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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 1288 - Biofísica - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 1° Período 

 

Ementa: A biofísica e os seres vivos; os fenômenos e as entidades biológicas; os grandes componentes 

celulares. Termodinâmica e termoterapia, introdução à mecânica e biomecânica, a utilização de correntes 

elétricas e da luz como terapia. 

Objetivo Geral: 

Levar os alunos a compreender a biofísica dos seres vivos, interpretando a importância da água, 

bioenergética, transporte e distribuição de solutos, bem como, a física dos intercâmbios gasosos e a dinâmica 

de equilíbrio acidobásico, associados às interações matéria e energia nos sistemas biológicos; 

Instrumentalizar o aluno para a avaliação das grandezas físicas, da composição fundamental do universo, dos 

agentes físicos (eletricidade, frio, calor, ondas eletromagnéticas, radiações infravermelho e ultravioleta), da 

biofísica celular, da circulação e da respiração. 

 

Objetivos Específicos: A disciplina fornecerá ao aluno conhecimento sobre os princípios e conceitos físicos 

envolvidos em sistemas biológicos, de forma a compreender e explicar o funcionamento de estruturas do 

corpo humano. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Introdução à Biofísica.  

A composição fundamental do universo e as grandezas físicas, conceito geral da biofísica e posição da 

biologia atual, os fenômenos e as entidades biológicas; Os grandes componentes celulares; A água e sua 

importância biológica, micro estrutura da molécula de água e suas características. 
 

Unidade 2: Biogenética; Biofísica dos Sistemas Circulatório e Respiratório; Biomecânica. 

Biogenética, sua importância e ácidos nucléicos; Intercâmbios Gasosos, biofísica do sistema respiratório e 

circulatório; Biofísica da contração muscular. 
  

Unidade 3: Ácidos, Bases e Sais. 

O equilíbrio ácido básico; Conceito de ácidos, bases, óxidos e sais, constantes de equilíbrio, ph em soluções 

tamponadas, indicadores de PH. 
 

Unidade 4: Bioeletricidade e Termodinâmica. 

Leis da termodinâmica; Estudo dos agentes físicos (eletricidade, frio, calor, ondas eletromagnéticas, radiações 

infravermelho e ultravioleta). 

Bibliografia Básica: 

HENEINE, Ibrahim Felipe, Biofísica Básica, Atheneu, São Paulo. 

HALL, Susan, Biomecânica Básica, 3a Ed., Guanabara, Rio de Janeiro. 

OKUNO, Emico. Física para ciências biológicas e biomédicas. Colaboração de Ibere Luiz Caldas; Cecil 

Chow. São Paulo: Harper & Row do Brasil. 

Bibliografia Complementar: 

GUYTON, Arthur C., Fisiologia Humana, Guanabara. 

GOULD J. A. Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do Esporte, Manole. 

LEÃO, MOACIR DE ALMEIDA CARNEIRO. Princípios de biofísica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1982. 

OLIVEIRA, JARBAS RODRIGUES DE; WACHTER, PAULO HAROLD; AZAMBUJA, ALAN ARRIERA 

(ORG). Biofísica para Ciências Biomédicas. Porto Alegre: PUC-R. 

GARCIA, E.A.C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, Manole.  

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 1375 - Biologia Celular - Obrigatória 

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Fisioterapia - 1° Período 

 

Ementa: Estudos dos constituintes e dos processos celulares sob o aspecto estrutural, ultra estrutural, 

molecular e fisiológico. 

 

Objetivo Geral: Compreender o funcionamento de uma célula eucariota 

 

Objetivos Específicos: Compreender a interação entre as moléculas; Estabelecer a interação fisiológica entre 

moléculas e células; Reconhecer a função de cada organela no funcionamento celular. 

 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1: Introdução à biologia da célula. 

Definição e organização detalhada de células procarióticas e eucarióticas; Diversidade celular e anatomia 

comparativa dos tipos celulares. 

 

Unidade 2: Membranas biológicas e transporte.  

Estrutura das membranas; Transporte de moléculas através das membranas.  

 

Unidade 3: Compartimentos intracelulares, seleção e importação de proteínas e tráfego de vesículas. 

Compartimentalização em células eucarióticas; Organelas citoplasmáticas e função; Tráfego de vesículas nas 

vias secretória e endocítica; Transporte de proteínas para núcleo, para organelas e para a membrana 

plasmática; Mitocôndria e a respiração celular; Cloroplastos e a fotossíntese. 

 

Unidade 4: Comunicação Celular. 

Princípios gerais da sinalização celular. 

 

Unidade 5: O Citoesqueleto.  

Características gerais do citoesqueleto celular; Moléculas do citoesqueleto e suas funções. 

 

Unidade 6: Estrutura do núcleo e divisão celular.  

O Núcleo celular; 6.2. O ciclo de divisão celular. 

6.3. Divisão celular de células somáticas e de células germinativas. 

 

Bibliografia Básica: 

JUNQUEIRA, L. C. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro. Guanabara, Koogan. 

ROBERTIS Jr; E.M.F. Bases da Biologia Celular e Molecular Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

ALBERTS, BRAY, HOPKIN, JOHNSON, LEWIS, RAFF, ROBERTS & WALTER. Fundamentos de 

Biologia celular, Porto Alegre: Artmed. 

 

Bibliografia Complementar: 

BEÇAC, M.L.; BEÇAC, W. Biologia moderna. São Paulo Nobel. 

BATH-BALOGH, M.; FEHRENBACH, M.J. Anatomia, Histologia e Embriologia dos Dentes e das 

Estruturas Orofaciais. Editora Elsevier. 

SIVA JÚNIOR, C.; SASSON, S. Biologia 2: Seres vivos, estrutura e função. Atual. 

JUNQUEIRA, L.C. & J. CARNEIRO J. Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

HOLTZMAN, E; NOVIKOFF, A. Células e estrutura celular. Tradução e adaptação da 3a ed. Interamericana. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 2651 - Anatomia Básica - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 1° Período 

 

Ementa: Introdução à Anatomia; sistemas: locomotor, circulatório, respiratório, digestório, urinário, genitais 

masculinos e feminino, endócrino e neural. 

