão realizados rodízios entre todas as áreas de estágio.
Para cada área os alunos deverão realizar avaliações fisioterapêuticas dos pacientes,
propostas de tratamentos, discussão dos casos e propostas de tratamento com os
supervisores de estágio, execução do tratamento e avaliação da evolução dos pacientes,
para todas as áreas.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Os alunos serão levados à pratica clínica fisioterapêutica para o atendimento aos pacientes
das diferentes áreas de atuação fisioterapêutica. Será ministrado treinamento para as
técnicas específicas para cada área.
Além disso, seminários e discussões de caso serão realizados.
VI – AVALIAÇÃO
O desempenho do aluno será avaliado através da apresentação de seminários com temas
propostos pelos supervisores, avaliações teóricas com o conteúdo dos seminários ao
término de cada ciclo de estágios, desempenho dos alunos nas discussões de caso e
conduta durante os estágios (ética, desempenho terapêutico, conduta, responsabilidade e
respeito ao paciente).
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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IRWIN, TECKLIN, SCOT - Fisioterapia CardioPulmonar, Editora Manole.
SIZÍNIO, H.; XAVIER, R. – Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática, Editora Artes
Médicas
EDWARDS, Susan. Fisioterapia neurológica: uma abordagem centrada na resolução de
problemas. Porto Alegre: Artmed, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FINNIE, N. Manuseio em casa da criança com Paralesia Cerebral . Ed. Manole.
TARANTINO,A.F. – Doenças Pulmonares, Editora Guanabara Koogan – Rio de Janeiro.
DIAMENT, A.; CYPEL, S. Neurologia Infantil. Ed Atheneu: São Paulo, 1996
SHEPHERD, R. B.; Fisioterapia em Pediatria. Ed. Santos, 3ª edição, 1996.
WEST,J.B. – Fisiologia Respiratória Moderna, Editora Manole Ltda., São Paulo.
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CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 7º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Aplicada à Dermato-Funcional
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I – EMENTA
Abordagem fisioterapêutica nas afecções inestéticas corporais e faciais. Estudo dos
métodos de avaliação, prevenção e tratamento pertinentes a esta classe de disfunções, em
suas diferentes fases de evolução e manifestação, incluindo a abordagem na qual há
envolvimento funcional além do aspecto inestético. Compreensão da importância da
multidisciplinaridade no tratamento, principalmente a reeducação alimentar e a prática
regular de atividade física orientada e direcionada.

II - OBJETIVOS GERAIS
Prover aos alunos conhecimento e capacidade de detectar, diferenciar, avaliar e elaborar
programas de tratamento fisioterapêutico utilizando os inúmeros recursos terapêuticos
disponíveis nas afecções inestéticas corporais e faciais. Compreender o mecanismo de tais
recursos sobre a fisiopatologia de cada afecção, elaborar protocolos de tratamento, observar
e questionar a evolução terapêutica do quadro clínico de cada paciente, considerar a
individualidade de cada um e reiterar a importância da dieta e da atividade física sobre
resultados clínicos eficazes e duradouros.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar as afecções inestéticas mais comuns na prática clínica e relacionar seus
respectivos fatores etiológicos.
Estudar a fisiopatologia das disfunções estéticas corporais e faciais.
Compreender o mecanismo de ação dos recursos eletrotermofototerapêuticos sobre a
fisiopatologia das afecções às quais são destinados.
Compreender diferenças entre técnicas de massagem terapêutica e seus respectivos efeitos
fisiológicos.
Compreender a importância e conscientizar o paciente sobre a necessidade de uma dieta
adequada prescrita por nutricionista
Compreender a importância e conscientizar o paciente sobre a necessidade da prática
regular de atividade física direcionada à sua necessidade estética.
Utilizar adequadamente as ferramentas empregadas na mensuração da evolução clínica do
paciente.
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Compreender os fatores que representam diagnóstico diferencial ou insucesso do
tratamento.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Principais Afecções Inestéticas Corporais e Faciais:
Semiologia e Fisiopatologia do Fibro-Edema Gelóide (celulite)
Semiologia e Fisiopatologia da Lipodistrofia Localizada (adiposidade localizada)
Semiologia e Fisiopatologia do Sobrepeso e da Obesidade
Semiologia e Fisiopatologia da Hipotrofia Muscular (flacidez muscular)
Semiologia e Fisiopatologia da Flacidez de Pele (rugas)
Semiologia e Fisiopatologia das Estrias
Semiologia e Fisiopatologia das Cicatrizes Hipertróficas
Semiologia e Fisiopatologia dos Quelóides
Semiologia e Fisiopatologia das Discromias
Avaliação em Fisioterapia Dermato-Funcional
Entrevista e Anamnese
Exame Físico
Inspeção
Palpação
Perimetria
Adipometria
Bioimpedância
Termografia de Superfície
Densitometria Corporal
Índice de Massa Corpórea (IMC): Polêmica Envolvida
Recursos terapêuticos nas Afecções Faciais
Peelings:
Químico: ácidos
Físicos:
cristal
ultra-sônico
diamante
Microcorrentes
Alta-frequência
Galvanismo e Iontoforese
Vaporização
Pulverização
Eletrosucção
Brushing
Desincruste
Eletrolifting
Recursos terapêuticos nas Afecções Corporais
Ultra-som terapêutico:
Ultra-som convencional
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Ultra-som de alta potência
Ultra-som focado
Sonoforese / Iontoforese / Eletroporação
Radiofreqüência
Endermoterapia / Vacuoterapia
Eletrolipólise / Eletrolipoforese
Correntes Excitomotoras: Corrente Russa (Corrente Kotz)
Laserterapia de Baixa Potência: Potencialização na cicatrização cutânea
Plataformas Vibratórias
Cirurgias Plásticas Estéticas / Procedimentos Estéticos
Lipoaspiração / Lipoescultura
Abdominoplastia
Mamoplastia (redução / correção / próteses de silicone)
Rinoplastia
Preenchimento Facial
Toxina Botulínica (Botox)
Intradermoterapia
Depilação a Laser
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas
Aulas práticas
Seminários
Recursos visuais
VI – AVALIAÇÃO
Provas teóricas e práticas
Seminários teóricos e práticos
Trabalhos teóricos e práticos
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUIRRO, E.; GUIRRO R. Fisioterapia Dermato Funcional, 3ª ed. Ed. Manole, 2002.
BORGES, F.S. Dermato Funcional: Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas, 1ª
ed. Phorte Editora, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEDUC, A. & LEDUC, O. Drenagem linfática: teoria e prática. São Paulo, 2000
D’ANGELO & FATTINI. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: Atheneu,
1995.
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COTRAN; KUMAR; COLLINS. Robins patologia estrutural funcional. Rio de Janeiro:
Guanabara koogan, 2000. 6ed
KAWAMOTO, Emilia Emi. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: E.P.U., 2003
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 7º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Geriátrica e Gerontológica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
A disciplina aborda as alterações decorrentes do processo de envelhecimento normal,
doenças crônicas e situações peculiares aos idosos frágeis e dependentes, além das
implicações clínicas-funcionais sobre o controle de postura e movimento (desempenho
motor).
Abrande ainda o contexto psico social do envelhecimento e os serviços especializados no
atendimento ao idoso, visando qualidade de vida e sociabilização.
II – OBJETIVOS GERAIS
Estudar o processo do envelhecimento dentro de um contexto biológico, psicológico e social,
instrumentalizando o aluno para utilização de recursos fisioterapêuticos que possam
reabilitar o idoso, potencializando suas habilidades motoras.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fornecer subsídios teóricos, práticos para que o aluno discuta o processo de
envelhecimento nas dimensões biológicas, psicológicas e sócio culturais.
Discutir as atitudes frente ao idoso e ao envelhecimento.
Estudar as alterações funcionais do processo de envelhecimento, além da intervenção
fisioterapêutica nas principais síndromes geriátricas.
Discutir as modalidades de assistência à pessoa idosa.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Epidemiologia do envelhecimento e suas implicações para a reabilitação dos idosos.
Dimensões o envelhecimento e curso de vida.
Atitudes frente ao idoso e envelhecimento.
Potencialidades do envelhecimento e teoria das perdas e danos.
Qualidade de vida.
Envelhecimento ativo e envelhecimento bem sucedido.
Fragilidade, independência e autonomia.
Fisiologia do envelhecimento e suas implicações funcionais.
Avaliação fisioterapêutica em geriatria e gerontologia.
Principais patologias correlacionadas ao envelhecimento: Senilidade e senescência.
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Síndrome do imobilismo.
Institucionalização, centro dia, hospital dia, assistência domiciliar, hospitais de reabilitação e
residências abrigadas.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas.
Vivências.
Debates em sala de aula.
Aulas práticas de técnicas fisioterapêuticas relacionadas à geriatria.
Pré-projetos dirigidos.
VI – AVALIAÇÃO
Avaliação teórica;
Pré-projetos dirigidos;
Participação em sala de aula.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUYTON, A. C., HALL, J. E. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6.ed. Rio de
Janeiro : Guanabara Koogan, 1998.
REICHEL, William. Assistência ao idoso: aspectos clínicos do envelhecimento. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2001
REBELATTO, José Rubens; MORELLI, José Geraldo da Silva. Fisioterapia geriátrica: a
prática da assistêcia ao idoso. São Paulo: Manole: 2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GANONG, W. F. Fisiologia Médica. 19 ed. EUA, Mc Graw Hill, 2000.
GUYTON, A. C. & HALL. Fisiologia Humana. 6a ed. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan,
1998.
GOODMAN, C. C.; SNYDER, T. E. K. Diagnóstico diferencial em fisioterapia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002
POCOCK, Gillian. Fisiologia humana: a base da medicina. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006
DELIBERATO, Paulo César Porto. Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações. São
Paulo: Manole, 2002
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 7º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 16.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 320 horas
I – EMENTA
A disciplina de estágio supervisionado propõe-se a oferecer, ao aluno do último ano do curso
de Fisioterapia, a possibilidade de executar tratamentos em todas as áreas da Fisioterapia,
com a supervisão de professores e fisioterapeutas que atuam nas diversas áreas de atuação
da Fisioterapia.
Os alunos têm a possibilidade de atuar nas áreas de Fisioterapia Neurológica (Pediátrica e
Adulta), Fisioterapia Cárdio-Respiratória (Ambulatorial e Intensivista), Fisioterapia aplicada
às disfunções Músculo-Esqueléticas (Reumatologia, Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia
Desportiva) e Fisioterapia Preventiva.
Durante a disciplina, o aluno deverá avaliar, propor tratamentos e executar os tratamentos
propostos e, avaliados pelos supervisores de estágio.
II – OBJETIVOS GERAIS
Propiciar ao aluno o contato com o paciente, diferentes abordagens de tratamento para as
disfunções apresentadas pelos pacientes. Ainda, esta disciplina objetiva incentivar a busca
de atualização bibliográfica por parte dos alunos, discussão de casos para o melhor
desempenho dos alunos, propiciar aos alunos contatos com técnicas de tratamento atuais e,
permitir ao aluno que planeje sua estratégia de trabalho, preparando-se para sua atividade
profissional.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos desta disciplina estão relacionados com as áreas de atuação da
Fisioterapia.
Para a área de Fisioterapia Cárdio-respiratória, os objetivos específicos são propiciar ao
aluno a rotina de atuação Fisioterapêutica em uma UTI, realizando manobras de drenagem
de secreção, controle de gasometria, intubação e extubação, aspiração de secreções
pulmonares, controle de sinais vitais e monitoramento cardíaco. Já no nível ambulatorial, o
aluno atuará na reabilitação em pós-operatório de cirurgias cardíacas e pulmonares, em
tratamento preventivo e conservador de pacientes com disfunções cardíacas e pulmonares e
reeducação de padrões respiratórios patológicos.
Para a área de Fisioterapia Neurológica o aluno atuará na reabilitação e pacientes
portadores de paralisia cerebral, poliomielite, portadores de hidrocefalia e doenças neuromusculares, entre outras, na área de Neurologia Pediátrica. Os objetivos para esta área de
atuação estão relacionados com as técnicas de tratamento para as disfunções acima
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citadas, como método neuroevolutivo – Bobath, posicionamentos chave para redução de
espasticidade, hidroterapia específica para neurologia pediátrica e outras técnicas que
possam trazer evolução aos pacientes.
Na área de Neurologia Adulta, os portadores de seqüelas de acidente vascular cerebral,
lesados medulares, portadores de alterações neurológicas congênitas e genéticas, entre
outras, terão atendimento pelos alunos, que utilizarão técnicas específicas de tratamento
para as diferentes patologias.
Para a área de Fisioterapia aplicada às disfunções Músculo-Esqueléticas (Reumatologia,
Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia Desportiva), os alunos relizarão seus atendimentos
em tratamentos conservadores, pré-operatório e pós-operatório nas disfunções relacionadas
ao sistema músculo-esquelético. A hidroterapia faz parte dos recursos utilizados nesta área
de atuação.
Para a Fisioterapia preventiva serão aplicados conceitos de ergonomia para a Fisioterapia
do Trabalho, técnicas de prevenção para gestantes, durante todos os períodos da gravidez,
melhora das funçõe cárdio-respiratórias em cardiopatas e idosos, entre outras atividades
para a melhoria das condições de vida da população atendida pelos serviços de Fisioterapia
da IES.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Os alunos serão divididos em grupos, com mesmo número de alunos, que serão divididos
em quatro grandes ciclos: Fisioterapia cárdio-respiratória, Fisioterapia Neurológica,
Fisioterapia Preventiva e Fisioterapia músculo-esquelética.
Serão realizados rodízios entre todas as áreas de estágio.
Para cada área os alunos deverão realizar avaliações fisioterapêuticas dos pacientes,
propostas de tratamentos, discussão dos casos e propostas de tratamento com os
supervisores de estágio, execução do tratamento e avaliação da evolução dos pacientes,
para todas as áreas.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Os alunos serão levados à pratica clínica fisioterapêutica para o atendimento aos pacientes
das diferentes áreas de atuação fisioterapêutica. Será ministrado treinamento para as
técnicas específicas para cada área.
Além disso, seminários e discussões de caso serão realizados.
VI – AVALIAÇÃO
O desempenho do aluno será avaliado através da apresentação de seminários com temas
propostos pelos supervisores, avaliações teóricas com o conteúdo dos seminários ao
término de cada ciclo de estágios, desempenho dos alunos nas discussões de caso e
conduta durante os estágios (ética, desempenho terapêutico, conduta, responsabilidade e
respeito ao paciente).
VII – BIBLIOGRAFIA
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IRWIN, TECKLIN, SCOT - Fisioterapia CardioPulmonar, Editora Manole.
MAGEE DJ. Avaliação musculoesquelética, Manole, 4ed, São Paulo, 2004.SIZÍNIO, H.;
XAVIER, R. – Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática, Editora Artes Médicas
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEVY, J. A. – Doenças neuromusculares. Ed. Atheneu.
SHEPHERD, R. B.; Fisioterapia em Pediatria. Ed. Santos, 3ª edição, 1996.
GAVA, Marcus Vinicius. Fisioterapia: história, reflexões e perspectivas. São Bernardo do
Campo: UMESP, 2004.
TARANTINO,A.F. – Doenças Pulmonares, Editora Guanabara Koogan – Rio de Janeiro.
GOULD – Fisioterapia em Ortopedia e Medicina do Esporte, 2ª ed. Editora Manole.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 7º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Fisioterapia Integrada
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I - EMENTA
Oferecimento de informações gerais e específicas concernentes à formação profissional do
discente de Fisioterapia. Integração dos conhecimentos técnico-científicos na área de
Fisioterapia.