 

Objetivo Geral: Fornecer uma visão geral da arquitetura e função dos sistemas orgânicos, face os 

conhecimentos teóricos e práticos das diversas regiões anátomo topográficas do corpo humano. 
 

Objetivos Específicos: Conhecer as estruturas anatômicas dos sistemas locomotor, circulatório, respiratório, 

digestório, urinário, genital feminino, genital masculino, endócrino e nervoso; bem como suas localizações, 

suas funções e suas relações no corpo humano. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução ao estudo da Anatomia Humana. Conceito. Divisão corporal. Posição anatômica. 

Planos tangenciais e de secção corporal. Eixos e Movimentos. 

 

Unidade 2: Sistema locomotor. Conceito de esqueleto. Funções do esqueleto. Divisão do esqueleto. 

Classificação óssea. Tecido ósseo e periósteo. Conceito de articulação. Classificação: anatômica, funcional e 

em relação aos eixos de Movimento. Conceito de músculo Classificação muscular: quanto ao tipo de tecido, 

quanto à forma e funcional. Fáscia muscular. 

 

Unidade 3: Sistema Nervoso. Tecido nervoso: componentes celulares, neurônio e neuroglia. Sinapse: botão 

sináptico e potencial de ação. Divisão: anatômica, embriológica e funcional. Meninges e líquor. Medula 

espinhal e nervos. Bulbo. Ponte. Mesencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Cerebelo. 

Cérebro 

 

Unidade 4: Sistema Circulatório. Coração. Circulação sanguínea. Sistema de condução nervosa do coração. 

Grandes vasos da base do coração. Tipos de vasos. Vascularização dos membros superiores e inferiores. 

Sistema linfático: definição, características, órgãos linfáticos e drenagem linfática. 

 

Unidade 5: Sistema Respiratório. Conceito. Nariz: cavidade nasal, septo nasal e seios paranasais. Faringe. 

Laringe. Traqueia e brônquios. Pulmão e pleura. Diafragma 

 

Unidade 6: Sistema Digestório. Canal alimentar: cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado 

e grosso. Funções. Órgãos anexos: fígado, pâncreas e glândulas salivares. 

 

Unidade 7: Sistema Urinário. Rim. Ureter. Bexiga. Uretra 

 

Unidade 8: Sistema Reprodutor Feminino. Órgãos internos: ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Genitália 

externa. 

 

Unidade 9: Sistema Reprodutor Masculino. Testículos, epidídimo, ductos eferente, deferente e ejaculatório, 

vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais, pênis e saco escrotal. 

 

Unidade 10: Sistema Endócrino. Hipófise. Corpo pineal. Tireoide e paratireoide. Suprarrenal. Pâncreas. 

Ovário. Testículo 

 

Unidade 11: Sistema Sensorial. Visual. Olfatório. Auditivo. Tegumentar. Gustativo. 

 

Bibliografia Básica: 

DÂNGELO, José Geraldo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: Atheneu. 

ROHEN, Johannes W. Anatomia Humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. Barueri-SP: 

Manole. 
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SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar: 

DÂNGELO, José Geraldo. Anatomia básica dos sistemas orgânicos: com a descrição dos ossos, junturas, 

músculos, vasos e nervos. São Paulo: Atheneu. 

GRAY, H. Gray Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. V1 e V2.  

MOORE, K. L.; DALLEY, A.F. Anatomia orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.  

BIASOLI JUNIOR, A. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. 

KOPF-MAIER, Petra. Wolf-Heidegger Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. V.1. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5015 - Histologia e Embriologia - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 1° Período 

 

Ementa: Aspectos morfo-estruturais e funcionais dos sistemas reprodutor masculino e feminino. Fecundação. 

Segmentação e mórula. Blastocisto e implantação. Desenvolvimento dos folhetos embrionários. Delimitação 

do embrião. Anexos embrionários. Gemelelidade. Conceituação dos tecidos e critérios de classificação dos 

mesmos; Aspectos estruturais, ultraestruturais, histofisiológicos e identificação pela microscopia óptica dos 

tecidos; epiteliais, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, muscular e nervoso. 

 

Objetivo Geral: Conhecer a estrutura microscópica dos tecidos e órgãos que constituem o organismo 

humano, bem como o seu desenvolvimento embrionário e pós-natal. 

 

Objetivos Específicos: Reconhecer a importância do estudo da Histologia e Embriologia para a formação 

profissional; Compreender e reconhecer a importância da organização microscópica do corpo humano; 

Correlacionar a disciplina com outras disciplinas básicas para aplicação profissional; Identificar 

morfologicamente as características teciduais e suas funções; Relacionar os eventos da organogênese normal 

com as anomalias e malformações. 

 

Conteúdo Programático: 

Embriologia 

Unidade 1: Panorama histórico. 

 

Unidade 2: Introdução à embriologia. 
Fertilização; Nidação; Segmentação; Mórula, Blástula, Gástrula. 

 

Unidade 3: Período pré-embrionário, embrionário e período fetal/ anexos embrionários. 
Período Pré-Embrionário; Primeira Semana: Eventos principais; Segunda Semana: Formação do Disco 

Embrionário Bidérmico; Terceira Semana: Formação do Disco Embrionário Tridérmico; Diferenciação dos 

Folhetos Embrionários; Período Embrionário: 4ª a 8ª semanas; Dobramento do Corpo do Embrião e 

Morfogênese Externa, Organização dos sistemas; Período Fetal; Principais eventos relacionados ao 

crescimento e maturação dos sistemas; Critérios de viabilidade. 

 

Unidade 4: Anexos Embrionários.  

Origem, formação, função e destino dos anexos embrionários: âmnio, saco vitelínico, alantóide, córion, 

placenta, decídua e cordão umbilical. 

 

Unidade 5: Gemelelidade. 

Tipos; Formação; Características. 

 

Unidade 6: Desenvolvimento dos Sistemas. 

Origem e processos de desenvolvimento normal e anormal dos sistemas nervoso, cardiovascular, digestório e 

respiratório. 

 

Histologia  

Unidade 1: Conceitos gerais e panorama histórico. 

Histologia, célula, tecido, órgãos, sistemas, áreas afins da Histologia, classificação. 

 

Unidade 2: Microscópio.  
Panorama histórico, objetivo, constituintes mecânicos e ópticos, técnicas de focalização e normas de 

segurança. 

 

Unidade 3: Tecido epitelial de revestimento e glandular. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 
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Unidade 4: Sistema tegumentar.  
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 

Unidade 5: Sistema endócrino.  
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 

Unidade 6: Tecido conjuntivo.  
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 

Unidade 7: Tecido adiposo.  
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 

Unidade 8: Tecido cartilaginoso.  
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 

Unidade 9: Tecido ósseo.  
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 

Unidade 10: Tecido muscular.  
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 

Unidade 11: Hematopoiese.  
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 

Unidade 12: Estudo do sangue e da linfa. 

Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

 

Unidade 13: Tecido nervoso. 
Morfologia; Função celular; Doenças relacionadas. 

Bibliografia Básica: 

JUNQUEIRA, L. C. U. & CARNEIRO, J. Histologia Básica, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

MOORE, Keith L. Embriologia Básica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan.  

SADLER, TW. Embriologia médica. Rio de Janeiro.  Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar: 

CATALA, Martin. Embriologia: desenvolvimento humano inicial. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 

DI FIORE, Mariano S. H. Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Atlas colorido de histologia São Paulo: Ed. Santos. 

KUHNEL, Wolfgang. Citologia, histologia e anatomia microscópica.  Porto Alegre: Artmed. 

VIANNA, Ana Cristina. Embriologia. Universidade Castelo Branco. Disponível em: 

http://ucbweb2.castelobranco.br/webcaf/arquivos/ciencias_biologicas/6_periodo/embriologia.pdf 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 

http://ucbweb2.castelobranco.br/webcaf/arquivos/ciencias_biologicas/6_periodo/embriologia.pdf
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5016 - Fundamentos Históricos Filosóficos e Metodológicos da Fisioterapia - Obrigatória 

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 1° Período 

 

Ementa: História da Fisioterapia. Bases filosóficas e científicas da fisioterapia. Áreas de atuação e 

atribuições do Fisioterapeuta. Recursos fisioterapêuticos. Processo fisioterapêutico. Atuação Inter profissional 

e multiprofissional. A visão holística do homem. A criação do curso e o seu perfil profissional. Discutir as 

várias especialidades a partir dos recursos existentes para atuação profissional, sua relação interpessoal, ética 

e deontológica no exercício da Fisioterapia. 

 

Objetivo Geral: Fornecer ao aluno o primeiro contato com a fisioterapia, mostrando-lhe o que é, como 

surgiu, seu contexto histórico e como atua, a fim de que ele possa conhecer a atuação e funções do 

fisioterapeuta de forma Inter profissional e multiprofissional, assim como campo de trabalho, órgãos que 

amparam esta profissão e as leis que amparam a Fisioterapia, os recursos fisioterapêuticos e estabelecimentos 

de atuação profissional, o processo fisioterapêutico, o perfil do curso de Fisioterapia da Universidade e a 

visão holística do homem. 

 

Objetivos Específicos: Debater sobre a História e a Evolução da Fisioterapia; Salientar o papel do 

fisioterapeuta na equipe multiprofissional; Apresentar ao acadêmico as áreas de atuação da fisioterapia dentro 

dos diversos níveis de atenção à saúde; Introduzir os conceitos de saúde e doença dentro do contexto social; 

Estudar as autarquias e as entidades que regulamentam e fomentam a profissão; Abordar as habilidades e 

atuação da Fisioterapia nas especialidades das ciências aplicadas a saúde; Salientar o papel do fisioterapeuta 

na equipe multiprofissional. 

 

Conteúdo Programático  

Unidade 1 – Definição da fisioterapia. 
- Definição de Fisioterapia e fisioterapeuta; - Definição de reabilitação; - Conhecimento de termos técnicos na 

Fisioterapia. 

 

Unidade 2 – História da Fisioterapia. 
- Retrospectiva histórica: Antiguidade, Idade Média, Renascimento, Industrialização e a Fisioterapia no final 

do século; - A história da Fisioterapia contribuindo para definição do seu objeto de trabalho; - Criação do 

Curso de reabilitação; - Criação da Fisioterapia como profissão de nível superior; - Criação dos órgãos de 

classe; - Abordagem da legislação da Fisioterapia. 

   

Unidade 3 – Áreas de atuação e atribuições profissionais. 
- Áreas de atuação da fisioterapia, através do reconhecimento da legislação estabelecida pelo COFFITO 

(Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional); - Os estabelecimentos de atuação do 

Fisioterapeuta; - As atribuições específicas de cada área de atuação do fisioterapeuta; - Habilidades e 

competências do Fisioterapeuta – Legislação; - Criação dos órgãos de classe – Legislação; - Abordagem da 

legislação da Fisioterapia; - Especialidades reconhecidas da Fisioterapia. 

 

Unidade 4 – Processo fisioterapêutico e recursos fisioterapêuticos. 
- As etapas desde o primeiro contato com o paciente (avaliação) até a realização das tomadas de decisões 

clínicas para um melhor procedimento fisioterapêutico; - Importância da construção do Diagnóstico 

Cinesiológico Funcional; - Os recursos fisioterapêuticos, definindo-os e exemplificando-os. 

  

Unidade 4 – Dualismo psicofísico, Fenomenologia Merleau-Ponty / Visão Holística – O Curso de 

Fisioterapia. 
- Introdução à filosofia; - A visão holística da fisioterapia; - A compreensão da visão holística do homem; - O 

dualismo psicofísico; - As tentativas de superação do dualismo psicofísico; - A integração do corpo e a 

compreensão holística do homem; - O perfil do curso de fisioterapia da universidade. 

 

Bibliografia Básica: 

O´Sulivan, S. B. & Schmitz, T. J. Fisioterapia. São Paulo: Manole. 
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Rebelatto, J. R. & Botomé, J. P. Fisioterapia no Brasil. São Paulo: Manole. 