II - OBJETIVOS GERAIS
Assegurar ao discente de fisioterapia um ensino de nível crescente de qualidade de
formação profissional com assuntos interdisciplinares preparando cientificamente para o
mercado de trabalho.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar ao discente informações específicas da fisioterapia e da saúde do Brasil;
Estimular habilidades de expressão e argumentação sobre as áreas da fisioterapia;
Oportunizar conhecimentos diversos do campo da fisioterapia;
Atender as especificidades do curso de fisioterapia e suas áreas de atuação;
Possibilitar a concretização e a integração teoria – prática dos conhecimentos necessários à
sua formação profissional básica;
Propiciar o interesse da continuidade de pesquisas na diversidade do campo da fisioterapia.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulo 1 - Abordagem interdisciplinar em Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e
Reumatológica
 Revisão sobre semiologia ortopédica, traumatológica e reumatológica;
Acometimentos pediátricos em ortopedia, traumatologia e reumatologia
 Patologias congênitas: torcicolo congênito, pé-torto, luxação de quadril
 Leg-Perthes, Epifisiolistese Femoral
 Doença de Osgood-Schlater
Deformidades estruturais
 Deformidades angulares e rotacionais dos membros inferiores: coxa vara, coxa valga,
anteversão e retroversão do colo femoral, joelho varo / valgo / retrocurvado
 Pé plano, Pé cavo
Lesões musculares
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Lesões musculares agudas e crônicas
Lesões tendíneas
Doenças Inflamatórias e Degenerativas do Tendão:
o Tendinites, Tenossinovites, Tendinoses, Tendinite Calcárea, Entesopatias,
Rupturas de Tendão.
o Síndrome do Impacto no ombro.
o Epicondilite Lateral e Medial do Úmero.
Bursites
Doenças Inflamatórias e Degenerativas de Articulações
o Artrites, Capsulites, Sinovites.
o Osteoartrose.
o Artroplastias (ombro, cotovelo,punho/mão, quadril, joelho, tornozelo)
Doenças Osteo-metabólicas
o Osteoporose

Módulo 2 - Abordagem interdisciplinar em Fisioterapia Cardiorrespiratória
 Avaliação Cardiológica
 Exames complementares: Noções de ECG, Ecocardiograma.
 Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares (Diabetes Mellitus, Hipertensão
arterial, Dislipidemia, Obesidade, Sedentarismo, Tabagismo, Estresse)
 Infarto Agudo do Miocárdio, Angina Estável e Angina Instável
 Insuficiência Cardíaca Congestiva
 Edema Agudo de Pulmão
 Cor Pulmonale
 Doenças Cardíacas Congênitas (CIV, CIA, PCA e Tetralogia de Fallot)
 Miocardiopatias
 Valvopatias
 Cirurgias Cardíacas / Riscos Cirúrgicos
 Reabilitação Cardíaca
 Doenças Vasculares (Insuficiência Arterial Periférica, Trombose Venosa Profunda,
Tromboembolismo Pulmonar)
 Vias Aéreas Artificiais
 Ventilação Mecânica Invasiva
 Ventilação Mecânica Não-Invasiva
 Desmame Ventilatório
 Avaliação respiratória: Anamnese, Inspeção estática, Inspeção dinâmica, Palpação,
Sinais vitais.
 Exames complementares: Radiografia de tórax, Gasometria arterial.
 Técnicas fisioterapêuticas:
 Técnicas e recursos para remoção de secreção brônquica (Drenagem postural,
Tapotagem, Percussão direta, Percussão indireta, Digito percussão, Vibração,
Compressão Torácica, Tosse, Aspiração);
 Técnicas e recursos para expansão pulmonar (Exercício diafragmático e
intercostal, Soluços inspiratórios, Inspiração em tempos, Expiração abreviada,
Descompressão torácica abrupta localizada, Incentivador inspiratório).
Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das principais doenças do sistema
respiratório:
 Insuficiência respiratória pulmonar aguda
 Doenças da pleura (Pneumotórax, Derrame pleural, Empiema pleural)
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Doença pulmonar obstrutiva crônica
Asma
Pneumonia
Síndrome de desconforto respiratória agudo
Tuberculose
Fisioterapia no pré e no pós-operatório de cirurgia geral (Avaliação pulmonar préoperatória, fatores de risco para complicações pulmonares, complicações
pulmonares no pós-operatório, técnicas fisioterapêuticas).