KISNER, Carolyn. Exercícios terapêuticos. São Paulo: Editora Manole. 

 

Bibliografia Complementar: 

Chauí, M. Convite à Filosofia – São Paulo: Ática. 

Kottke, Lehmann, J. F. Tratado de Medicina Física e Reabilitação do Krussen. São Paulo: Manole. 

Merleau Ponty, M. Ciências do homem e Fenomenologia. São Paulo: Saraiva. 

KOTTKE, F.J, LEHMANN, J.F. Tratado de medicina física e reabilitação de Krussen. São Paulo: Manole. 

GUIRRO, E. Fisioterapia dermato-funcional: fundamentos, recursos, patologias. Manole. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5017 - Neuroanatomia - Obrigatória 
Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 1° Período 

 

Ementa: Conhecimento dos componentes do sistema neural e suas relações com os demais sistemas orgânicos. 

 

Objetivo Geral: Identificar e definir a estrutura física e o funcionamento dos órgãos que compõe o sistema neural. 

 

Objetivos Específicos: Estudar as bases anatômicas e funcionais das estruturas do Sistema Neural. Correlacionar 

os sinais e sintomas com os conhecimentos anatomo-funcionais possibilitando um diagnóstico topográfico 

funcional e sindrômico. Estimular o manuseio de peças anatômicas de seres humanos para identificar as principais 

referências anatômicas do Sistema Nervoso. Desenvolver precocemente o espírito ético profissional no 

relacionamento com seres humanos, sejam como pacientes ou como grupo de pesquisa. 

 

Conteúdo Programático  
Unidade 1: Constituição do sistema neural; divisão do sistema  com bases em critérios: embriológico, anatômico, 

funcional e segmentar. 

 
Unidade 2: Forma e estrutura geral da medula; conexão com nervos espinhais; topografia vertebro-medular; 

envoltórios da medula espinhal. 

 

Unidade 3: Estrutura da medula espinhal, substância cinzenta da medula; classificação dos neurônios medulares; 

substância branca da medula, identificação de tractos e fascículos, vias ascendentes e escendentes. 

 

Unidade 4: Generalidades, nervos, impulsos nervosos, classificação das fibras, terminações nervosas, classificação 

morfológica, fisiológica dos receptores. 

 

Unidade 5: Generalidades; ponte, bulbo e mesencéfalo. Substância cinzenta e branca do bulbo, ponte e 

mesencéfalo. 

 

Unidade 6: Generalidades; aspectos anatômicos; divisão ontogenética e filogenética do cerebelo.  

 

Unidade 7: Generalidades sobre o diencéfalo; divisão: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Generalidades 

sobre o telencéfalo; sulcos, giros e divisão em lobos. Morfologia das faces dos hemisférios cerebrais e suas 

funções. 

 

Unidade 8: Importância da vascularização do sistema nervoso central; arterial e venosa do encéfalo; barreiras 

encefálicas. 

 
Unidade IX: O Sistema Nervoso Autônomo. 

Bibliografia Básica: 

ERHART, E. A. Neuroanatomia simplificada. São Paulo: Livraria Roca Ltda. 

MACHADO, A. Neuroanatomia funcional.  Rio de Janeiro: Atheneu. 

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

Bibliografia Complementar: 
NOBACK, C.R. Neuroanatomia. São Paulo: Premier. 

UMPHERED, D.A. Fisioterapia neurológica. São Paulo: Manole. 

SNELL, R.S. Neuroanatomia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

GRAY – Anatomia Humana. 

KIERNAN, J, Neuroanatomia Humana de Barr, Rio de Janeiro, Manole. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5076 - O Corpo em Movimento - Obrigatória 
Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 1° Período 

 

Ementa: Imagem corporal. Consciência corporal. Estruturas do Movimento. Formas e funções: construção 

do corpo, percepção. Globalidade: as partes e o todo, movimento, forma e harmonia. Exercícios vivenciais a 

partir das práxis-educativas do movimento corpóreo, visando construir o homem como ser de expressão e 

relação. 

 

Objetivo Geral: Introduzir o aluno na linguagem do movimento corporal consciente, maior recurso 

terapêutico da fisioterapia atual. Através das aulas práticas, o aluno será apresentado à coordenação 

biopsicomotora, reconhecendo, experimentando e aprendendo através do seu próprio corpo. 

 

Objetivos Específicos: Perceber a presença do movimento corporal ao longo da evolução da humanidade; 

Contextualizar a linguagem corporal e imagem corporal na representação simbólica e real do cotidiano; 

Decifrar os significados ocultos na comunicação não verbal e suas implicações nas atitudes cotidianas; 

Consolidar o significado da comunicação verbal na atividade do fisioterapeuta; Decifrar os significados 

ocultos na comunicação não verbal e suas implicações nas atitudes cotidianas; Consolidar o significado da 

comunicação verbal na atividade do fisioterapeuta. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Perceber ao longo da evolução da humanidade a presença do corpo, contextualizando-a ao 

momento presente.  

 

Unidade 2: Vivenciar a práxis educativa do movimento corpóreo, correlacionando-as com a formação do 

fisioterapeuta. 

 

Unidade 3: Refletir sobre o homem, buscando compreender sua identidade, compreendendo-o como um ser 

de expressividade. 

 

Unidade 4: Aprimorar a qualidade das relações humanas, identificando as imagens pessoais formadas ao 

longo das experiências anímicas. 

 

Unidade 5: Contextualizar os conteúdos oportunizados na prática profissional do fisioterapeuta, 

determinando a importância do conhecimento sobre a imagem e linguagem corporal na atuação deste 

profissional. 

Bibliografia Básica: 

GONÇALVES, Maria. Sentir, pensar, agir, corporeidade e educação. Campinas: Papirus. 

FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro. São Paulo: Scipione. 

MARCELINO, Nelson Carvalho. Pedagogia da animação. Campinas Papirus. 

Bibliografia Complementar: 

DIMITRIUS, Jo-Ellan. Decifrar pessoas: como entender e prever o comportamento humano. São Paulo, 

Alegro. 

GALLO, SÍLVIO. Ética e cidadania caminhos da filosofia. Campinas, SP: Papirus. 

WEIL, Pierre & TOMPAKOW, Roland. O corpo fala. Rio de Janeiro: Vozes. 

SILBERMAN, M.& HANSBURG, FRIDA. Desvendar pessoas: como desenvolver e melhorar seus 

relacionamentos. Rio de Janeiro: Campos. 

GLASS, Lillian. Eu sei o que você está pensando: como decifrar pessoas observando gestos, postura, voz e 

olhar, entre outros sinais. Rio de Janeiro, R.J. Best Seller. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 2804 - Psicologia e Auto-Desenvolvimento - Obrigatória  

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Fisioterapia - 2° Período 

 

Ementa: Introdução ao estudo da psicologia. O social e o biológico na determinação da condição humana. O 

desenvolvimento humano sob a lógica das teorias psicológicas. Características psicológicas nas diferentes 

fases da vida humana sob o ponto de vista: emocional, social, cognitivo, sexual e psicológico. Relações 

interpessoais: enfermeiro, paciente e família. 

 

Objetivo Geral: Identificar e adquirir através do conhecimento da psicologia e as suas ramificações subsídios 

para o entendimento do desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos: físico-motor, intelectual, 

afetivo-emocional, social, desde o nascimento até a vida adulta e seus processos psicopatológicos, por meio 

da apropriação de seus principais conceitos, perpassando os vários contextos sócio-culturais da existência 

humana. 

 

Objetivos Específicos: Possibilitar o entendimento da dinâmica da estrutura da Personalidade; Compreender 

categorias essenciais na leitura da dinâmica da personalidade; Favorecer conhecimentos teóricos e práticos. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: A evolução histórica da Psicologia. 

História da Psicologia; Delimitação de objeto de estudo da Psicologia; Métodos, sistemas e aplicação em 

Psicologia. 

 

Unidade 2: As principais matrizes teóricas da Psicologia no século XXI. 

As principais matrizes teóricas da Psicologia no século XX; O Behaviorismo; A Gestalt; A Psicanálise. 

 

Unidade 3: Psicologia do desenvolvimento. 
Desenvolvimento humano; Epistemologia Genética de Jean Piaget; Teoria sócio-histórica de Vygotsky.  

 

Unidade 4: Psicomotricidade. 

Conceitos de psicomotricidade; Evolução histórica do conceito de corpo; Fases do desenvolvimento 

psicomotor segundo Le Boulch. 

 

Unidade 5: A personalidade. 

Evolução histórica do conceito de personalidade; Hereditariedade x Meio ambiente; A multidimensionalidade 

humana; Teorias da personalidade: Sigmund Freud. Carl Gustav Jung. Willian James. Wilhem Reich. Carl 

Rogers. 

 

Unidade 6: Percepção e sensação. 
Conceito de sensação; Tipos de sensação; Elementos da sensação; Limiar da intensidade de excitação; 

Conceito de Percepção; Percepção estética; Percepção do tempo; Fatores histórico-culturais e 

socioeconômicos; Aspectos psicopatológicos da sensopercepção. 

 

Unidade 7: Motivação e emoção. 
Conceito de motivação; Hierarquia de necessidades de Maslow; Frustração; Incentivo; Conceito de emoção; 

Teoria da inteligência emocional. 

 

Unidade 8: Processos cognitivos. 
Conceito de inteligência; História do conceito de inteligência; Testes de QI; Teoria Triárquica; Teoria das 

Inteligências Múltiplas; A memória. 

 

Unidade 9: Processos sociais. 
Viver é conviver; Indivíduo X Sociedade; O capitalismo e a alienação; Identidade e diferença; A cultura das 

massas, ideologia e indústria cultural. 
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Unidade 10: Psicopatologia. 
O normal e o patológico; O contexto e os sintomas; Fatores desencadeantes dos transtornos; Conceitos de 

estresse e ansiedade; Psicopatologia das condutas motoras; Psicopatologia da linguagem; Psicopatologia das 

funções cognitivas. 

 

Unidade 11: O adoecer e morrer 

O morrer enquanto processo do desenvolvimento humano; A Morte e os aspectos culturais; Os estágios 

psicológicos no enfrentamento da doença e da morte; O papel da equipe de saúde frente ao paciente terminal. 

 

Bibliografia Básica: 

BOCK, Ana M. Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva. 

LUBART, Todd. Psicologia da criatividade.  Porto Alegre: Artmed. 

MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. São Paulo: Atlas.  

 

Bibliografia Complementar: 

RAPPAPORT, Clara Regina. Psicologia do desenvolvimento: teoria do desenvolvimento: conceitos 

fundamentais. São Paulo: EPU. 

SOUZA, Solange Jobim e. Infância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e Benjamin. Campinas-SP: Papirus. 

MYERS, David G. Introdução a Psicologia Geral. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 

BIAGGIO, Ângela M. Brasil. A Psicologia do desenvolvimento. Petrópolis: Vozes. 

DAVIDOFF, L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Makron Books. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3041 - Epidemiologia - Obrigatória  

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Fisioterapia - 2° Período 

 

Ementa: Conceito de Epidemiologia, contexto histórico e principais usos. Conceito de saúde e doença e 

História natural da doença. Medidas de frequência. Indicadores de saúde e doença. Qualidade de Vida. 

Conceitos de endemia, epidemia, pandemia. Delineamentos de estudos epidemiológicos. Transição 

Demográfica. Transição epidemiológica. Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias. Epidemiologia 

das doenças crônicas não transmissíveis. Política Nacional de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. 

Vigilância Epidemiológica. Noções básicas de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental. 

 

Objetivos da disciplina: Utilizar os conhecimentos da Epidemiologia para aplicar nas ações de redução das 

frequências dos agravos relativos à saúde da coletividade humana, mediante a construção de indicadores que 

sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação de ações de saúde. 

 

Conteúdo Programático: 

Capítulo 1: Conceito de Epidemiologia, contexto histórico e principais usos. Conceito de saúde e doença e 

História natural da doença. Medidas de frequência. Indicadores de saúde e doença. Qualidade de Vida. 