Módulo 3 - Abordagem interdisciplinar em Fisioterapia Neurológica Adulta e Pediátrica
 Desenvolvimento Motor Normal: Comportamento motor da criança em
desenvolvimento, nas suas diferentes fases de evolução: tono, postura, motricidade
automática e voluntária.
 Teorias de controle motor
 Alterações no desenvolvimento motor.
 Avaliação do desenvolvimento do lactente e da criança.
 Caracterização da criança com disfunção neurológica central e periférica
 Paralisia Cerebral - clínica e tratamento
 Afecções da medula espinhal e malformações do SNC - clínica e tratamento
 O bebê de alto risco - clínica e tratamento
 Infecções do SN - clínica e tratamento
 Miopatias - clínica e tratamento
 Lesões nervosas periféricas - clínica e tratamento
 Síndromes neurológicas - clínica e tratamento
 Avaliação do tono, postura, sensibilidade e motricidade no adulto
 Planejamento do tratamento fisioterápico: identificação dos objetivos de tratamento e
conhecimento das técnicas específicas
 Acidente vascular encefálico
 Traumatismo crânio-encefálico
 Traumatismo raqui-medular
 Afecções dos núcleos da base
 Doenças desmielinizantes
 Polineuropatias
 Lesões Nervosas Periféricas
 Tumores do SNC
Módulo 4 - Abordagem interdisciplinar em Fisioterapia aplicada à Saúde Coletiva
 Fisioterapia e Qualidade de Vida
 Ações de Saúde Coletiva em:
 Saúde da mulher
 Saúde do Idoso
 DST/AIDS
 Inclusão
 Deficiências Cognitiva, Física e Sensorial
 Doenças cardiopulmonares crônicas
 Saúde escolar
 Fisioterapeuta como Educador em Saúde
 Fisioterapia em Grupo
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Permitir a integração multidisciplinar por meio de aulas expositivas com duração de 02
(duas) horas e, na dependência do semestre cursado, a inter-relação com outras atividades
profissionais direta ou indiretamente ligadas a área da saúde.
VI – AVALIAÇÃO
As avaliações quinzenais serão constituídas de questões dissertativas e de múltipla escolha
do conteúdo relativo ao período. Serão computados a freqüência e participação do
estudante nas atividades diárias em sala de aula.
As avaliações bimestrais abordarão o conteúdo ministrado pela disciplina até o momento da
aplicação da prova.
Caso a media seja superior ou igual a sete, o estudante está aprovado no semestre. Se
inferior, este deverá realizar o exame, contendo a matéria do semestre inteiro.
Para critérios de reavaliação, serão computadas as notas do exame e do semestre, sendo o
valor final dado por média aritmética. Se superior ou igual a cinco, o aluno estará aprovado,
caso contrário estará retido.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KENDALL, FP; McCREARY, EK; PROVANCE, PG. Músculos, provas e funções, Manole,
4ed, São Paulo, 1995.
MAGEE DJ. Avaliação musculoesquelética, Manole, 4ed, São Paulo, 2004.
O’SULLIVAN, SB; SCHIMTZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento, Manole, 2ed, São
Paulo, 1993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LUNDY-EKMAN, L. Neurociência – Fundamentos para a reabilitação. Esevier, 2004.
SCOTT, I.T. - Fisioterapia Cardiopulmonar, Ed. Manole, 2005.
IRWIN, s.; TECKLIN,J. S. Fisioterapia cardiopulmonar. São Paulo: Manole, 2003
SIZÍNIO, H.; XAVIER, R. – Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática, 3a. ed., Editora
Artes Médicas, 2003.
TARANTINO, A. F. – Doenças Pulmonares, Ed. Guanabara Koogan.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 7º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Farmacologia Aplicada à Fisioterapia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I - EMENTA
Introdução dos conceitos farmacológicos objetivando as propriedades das drogas e seus
efeitos sobre as funções dos sistemas biológicos
II – OBJETIVOS GERAIS
Caberá a disciplina de farmacologia proporcionar ao aluno da graduação a integração do
fármaco a fisiologia humana e reconhecimento do mecanismo de ação dos principais grupos
de drogas da prática clínica.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O aluno deverá ter uma visão geral sobre a farmacocinética dos diferentes grupos de
fármacos.
O aluno deverá ser capaz de explicar, indicações, contra-indicações, mecanismo de ação,
efeito farmacológico dos principais grupos de fármacos
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Estudo da farmacocinética: Estudo das vias de administração, processo metabólico
de absorção e distribuição de fármacos no organismo humano. Estudo da
biotransformação do fármaco de diferentes classes. Estudo dos mecanismos de
eliminação do fármaco.
2. Estudo da farmacodinâmica: Interação de Drogas e Receptores farmacológicos,
Drogas Agonistas e Antagonistas. Estudo da dessensibilização e determinação da
atividade Intrínseca.
3. Farmacologia do sistema nervoso central e periférico: definições das drogas
ansiolíticas, antidepressivas, anticonvulsivante, sedativas e anestésicas. Estudo das
indicações e contra-indicações deste grupo de drogas. Mecanismo de ação e efeito
farmacológico. Principais drogas que agem no sistema nervoso central.
4. Farmacologia do sistema digestório: definição das drogas antiucerosas,
antiespasmódicas, antiemética, antidiarréica, laxativa. Estudo das indicações e
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contra-indicações deste grupo de drogas. Mecanismo de ação e efeitos
farmacológicos. Principais drogas que agem no sistema digestório.
5. Farmacologia do sistema renal: Definição das drogas diuréticas. Estudo das
indicações e contra-indicações deste grupo de drogas. Mecanismo de ação e efeitos
farmacológicos. Principais drogas que agem no sistema renal.
6. Farmacologia do sistema cardiovascular: definição das drogas antiarrítmicas,
digitálicas, drogas vasoativas, anti-hipertensivas, trombolíticas e anticoagulantes.
Estudo das indicações e contra-indicações deste grupo de drogas. Mecanismo de
ação e efeito farmacológico. Principais drogas que agem no sistema cardiovascular.
7. Farmacologia antiinflamatória e sistêmica: definição das drogas Analgésicas,
Antipiréticas, Antiinflamatórias não esteróides, Antiinflamatórias esteróides e
antibióticos, anti-histaminicas. Estudo das indicações e contra-indicações deste grupo
de drogas. Mecanismo de ação e efeitos farmacológicos. Principais drogas que agem
neste grupo.
8. Farmacologia do sistema respiratório: definição das drogas Broncodilatadoras,
mucolíticas e antitussígenas. Estudo das Indicações e contra-indicações deste grupo.
Mecanismo de ação e efeitos farmacológicos. Principais drogas que agem no sistema
respiratório.
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas expositivas e seminários com incentivo à participação dos alunos no questionamento e
discussões.
VI– AVALIAÇÃO
Provas bimestrais, estudos dirigidos e seminários
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia 4 ed., Rio de Janeiro: Guanabara –
Koogan, 2001.
GILMAN, A. G. As bases farmacológicas da terapêutica. 9 ed., Rio de Janeiro: Guanabara –
Koogan, 1996.
SILVA, P. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara – Koogan, 2002

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
STITZEL, Robert E. Farmacologia moderna com aplicações clínicas. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan,2005.
O´SULLIVAN, S. Fisioterapia – Avaliação e Tratamento. Manole, 2004
GAVA, Marcus Vinicius. Fisioterapia: história, reflexões e perspectivas. São Bernardo do
Campo: UMESP, 2004.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 7º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Projeto Técnico Científico Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I – EMENTA
Confecção de projeto científico com orientação docente, promovendo ao aluno
conhecimento dos métodos científicos e dos diversos tipos de estudos clínicos; das partes
que compõem um projeto de pesquisa e trabalho científico. Oferta de subsídios
metodológicos para o planejamento e execução de trabalhos científicos dentro das normas
acadêmicas vigentes, que envolve, entre outros aspectos, o respeito aos princípios éticos.
II – OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver a capacidade crítica de compreensão dos fundamentos que envolvem a
elaboração do Trabalho Científico.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Compreender as etapas para a elaboração de trabalhos científicos;
- Capacitar os alunos a desenvolverem projetos de pesquisa e artigo científico.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Tipos de Estudos (Relato de Caso / Série de Casos / Estudos Transversais / Estudos
Caso-Controle / Ensaio Clínico Controlado Randomizado / Revisão Sistemática /
Metanálise);
- Busca de Artigos Científicos: principais bases de dados (Lilacs, Scielo, Medline, Pubmed,
Medscape, PeDRo, Science Direct);
- Classificação de Periódicos: Qualis 2009;
- Estrutura Projeto de Pesquisa: Capa, Folha de Rosto, Introdução, Justicativa, Objetivos,
Materiais e Métodos, Referências;
- Como redigir a Introdução, Justificativa, Objetivos e Materiais e Métodos;
- Normas Técnicas: Método Vancouver;
- Comitê de Ética em Pesquisa: documentos necessários.
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
- Aulas Teóricas
- Trabalhos e Dinâmica de Grupo

VI – AVALIAÇÃO
- Entrega do Projeto de Pesquisa
- Relatório Final
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2001.
SEVERINO, AJ. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2000.
VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VICTORIANO, BAD & GARCIA, CC. Produzindo Monografia: Trabalho de Conclusão de
Curso. São Paulo: Publisher Brasil, 1999.
GIL, AC. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.
LAKATOS, EV & MARCONI, MA. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.
CARVALHO, MCM. Construindo o Saber: Metodologia Científica - Fundamentos e Técnicas.
Campinas: Editora Papirus, 1988.
MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson,
2002.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 8º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Gestão em Serviço de Saúde
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Reflexão sobre a gestão em serviço de saúde a respeito da coletividade e dos papeis
desempenhados pelos profissionais na identificação de necessidades na saúde coletiva.
II – OBJETIVOS GERAIS
-

Conhecer os mecanismos de fiscalização e controle da qualidade
Discorrer sobre os Problemas de Saúde Pública no Brasil, incluindo os relacionados ao
meio ambiente que interferem no processo saúde-doença tanto individual como
coletivamente.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Conhecer e identificar as ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Identificar os Programas de Saúde Vigentes para os diferentes grupos populacionais e de
acordo com os indicadores epidemiológicos.
Desenvolver senso crítico em relação às políticas de saúde vigente.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária:
- Criação;
- Organização;
- Competências e ações.
Os Programas de Saúde Vigentes no País:
- Programa de Saúde da Família;
- Programa do Idoso;
- Programas de Controle de Doenças Específicas (Tuberculose, Hanseníase, AIDS,
Hipertensão e Diabetes);
- Programa de Saúde Bucal (Brasil Sorridente);
- Programa de Saúde da Mulher e Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo de
Útero e de Mama (VIVA MULHER);
- Programa de Saúde da Criança e Adolescente;
- Programa Nacional de Combate a Dengue;
- Programa de Controle do Tabagismo e outros fatores de risco de câncer.
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V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas, seminários, trabalhos em grupo e exercícios em aula.