Conceitos de endemia, epidemia, pandemia.  

 

Capítulo 2: Delineamentos de estudos epidemiológicos. Transição Demográfica. Transição epidemiológica. 

Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias.  

 

Capítulo 3: Epidemiologia das doenças crônicas não-transmissíveis. Política Nacional de Saúde. Sistemas de 

Informação em Saúde. Vigilância Epidemiológica. Noções básicas de Vigilância Sanitária e Vigilância 

Ambiental. 

 

Bibliografia Básica: 

BEAGLEHOLE R, BONITA R, KJELLSTROM T. Epidemiologia Básica. São Paulo: Santos. 

ROUQUAYROL MZ, FILHO N de A. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janeiro: Medsi. 

PEREIRA MG. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar: 

COHN, AE. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. São Paulo: Cortez. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília: Editora Ministério da Saúde, 1998. 

DALLARI, S.G. A saúde do brasileiro. São Paulo: Moderna. 

MONTEIRO CA (org.). Velhos e Novos Males da Saúde no Brasil: a evolução do país e suas doenças. São 

Paulo: Hucitec, Nupens/USP. 

MEDRONHO RA et al. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3576 - Bioquímica Básica - Obrigatória 

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 2° Período 

 

Ementa: Princípios de Evolução Bioquímica. A água e os seus efeitos sobre as biomoléculas. Lipídios. 

Carboidratos. Proteínas. Enzimas e ação enzimática. Introdução ao metabolismo. Metabolismo e biossíntese 

de carboidratos. Metabolismo e biossíntese de lipídios. Metabolismo e biossíntese de proteínas. A base 

bioquímica de doenças relacionadas à síntese diminuída ou ausência de proteínas. 

 

Objetivo Geral: Estudar a estrutura, organização e funcionamento da matéria viva em termos moleculares e 

bioquímicos. 

 

Objetivos Específicos: Compreender a importância da Bioquímica para o entendimento das demais 

disciplinas do curso de Enfermagem; Reconhecer as principais macromoléculas, suas unidades fundamentais, 

principais vias metabólicas, digestão e absorção; Identificar os principais processos metabólicos e os 

elementos ativos nesses processos; Conhecer os nutrientes, hormônios e a biossíntese de moléculas no 

organismo. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução: A química dos compostos biológicos: A lógica molecular da vida.  

Compostos inorgânicos: Revisão da química orgânica; Equilíbrio ácido-básico e Eletrólitos; Água: 

propriedades químicas e função orgânica; Distribuição dos íons inorgânicos e suas funções; Sistemas tampões 

- Alterações do equilíbrio ácido-básico. 

 

Unidade 2: Macromoléculas.  

Carboidratos: Conceituar carboidratos; Conhecer a classificação dos carboidratos; Digestão dos 

carboidratos. Lipídios: Estrutura e funções dos lipídios; Lipídios apolares e anfipáticos; Famílias de lipídios: 

triglicerídeos, cerídeos, lipídios de membrana celular, eicosanóides e isoprenóides; Vitaminas de natureza 

lipídica: A, D, E e K. Doenças relacionadas ao acúmulo de lipídios. Proteínas: Funções das proteínas; Os 

aminoácidos: estrutura, tipos e famílias; Estruturas primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas; 

Desnaturação de proteínas; Enzimas protéicas e ribozimas; Coenzimas e cofatores enzimáticos; Cinética 

enzimática; Efeitos de inibidores, alterações no pH e temperatura na atividade enzimática. 

 

Unidade 3: Bioenergética. 

Oxidações biológicas. Metabolismo de carboidratos: Digestão, absorção e transporte de carboidratos. 

Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa; Síntese e degradação do glicogênio; Gliconeogênese; 

Biossíntese de carboidratos; Exercício e acidose lática. Metabolismo de lipídios: Digestão, absorção e 

transporte de ácidos graxos; Oxidação e regulação do metabolismo de ácidos graxos; Biossíntese de lipídios; 

Corpos cetônicos e acidose metabólica; Cetoacidose diabética; Metabolismo do colesterol. Metabolismo de 

proteínas: Digestão, absorção e transporte de proteínas; Degradação e desaminação dos aminoácidos; Ciclo 

da ureia. Biossíntese de aminoácidos. 

 

Unidade 4: A base bioquímica de doenças relacionadas à síntese diminuída ou ausência de proteínas.  

Hemoglobinopatias: anemia falciforme e talassemias; Defeitos enzimáticos na galactosemia, frutosemia, 

fenilcetonúria, mucopolissacaridoses, fibrose cística e Tay-Sachs; Doenças de armazenamento de glicogênio: 

McArdle, Cori, Pompe e Von Gierke; Defeitos no metabolismo de aminoácidos; Defeitos relacionados a 

proteínas receptoras: a hipercolesterolemia familiar; Defeitos relacionados a proteínas estruturais.  

 

Unidade 5: Integração e regulação metabólica. 

Estado alimentado/ Jejum inicial/ Jejum prolongado/ Realimentação; Estresse, Envelhecimento e câncer; 

Perfil metabólico em diversos tecidos; Inter-relação metabólica; Reguladores hormonais do metabolismo; 

Distúrbios no metabolismo energético.  

 

Bibliografia Básica: 

CAMPBELL, M. K. & FARRELL, S. O. Bioquímica, Thomson Learning. Vol. 1. 
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LEHNINGER, A., NELSON, D. L. & COX, M. M. Princípios de Bioquímica, Sarvier. 

CHAMPE, P. C; HARVEY, R. A. & FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: Artmed. 

 

Bibliografia Complementar: 

BERG, J. M. et al. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

CISTERNAS, J. R.; VARGAS, J. & MONTE, O. Fundamentos de Bioquímica experimental. São Paulo: 

Atheneu. 

KAMOUN, P., LAVOINE, A. & VERNEUIL, H. Bioquímica e Biologia Molecular, Rio de Janeiro: 

Guanabara Kogan.  

CAMPBELL, M. K. & FARRELL, S. O. Bioquímica, Thomson Learning, Vol. 3. 

CAMPBELL, M. K. & FARRELL, S. O. Bioquímica, Thomson Learning, Vol. 2. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3679 - Anatomia Aplicada - Obrigatória 

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 2° Período 

 

Ementa: Sistemas ósseo, articular e muscular, e neuroanatomia aplicada. 

 

Objetivo Geral: Conhecer as estruturas anatômicas dos sistemas ósseo, articular e muscular; bem como suas 

localizações, suas funções e suas relações no corpo humano; Conhecer estruturas anatômicas do Sistema 

Nervoso e suas principais funções. 

 

Objetivos Específicos: 

Reconhecer por meio da palpação as estruturas anatômicas ossos, músculos, nervos, artérias e veias e suas 

características; Instrumentalizar o aluno com técnicas palpatórias a serem utilizadas nas disciplinas de terapia 

manual. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Sistema ósseo: Conceito. Funções. Histologia. Classificação. 

 

Unidade 2: Sistema Articular: Conceito.  Classificação: anatômica, funcional e em relação aos eixos de 

movimento. 

 

Unidade 3: Sistema Muscular: Conceito. Classificação: quanto ao tipo de tecido, quanto à forma e funcional. 

Fáscia muscular. 

 

Unidade 4: Esqueleto axial: Cabeça, coluna vertebral, tórax e abdome: Conceito. Ossos. Articulações. 

Músculos. Neuroanatomia aplicada. 

 

Unidade 5: Esqueleto apendicular: Cintura escapular, Membro superior. Cintura pélvica e Membro Inferior. 

Ossos. Articulações. Músculos. 

 

Bibliografia Básica: 

DÂNGELO, José Geraldo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: Atheneu.  

ROHEN, Johannes W. Anatomia Humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. Barueri-SP: 

Manole.  

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. V.1. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.   

 

Bibliografia Complementar: 

MACHADO, Ângelo. Neuroanatomia Funcional. São Paulo: Atheneu.  

TORTORA, Gerard J; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto 

Alegre: Artmed.   

DUUS, Peter; BAEHR, Mathias ROTSCHER, Michael Duus. Diagnóstico topográfico em neurologia: 

anatomia, fisiologia, sinais, sintomas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

BIASOLI JUNIOR, A. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio de 

Janeiro: Rubio.  

KOPF-MAIER, Petra. Wolf-Heidegger. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

V.1.     
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 3791 - Neurofisiologia Humana - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 2° Período 

 

Ementa: Filogênese e neurogênese, funções básicas dos neurônios, sinopses, sistema sensorial, sistema 

motor, funções vegetativas, funções superiores: comportamento, sono-vigília, memória e aprendizagem. 

Plasticidade neutral. Bioeltrogênese e contração muscular. 

 

Objetivo Geral: Oferecer condições ao aluno para compreender o funcionamento do sistema nervoso, sua 

evolução, integração entre funções e mecanismos de recuperação de funções após lesão. Permitir ao aluno 

compreender a regulação das funções do organismo pelo SNC. Identificar o papel do SNC e periférico e suas 

implicações na formação profissional. 

 

Objetivos Específicos: Servir de subsídios para as disciplinas aplicadas. Preparar o aluno para a 

compreensão dos distúrbios neuromusculares e autonômicos. 

 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Introdução à Neurofisiologia. 
Transporte através de membranas; Potencial de membrana; Potencial de ação; Anatomia fisiológica da fibra 

nervosa; Neurônio; Células Gliais; Condução nervosa; Sinapses do SNC, substâncias neurotransmissoras, 

aspectos gerais da transmissão sináptica. 

 

Unidade 2: Neurofisiologia das Vias Ascendentes, Descendentes, dos Receptores Periféricos e Atividade 

Reflexa. 

Vias ascendentes e descendentes do encéfalo (aferências e eferências), fibras mielínicas e amielínicas; 

Receptores sensoriais; Sensações Corporais; Sensações somestésicas; Tato; Neurofisiologia da dor e 

analgesia; Neurofisiologia dos sistemas sensoriais especiais; Vias de condução nervosa; Reflexos cutâneos; 

Reflexos de estiramento; Reflexos Proprioceptivos. 

  

Unidade 3: Neurofisiologia do Sistema Nervoso Central, Periférico e Autonômico. 

Circuitos cerebelares, regiões funcionais e regulação de movimentos; Bulbo, ponte e mesencéfalo; Simpático 

e parassimpático, funções e integração nervosa e ativação hipotalâmica; Núcleos de base e suas conexões; 

Sistema vestibular e labiríntico. 

 

Bibliografia Básica: 

DORETO, D. Fisiopatologia Clinica do Sistema Nervoso. Livraria Atheneu Editora. 

GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia Médica. Editora Guanabara Koogan. 

MACHADO, A. Neuroanatomia Funcional. Livraria Atheneu Editora. 

 

Bibliografia Complementar: 

BEAR, F. M. Neurociências (Desvendando o Sistema Nervoso). Artmed Editora. 

BERNE, R.M. Fisiologia. Guanabara. 

STOKES, M. Neurologia para Fisioterapeutas. Editorial Premier. 

DOWNIE, P.A. Neurologia para Fisioterapeutas. Panamericana. 

UMPHRED, D. Fisioterapia Neurológica. Manole. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5058 - O Humano no Processo de Saúde - Doença - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 2° Período 

 

Ementa: Concepção de Natureza Humana e Cultura. Concepção de Homem na perspectiva filosófica e 

antropológica. As diferentes populações e as diretrizes de  saúde a elas direcionadas no âmbito do SUS. 

Diferentes concepções do corpo, da saúde e da doença. A construção do modelo biomédico e sua relação com 

o modelo cartesiano. Principais críticas atribuídas ao modelo biomédico. Modelo holístico e distintas 

concepções de saúde e doença inseridas no seu contexto. Modelos populares de tratamento. O lugar da vida e 

da morte na formação do fisioterapeuta. Profissional de Saúde: visão social e humana. 