VI- AVALIAÇÃO
Provas regimentais, estudos de caso, apresentação de seminários e trabalhos em grupo.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMORIM, M. C. S. ; PERILLLO, E. B da F. Para entender a saúde no Brasil Vol 1, 2, 3. São
Paulo: LCTE, 2006.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Mais saúde: direito de todos 2008-2011.
Brasília, 2008.
COHN A, ELIAS PE, MANGEON E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços.
São Paulo; Cortez; 1996.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Portal da Saúde. Ministério da Saúde. http://www.saude.gov.br.
Brasil. Ministério da Saúde. Evolução e desafios da regulação do setor de saúde
suplementar. Brasília – DF; 2003. Disponível em <URL: http://www.saude.gov.br/bvs> [2004
jan 13].
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da Saúde.
Promoção da Saúde: Declaração de Alma-Ata, Carta de Otawa, Declaração de Adelaide,
Declaração de Sundsvall, Declaração de Santafé de Bogotá, Declaração de Jacarta, Rede
de Megapaíses e Declaração do México. Brasília; 2001
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do SUS.
Brasília; Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS; 2003.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 8º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 16.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 320 horas
I – EMENTA
A disciplina de estágio supervisionado propõe-se a oferecer, ao aluno do último ano do curso
de Fisioterapia, a possibilidade de executar tratamentos em todas as áreas da Fisioterapia,
com a supervisão de professores e fisioterapeutas que atuam nas diversas áreas de atuação
da Fisioterapia.
Os alunos têm a possibilidade de atuar nas áreas de Fisioterapia Neurológica (Pediátrica e
Adulta), Fisioterapia Cárdio-Respiratória (Ambulatorial e Intensivista), Fisioterapia aplicada
às disfunções Músculo-Esqueléticas (Reumatologia, Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia
Desportiva) e Fisioterapia Preventiva.
Durante a disciplina, o aluno deverá avaliar, propor tratamentos e executar os tratamentos
propostos e, avaliados pelos supervisores de estágio.
II – OBJETIVOS GERAIS
Propiciar ao aluno o contato com o paciente, diferentes abordagens de tratamento para as
disfunções apresentadas pelos pacientes. Ainda, esta disciplina objetiva incentivar a busca
de atualização bibliográfica por parte dos alunos, discussão de casos para o melhor
desempenho dos alunos, propiciar aos alunos contatos com técnicas de tratamento atuais e,
permitir ao aluno que planeje sua estratégia de trabalho, preparando-se para sua atividade
profissional.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos desta disciplina estão relacionados com as áreas de atuação da
Fisioterapia.
Para a área de Fisioterapia Cárdio-respiratória, os objetivos específicos são propiciar ao
aluno a rotina de atuação Fisioterapêutica em uma UTI, realizando manobras de drenagem
de secreção, controle de gasometria, intubação e extubação, aspiração de secreções
pulmonares, controle de sinais vitais e monitoramento cardíaco. Já no nível ambulatorial, o
aluno atuará na reabilitação em pós-operatório de cirurgias cardíacas e pulmonares, em
tratamento preventivo e conservador de pacientes com disfunções cardíacas e pulmonares e
reeducação de padrões respiratórios patológicos.
Para a área de Fisioterapia Neurológica o aluno atuará na reabilitação e pacientes
portadores de paralisia cerebral, poliomielite, portadores de hidrocefalia e doenças neuromusculares, entre outras, na área de Neurologia Pediátrica. Os objetivos para esta área de
atuação estão relacionados com as técnicas de tratamento para as disfunções acima
citadas, como método neuroevolutivo – Bobath, posicionamentos chave para redução de
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espasticidade, hidroterapia específica para neurologia pediátrica e outras técnicas que
possam trazer evolução aos pacientes.
Na área de Neurologia Adulta, os portadores de seqüelas de acidente vascular cerebral,
lesados medulares, portadores de alterações neurológicas congênitas e genéticas, entre
outras, terão atendimento pelos alunos, que utilizarão técnicas específicas de tratamento
para as diferentes patologias.
Para a área de Fisioterapia aplicada às disfunções Músculo-Esqueléticas (Reumatologia,
Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia Desportiva), os alunos relizarão seus atendimentos
em tratamentos conservadores, pré-operatório e pós-operatório nas disfunções relacionadas
ao sistema músculo-esquelético. A hidroterapia faz parte dos recursos utilizados nesta área
de atuação.
Para a Fisioterapia preventiva serão aplicados conceitos de ergonomia para a Fisioterapia
do Trabalho, técnicas de prevenção para gestantes, durante todos os períodos da gravidez,
melhora das funçõe cárdio-respiratórias em cardiopatas e idosos, entre outras atividades
para a melhoria das condições de vida da população atendida pelos serviços de Fisioterapia
da IES.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Os alunos serão divididos em grupos, com mesmo número de alunos, que serão divididos
em quatro grandes ciclos: Fisioterapia cárdio-respiratória, Fisioterapia Neurológica,
Fisioterapia Preventiva e Fisioterapia músculo-esquelética.
Serão realizados rodízios entre todas as áreas de estágio.
Para cada área os alunos deverão realizar avaliações fisioterapêuticas dos pacientes,
propostas de tratamentos, discussão dos casos e propostas de tratamento com os
supervisores de estágio, execução do tratamento e avaliação da evolução dos pacientes,
para todas as áreas.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Os alunos serão levados à pratica clínica fisioterapêutica para o atendimento aos pacientes
das diferentes áreas de atuação fisioterapêutica. Será ministrado treinamento para as
técnicas específicas para cada área.
Além disso, seminários e discussões de caso serão realizados.
VI – AVALIAÇÃO
O desempenho do aluno será avaliado através da apresentação de seminários com temas
propostos pelos supervisores, avaliações teóricas com o conteúdo dos seminários ao
término de cada ciclo de estágios, desempenho dos alunos nas discussões de caso e
conduta durante os estágios (ética, desempenho terapêutico, conduta, responsabilidade e
respeito ao paciente).
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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IRWIN, TECKLIN, SCOT - Fisioterapia CardioPulmonar, Editora Manole.
MAGEE DJ. Avaliação musculoesquelética, Manole, 4ed, São Paulo, 2004.
SIZÍNIO, H.; XAVIER, R. – Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática, Editora Artes
Médicas
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEVY, J. A. – Doenças neuromusculares. Ed. Atheneu.
SHEPHERD, R. B.; Fisioterapia em Pediatria. Ed. Santos, 3ª edição, 1996.
GAVA, Marcus Vinicius. Fisioterapia: história, reflexões e perspectivas. São Bernardo do
Campo: UMESP, 2004.
TARANTINO,A.F. – Doenças Pulmonares, Editora Guanabara Koogan – Rio de Janeiro.
GOULD – Fisioterapia em Ortopedia e Medicina do Esporte, 2 ª ed. Editora Manole.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 8º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Atividades Complementares
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 0.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas

I – EMENTA
As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno,
inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações
com o mudo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.
Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas técnicas, palestras, simpósios,
cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais e freqüência a peças teatrais
e mostras cinematográficas, fazem parte das Atividades Complementares.
II – OBJETIVOS GERAIS
Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização de
atividades extra-curriculares obrigatórias, presenciais ou a distância.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, humanista, crítica e
reflexiva.
Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais.
Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e problemas.
Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética e
humanista.
Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas.
Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras.
Visitas técnicas.
Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários.
Leituras: livros, artigos técnicos, atualidades.
Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho comunitário.
Freqüência em peças teatrais e mostras cinematográficas.
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Discussões de temas.
Visitas externas.
Leitura de textos previamente indicados.
Verificação de leitura.
Palestras e cursos.
Exibição de filmes e peças teatrais.
VI – AVALIAÇÃO
Atribuição de uma nota no decorrer do semestre letivo.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 8º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Ética e Deontologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Estuda a fundamentação filosófica, teórica e legal acerca do ser cidadão e do ser
profissional, inserido no meio científico-político-social, assim como o entendimento da
Bioética como ciência de investigação das relações humanas e os elementos da pesquisa.
II – OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver no aluno habilidades e competências, no sentido de refletir, criticar, interpretar
e executar condignamente as leis do país, as resoluções emanadas dos órgãos de classe
(COFFITO, CREFITO, sindicato e associações: profissional e científico-cultural) para o
desempenho da profissão com consciência, decoro e responsabilidade, junto ao cliente,
colegas, profissionais e comunidade ou sociedade.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer conceitualmente a ética/bioetica/deontologia;
- Conhecer a historia do desenvolvimento ético/deontológico da fisioterapia brasileira;
- Conhecer as leis/resoluções próprias de suas competências/habilidades;
- Conhecer o código de ética profissional e seus fundamentos;
- Conhecer as leis vigentes que implicam diretamente na suas atual profissional.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
1. Conceituar e classificar a ética, deontologia e bioética;
2. Entender a ética como ciência filosófica e como elo na práxis do comportamento humano
do profissional fisioterapeuta, da relação terapeuta-paciente e em especial na conduta
profissional do fisioterapeuta;
3. Entender eticamente a fisioterapia como uma necessidade social brasileira e como um
bem público do estado democrático de direito, vinculado à saúde como um bem maior e um
dever de estado.
4. Conhecer o processo de formação e desenvolvimento da ética e da deontologia
fisioterapêutica brasileira.
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UNIDADE II
1. Aprofundar os aspectos éticos-deontológicos da formação do profissional fisioterapeuta
com base no do parecer/MEC (511/64, res. 03/82 e 04/02), d/lei nº
938/69, leis nº 6.316/75, a lei 9394/96, a Constituição Federal, a lei 8080/90, dentre outras.
2. Conhecer e respeitar as relações éticas dos demais profissionais da saúde.
3. Conhecer o funcionamento do COFFITO e dos CREFITOS relacionando com os órgãos
de classe das demais profissões.
4. Conhecer e interpretar o código de ética contido na res/COFFITO nº 10 e demais outras
resoluções do COFFITO (8, 9, 12, 80...)
UNIDADE III
1. Identificar os chamados erros profissionais e o sigilo profissional e qualificá-los em função
do código civil e penal brasileiros.
2. Bioética: Histórico e definição; princípios fundamentais e a bioética no Brasil.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas com auxílio de material áudio-visual; promoção de palestras e seminários,
além de trabalhos e grupos de discussão.
VI – AVALIAÇÃO
Prova escrita individual (bimestral)
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado, 2001.
REBELATTO, J. R. e, BOTOMÉ S. P. Fisioterapia no Brasil. São Paulo: Manole,
1999.
NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 2.ed. São Paulo : R. dos Tribunais, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e
legais.Autonomia e direitos do paciente. Estudo de casos. São Paulo: E.P.U., 2002.
SEGRE, Marco. A questão da ética e a saúde humana. São Paulo: Atheneu, 2006
VAZQUEZ, A. S. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,2006.
DINIZ, Débora. O que é bioética. São Paulo: Brasiliense, 2002.
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COFFITO. Código de ética profissional de fisioterapia e terapia ocupacional aprovado pela
resolução COFFITO-10 de 3 de julho de 1978. Disponível em: www.crefito.com.br. Acesso
em: 18 set. 2010.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 8º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Terapias Alternativas
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Conceitos gerais de Fitoterapia e outras terapias alternativas, tais como: aromaterapia,
acupuntura, cromoterapia e massoterapia oriental. A inserção das terapias alternativas no
sistema de saúde pública e no meio científico.
II – OBJETIVOS GERAIS
Entender as várias técnicas alternativas que o fisioterapeuta pode utilizar;
Correlacionar as técnicas alternativas com a fisioterapia tradicional;
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- aprimorar as habilidades de percepção nas várias técnicas alternativas;
- ler e analisar textos científicos a respeito as várias técnicas alternativas com senso crítico;
- ampliar seu leque de opções terapêuticas;
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Introdução à Fitoterapia;
Princípios Ativos das Plantas;
Propriedades terapêuticas das Plantas Medicinais;
Indicações e contra-indicações das Plantas Medicinais; formas de utilização das Plantas
O que é aromaterapia;
Principais ramos da aromaterapia;
Química e nomenclatura dos óleos essenciais;
Origens da aromaterapia;
Olfato, o sentido esquecido;
O olfato e os mecanismos sexuais;
Aromaterapia na cura de doenças e distúrbios orgânicos
História da cromoterapia ;
A cromoterapia e seu campo;
A luz e a cor;
A visão e a cor;
Noções gerais;
A natureza da luz;
As cores;
Classificação das cores;
Efeito das cores nas curas;
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Medicina Chinesa - Acupuntura;
Mecanismo De Ação Da Acupuntura;
Propriedades Do Yin E Do Yang;
Bases Filosóficas;
A Teoria Das Cinco Fases;
Aplicação Da Teoria Dos 5 Movimentos Na Medicina Tradicional Chinesa;
Formação Das Substâncias: Qi - Energia Xue - Sangue, O Jinye - Os Líquidos
Orgânicos, O Jing - Essência, O Shen - O Espírito E A Consciência;
28. Zang Fu - Órgãos E Víceras;
29. Essência Yin E Yang E Os 5 Elementos;
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO





Aulas expositivas e interativas;
Seminários;
Leitura e análise de textos;
Oficina de leitura e produção de textos.

VI – AVALIAÇÃO



Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto (valor: zero
a dez).
Avaliações complementares a critério do professor

A média final de cada semestre será o resultado de soma e divisão com os respectivos
pesos das avaliações parciais, seguindo regimento institucional de aprovação.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOOSMANN-LEGGER, A. I.Reflexoterapia: usando massagem nos pés. São Paulo: Ágora,
1997.
DOMENICO, G. de.; WOOD, E. C. Técnicas de massagem de beard. São Paulo: Manole,
1998.
LEBOYER, F. Shantala: massagem para bebês: uma arte tradicional. São Paulo: Grounde,
1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CANÇADO, Juraci Campos .Do-In: livro dos primeiros socorros . Volume 1: São Paulo:
Ground, 1998
CANÇADO, Juraci Campos .Do-In: livro dos primeiros socorros . Volume 2: São Paulo:
Ground, 2005
LOPES, Attilio. Dicionário de Fisioterapia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
O’SULLIVAN, SB; SCHIMTZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento, Manole, 2ed, São
Paulo, 1993.
SHESTACK, Robert. Fisioterapia prática. São Paulo: Manole
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 8º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Tópicos Avançados em Fisioterapia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3.0 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I – EMENTA
Integração do conhecimento adquirido com as disciplinas clínicas da Fisioterapia; discussão
de tecnologias em Fisioterapia

II - OBJETIVOS GERAIS
Integrar conhecimentos clínicos;

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Expor aos alunos alterações fisiopatológicas das principais patologias pertencentes a
clínica de neurologia, ortopedia e reumatologia, cardiologia e pneumologia relacionando com
a respectiva avaliação funcional e tratamento (cinesioterapia, hidroterapia, eletroterapia,
massoterapia e recursos manuais)

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
NEUROLOGIA
Procedimentos de avaliação e recursos terapêuticos no tratamento de:
 Acidente vascular cerebral
 Traumatismo crânio encefálico
 Traumatismo raqui-medular
 Lesões periféricas
 Paralisia cerebral
 Outros
ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA
Procedimentos de avaliação geral
reumatológicas:
 Desvios posturais
 Espondilite anquilosante
 Artrite reumatóide adulto e infantil

e

tratamento

nas

disfunções

ortopédicas

e
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Fibromialgia
Hemofilia
Outros

CARDIORRESPIRATÓRIO
Procedimentos de avaliação geral e tratamento nas disfunções cárdio-respiratórias:
 Infarto agudo do miocárdio
 Insuficiência cardíaca
 Cor pulmonale
 DPOC
 Pneumonias
 Outros
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas utilizando recursos audiovisuais.
Trabalhos individuais e em grupos.
VI – AVALIAÇÃO
Através de provas dissertativas e/ou de múltipla escolha e trabalhos.

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SIZÍNIO, H.; XAVIER, R. Ortopedia e traumatologia: princípios e práticas. São Paulo: Artes
Médicas.
TARANTINO, A. F. Doenças Pulmonares. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan.
REED & LOW. Eletroterapia explicada: princípios e prática. São Paulo: Manole.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IRWIN; TECKLIN; SCOT. Fisioterapia cardiopulmonar. São Paulo: Manole.
O’SULLIVAN, SB; SCHIMTZ, TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento, Manole, 2ed, São
Paulo, 1993.
PALMER, ML; EPLER, ME. Fundamentos das técnicas de avaliação musculoesquelética,
Guanabara Koogan, 2ed, Rio de Janeiro, 2000
WEINSTEIN, S. L. ; BUCKWALTER, J. A. Ortopedia de turek: princípios e sua aplicação.
São Paulo: Manole, 2000.
HOPPENFELD, S. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. Atheneu, Rio de
Janeiro, 1997.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 8º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Produção Técnica Científica Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas

I – EMENTA
Confecção de trabalho de conclusão de cuso com orientação docente, promovendo ao aluno
conhecimento dos métodos científicos e dos diversos tipos de estudos clínicos; das partes
que compõem uma pesquisa e trabalho científico. Oferta de subsídios metodológicos para o
planejamento e execução de trabalhos científicos dentro das normas acadêmicas vigentes,
que envolve, entre outros aspectos, o respeito aos princípios éticos.
II – OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver a capacidade crítica de compreensão dos fundamentos que envolvem a
elaboração do Trabalho Científico.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Compreender as etapas para a elaboração de trabalhos científicos;
- Capacitar os alunos a desenvolverem projetos de pesquisa e artigo científico.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Classificação de Periódicos: Qualis;
- Estrutura de Pesquisa: Capa, Folha de Rosto, Introdução, Justicativa, Objetivos, Materiais
e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências;
- Como redigir a Introdução, Justificativa, Objetivos e Materiais e Métodos;
- Como redigir os Resultados, Discussão, Conclusão e Referências;
- Normas Técnicas: Método Vancouver;
- Comitê de Ética em Pesquisa: documentos necessários.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
- Aulas Teóricas
- Trabalhos e Dinâmica de Grupo
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VI – AVALIAÇÃO
- Entrega do Trabalho de Conclusão de Curso
- Relatório Final
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2001.
SEVERINO, AJ. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2000.
VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VICTORIANO, BAD & GARCIA, CC. Produzindo Monografia: Trabalho de Conclusão de
Curso. São Paulo: Publisher Brasil, 1999.
GIL, AC. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.
LAKATOS, EV & MARCONI, MA. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.
CARVALHO, MCM. Construindo o Saber: Metodologia Científica - Fundamentos e Técnicas.
Campinas: Editora Papirus, 1988.
MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson,
2002.
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PLANO DE ENSINO

CURSO: Fisioterapia
PERÍODO: 8º Semestre – currículo 2010/1
TURNO: Noturno
DISCIPLINA: Tópicos de Atuação Profissional
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1.5 horas/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Associação dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de formação geral com a prática
clínica.

II - OBJETIVOS GERAIS
Correlacionar as alterações ligamentares, articulares e musculares com as funções do
movimento humano.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dentro da avaliação funcional destacar os aspectos fisiopatológicos do movimento humano
(encurtamento e fraqueza muscular, desvios e deformidades ósseas, frouxidão ligamentar)
e as repercussões no movimento.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
MEMBRO SUPERIOR
OMBRO, COTOVELO, PUNHO E MÃO
Rever os itens de 1 a 4 e correlaciona-los com as alterações fisiopatológicas:
1. Avaliação funcional
2. Amplitude de movimento (goniometria)
3. Teste de força muscular
4. Testes especiais
MEMBRO INFERIOR
QUADRIL, JOELHO, TORNOZELO E PÉ
Rever os intens de 1 a 4 e correlaciona-los com as alterações fisiopatológicas:
1. Avaliação funcional
2. Amplitude de movimento (goniometria)
3. Teste de força muscular
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4. Testes especiais
COLUNA
Rever os itens de 1 a 4 e correlaciona-los com as alterações fisiopatológicas:
1. Avaliação funcional
2. Amplitude de movimento (goniometria)
3. Teste de força muscular
4. Testes especiais
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas utilizando recursos audiovisuais.
Trabalhos individuais e em grupos.
VI – AVALIAÇÃO
Através de provas dissertativas e/ou de múltipla escolha e trabalhos.

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HOPPENFIELD, S. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo,
Atheneu, 1987.
KENDALL, F.P.; McCREAY, E. K. Músculos provas e funções. São Paulo, Manole,1987
O’ SULLIVAN, S. B.; SCHIMTZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 2ª ed. São Paulo,
Manole,1993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PALMER, M. L.; EPLER, M. E. Técnicas de avaliação musculoesquelética. 2ª ed. Rio de
Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.
PASQUAL, A. M. manual de goniometria. São Paulo, Manole,1997.
SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.
DÂNGELO, J. G. FATTINI, C. A. Anatomia humana básica. São Paulo: Atheneu, 2006.
CIPRIANO, J. J. Manual fotográfico de testes especiais e neurológicos. São Paulo, Manole,
1999.
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ANEXO 5
MATRIZ CURRICULAR
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IBES - INSTITUTO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR

Grade Curricular Detalhada
24401-IBES - FISIOTERAPIA
Currículo: 20101

Ano/Período: 2010/1

Regime: Semestral

BIOSSEGURANCA
ED ESTUDOS DISCIPLINARES
EVOLUCAO HISTORIA DA FISIOTERAPIA
FSC (FUNDAM DE SAUDE COLETIVA)
HOMEM E SOCIEDADE
INTERPRETACAO E PROD DE TEXTOS
PRINC DE ATENDIMENTO EM URGENCIA
PSICOLOGIA APLICADA A FISIOTERAPIA
APS - ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS

3,0

Teo

Teo

939N
571Q
134P
215N
D142
D132
661J
919N
581Q

Alunos por Docente

Total

Nome

Carga Horária
Total

Disciplina

Ativ

Aulas Semanais

Série: 1ª SÉRIE

3,0

66

100

60

100

3,0

3,0

66

100

3,0

3,0

66

100

1,5

1,5

33

100

1,5

1,5

33

100

3,0

3,0

66

100

3,0

3,0

66

100

Pra

Turno: 3 - 1ª SÉRIE

Pra

Curso:

0
Total por Série = 456

Aulas Semanais

Total

Teo

AME (ANATOMIA MUSCULO ESQUELETICO)
BIOMEC (BIOMECANICA)
BIOQUIMICA
CE
COMUNICACAO E EXPRESSAO
CS
CIENCIAS SOCIAIS
ED
ESTUDOS DISCIPLINARES
FAPS (FUND DE ACOES PREVENT DE SAUDE)
FISOLOGIA FISIOLOGIA
MORFO MORFOLOGIA
APS - ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS

1,5

3,0

4,5

90

100

20

1,5

1,5

3,0

60

100

20

1,5

1,5

30

100

1,5

1,5

30

100

1,5

1,5

30

100

40

100

3,0

3,0

60

100

3,0

3,0

60

100

3,0

3,0

60

100

0

100

Pra

Nome

194P
144P
174P
D253
D243
625Q
184P
959N
949N
635Q

Ativ

Disciplina

Total

Alunos por Docente

Pra

Carga Horária

Teo

Série: 2ª SÉRIE

Total por Série = 460

1,5

3,0

CINESIO (CINESIOLOGIA)

1,5

UnipCurGradDet.rpt

1,5

4,5

90

100

20

3,0

60

100

25

Pra

Pra

ANATO/NEUR ANATOMIA E NEUROANATOMIA

121P

Teo

Teo

566T

Alunos por Docente

Total

Nome

Carga Horária
Total

Disciplina

Ativ

Aulas Semanais

Série: 3ª SÉRIE
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Grade Curricular Detalhada
24401-IBES - FISIOTERAPIA
Currículo: 20101

Ano/Período: 2010/1

Regime: Semestral

Teo

Pra

151P
645Q
576T
556T
141P
655Q

CINESIOTER (CINESIOTERAPIA)
ED
ESTUDOS DISCIPLINARES
FSR
FISIOLOGIA SISTEMA REGULADOR
PATO
PATOLOGIA
SAF (SEMIOLOGIA APLIC A FISIOTERAPIA)
APS - ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS

1,5

1,5

Teo

Nome

Alunos por Docente

Total

Disciplina

Carga Horária
Total

Aulas Semanais

Série: 3ª SÉRIE

3,0

60

100

Pra

Turno: 3 - 3ª SÉRIE

Ativ

Curso:

25

40
1,5

1,5

30

100

1,5

1,5

30

100

3,0

60

100

1,5

1,5

20

0
Total por Série = 370

1,5

1,5

3,0

60

100

Pra

Pra

AVAL FUNC AVALIACAO FUNCIONAL
ED
ESTUDOS DISCIPLINARES
FISIO PREV FISIOTERAPIA PREVENTIVA
HIDROTER HIDROTERAPIA
MTA (METODOLOGIA DO TRAB ACADEMICO)
REED FUNC (REEDUCACAO FUNCIONAL)
RTM (RECUR TERAPEUTICOS MANUAIS)
TERMO/FOTO TERMO E FOTOTERAPIA
APS - ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS

Alunos por Docente
Teo

Teo

102P
665Q
586T
596T
D194
191P
171P
112P
675Q

Carga Horária
Total

Nome

Total

Disciplina

Ativ

Aulas Semanais

Série: 4ª SÉRIE

25

40
3,5

3,5

70

100

3,0

3,0

60

100

1,5

1,5

30

3,0

60

100

3,0

60

100

3,0

60

100

1,5

1,5

3,0
1,5

1,5

25
25

0
Total por Série = 440

Grupo de Optativas
1

ED
ESTUDOS DISCIPLINARES
ELETROTER (ELETROTERAPIA)
FISIO ORTO (FISIOTERAPIA ORTOPEDICA)
FISIO PNEU (FISIOTERAPIA PNEUMOLOGICA)
FNP (FISIOT NEUROLOGICA PEDIATRICA)

Total

685Q
125P
145P
155P
135P

Pra

Nome

Carga Horária

Teo

Disciplina

20

1,5

1,5

3,0

60

1,5

3,0

4,5

90

1,5

3,0

4,5

90

1,5

3,0

4,5

90

Alunos por Docente
Pra

0

Aulas Semanais

Série: 5ª SÉRIE

UnipCurGradDet.rpt

0

Teo

1

Total

LIBRAS (O) LIBRAS (OPT)

Ativ

D201

40
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1/4
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24401-IBES - FISIOTERAPIA
Currículo: 20101

Ano/Período: 2010/1

Regime: Semestral

Aulas Semanais

Total

D105
507T
695Q

MET PESQ (METODOS DE PESQUISA)
PISC TERAP PISCINA TERAPEUTICA
APS - ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS

1,5

1,5

30

1,5

1,5

30

Ativ

Nome

Pra

Disciplina

Total

Carga Horária

Teo

Série: 5ª SÉRIE

Alunos por Docente
Pra

Turno: 3 - 5ª SÉRIE

Teo

Curso:

0
Total por Série = 430

Pra

FASM
FISIO APLIC SAUDE DA MULHER
FI (FISIOTERAPIA INTERDISCIPLINAR)
FISIO CARD (FISIOTERAPIA CARDIOLOGICA)
FISIO NEUR (FISIOTERAPIA NEUROLOGICA)
FTR (FISIO TRAUMATO E REUMATO)
PSICOMOTRI PSICOMOTRICIDADE
APS - ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS

Alunos por Docente
Teo

517T
195P
185P
165P
175P
D135
616Q

Total

ED
ESTUDOS DISCIPLINARES
EST SUPERV ESTAGIO SUPERVISIONADO

Carga Horária
Total

606Q
626Q

Ativ

Nome

Teo

Disciplina

Pra

Aulas Semanais

Série: 6ª SÉRIE

40
9,0

180

1,5

1,5

30

1,5

1,5

30

9,0

1,5

3,0

4,5

90

100

20

1,5

3,0

4,5

90

100

20

1,5

3,0

4,5

90

1,5

30

1,5

0
Total por Série = 580

UnipCurGradDet.rpt

Pra

Alunos por Docente
Teo

Total

Carga Horária
Total

ED
ESTUDOS DISCIPLINARES
ESTAGIO SUPERVISIONADO
FADF (FISIO APLIC A DERMATOFUNC)
FAF
FARMACO APLIC A FISIOTERAPIA
FGG (FISIO GERIATRICA E GERONTOLOGI)
FISIO INTE FISIOTERAPIA INTEGRADA
PTCI (PROJ TECN CIENT INTERDISC)
APS - ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS

Ativ

Nome

636Q
143P
103P
216P
123P
527T
116P
646Q

Teo

Disciplina

Pra

Aulas Semanais

Série: 7ª SÉRIE

40
320

3,0

16,
0
3,0

60

100

3,0

3,0

60

100

3,0

3,0

60

1,5

1,5

30

1,5

1,5

30

16,0

0
Pag. 3/4

232

Emissão:
26/09/2011
21:16:34

IBES - INSTITUTO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR

Grade Curricular Detalhada
Curso:

24401-IBES - FISIOTERAPIA

Turno: 3 - 7ª SÉRIE

Currículo: 20101

Ano/Período: 2010/1

Regime: Semestral
Total por Série = 600

Pra

Alunos por Docente
Teo

Total

ED
ESTUDOS DISCIPLINARES
ED
ETICA E DEONTOLOGIA
ESTAGIO SUPERVISIONADO
GSS
GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE
PTCI (PROD TECN CIENTIF INTERDISCIPL)
TAF
TOPICOS AVANC EM FISIOTERAPIA
TAP
TOPICOS DE ATUACAO PROFISS
TER ALTERN TERAPIAS ALTERNATIVAS
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
APS - ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIONADAS

Carga Horária
Total

666Q
567T
193P
537T
136P
124P
547T
557T
998N
676Q

Ativ

Nome

Teo

Disciplina

Pra

Aulas Semanais

Série: 8ª SÉRIE

40
1,5

30
320

1,5

16,
0
1,5

1,5

1,5

30

3,0

3,0

60

1,5

1,5

30

3,0

3,0

60

1,5
16,0

30

100
0
Total por Série = 700

UnipCurGradDet.rpt
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