 

Objetivo Geral: Concepção de Natureza Humana e Cultura. Concepção de Homem na perspectiva filosófica 

e antropológica. As diferentes populações e as diretrizes de  saúde a elas direcionadas no âmbito do SUS. 

Diferentes concepções do corpo, da saúde e da doença. A construção do modelo biomédico e sua relação com 

o modelo cartesiano. Principais críticas atribuídas ao modelo biomédico. Modelo holístico e distintas 

concepções de saúde e doença inseridas no seu contexto. Modelos populares de tratamento. O lugar da vida e 

da morte na formação do fisioterapeuta. Profissional de Saúde: visão social e humana. 

 

Objetivos Específicos: Identificar diferentes concepções do corpo, da saúde e da doença dentro dos 

contextos socioculturais nos quais estão inseridas; Proporcionar aos alunos a compreensão do papel do 

fisioterapeuta no debate acerca do processo saúde-doença existente no campo da saúde; Gerar situações 

ensino-aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento da habilidade de associação e argumentação; 

Explicar os determinantes sociais da saúde e suas implicações no processo saúde-doença. 

 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Concepções de Humano. 

Concepção de Natureza Humana e Cultura; Concepção de Homem na perspectiva filosófica e antropológica. 

 

Unidade 2: Relação saúde e doença.  
Conceito de Alteridade: a importância do olhar/ver para entender o doente nas concepções teóricas que 

fundamentam a definição de corpo. 

 

Unidade 3: Relação Profissional Paciente.  

Profissional de Saúde: visão social e humana; O papel do Fisioterapeuta. 

 

Bibliografia Básica: 

MAUSS, M. As técnicas do corpo, In. Sociologia e antropologia, São Paulo: Cosac & Naify.  

ALVES, P. C. e MINAYO, M.C (org.). Saúde e doença: um olhar antropológico, Rio de Janeiro: Fiocruz. 

GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia Médica.  Editora Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo, Rio de Janeiro: Graal, 

CANESQUI, A. M. (org.) Olhares socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos, São Paulo: 

Hucitec/Fapesp. 

MENDES, René and DIAS, Elizabeth Costa. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. Rev. Saúde 

Pública [online]. 1991, v. 25, n. 5, pp. 341-349. 

RODRIGUES. José Carlos O CORPO NA HISTÓRIA. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 6682 - Técnica de Estudo e Pesquisa - Obrigatória 

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Fisioterapia - 2° Período 

 

Ementa: Conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. Investigação científica. O Método Científico. 

Delineamento da pesquisa. Projeto de pesquisa. Execução da pesquisa. Apresentação e divulgação da pesquisa. 

Normas da ABNT. 

Objetivo Geral: Entender a pesquisa como um princípio científico e educativo, familiarizando-se com o processo 

de pesquisa e com os trabalhos científicos que estão sendo realizados hoje na sua área específica de atuação, de 

forma a construir a sua capacidade analítica em relação aos mesmos e seu interesse pela pesquisa; Compreender a 

estrutura, organização e coerências internas que um trabalho científico e um projeto de pesquisa deve apresentar, 

além de discutir sobre os aspectos e problemas relacionados à execução de um trabalho de pesquisa, mobilizando 

os alunos para a execução de seus próprios trabalhos. 
 

Objetivos Específicos: Apresentar aos estudantes as técnicas que envolvem o ato de estudo; Conhecer e utilizar 

procedimentos que facilitem os seus estudos. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1: o processo de construção do conhecimento. O Conhecimento Científico e o Senso Comum. A 

construção do Conhecimento Científico. A neutralidade científica.  
 

Unidade 2: a metodologia de investigação científica. A importância do método na elaboração da pesquisa. Tema 

da pesquisa. Formulação do problema. Delimitação do objeto de estudo. Formulação das hipóteses. Levantamento 

de dados. Análise e interpretação de dados. A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa.  
 

Unidade 3: As técnicas de estudo e pesquisa. Leitura, análise e interpretação de textos. A técnica do fichamento. O 

arquivo de conteúdos temáticos.   
 

Unidade 4: As fontes de pesquisa. Recursos da biblioteca e da Internet.   
 

Unidade 5: A elaboração do projeto de pesquisa. A função do projeto de pesquisa. As etapas do projeto de 

pesquisa.   
 

Unidade 6: O trabalho de execução da pesquisa. O trabalho de campo. A entrevista.   
 

Unidade 7: O processo de interpretação e análise dos dados.  A organização e a classificação dos dados da 

pesquisa.   
 

Unidade 8: Apresentação e divulgação da pesquisa. Os trabalhos de conclusão de curso.   
 

Unidade 9: A comunicação científica. A preparação do trabalho acadêmico.     

Bibliografia Básica: 
LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. Metodologia científica. São Paulo: Atlas  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. São Paulo: Pearson. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez.  

Bibliografia Complementar: 

SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. Niterói, RJ: Impetus. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza Org.. Pesquisa Social. Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis: Vozes. 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: do planejamento aos 

textos. São Paulo: Respel.  

NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica. São Paulo: Saraiva.  

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa no direito. São 

Paulo: Saraiva.  

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5064 - Cinesiologia e Propedêutica Fisioterapêutica I - Obrigatória  

Carga Horária: 90h 

Curso/Período: Fisioterapia - 3° Período 

 

Ementa: Conceito e histórico da Biomecânica no Brasil e no mundo. Princípios físicos aplicados à análise 

mecânica e fisiológica do movimento humano na área de fisioterapia. Anatomia, biomecânica e cinesiologia 

da cintura escapular e dos membros superiores. 

 

Objetivo Geral: Estudar a aplicação de princípios físicos no movimento humano. Identificar a aplicação da 

física para o corpo humano. Conhecer as formas de avaliação do movimento humano, assim como suas 

causas. Obter noção de dados biomecânicos da postura, marcha e corrida. Estudar os métodos utilizados pela 

biomecânica na análise do movimento humano.  

 

Objetivos Específicos: Fornecer subsídios para que o aluno possa identificar os princípios e as formas da 

fisiologia articular, identificando alterações nas diversas articulações do corpo humano. Fornecer subsídios 

para que o aluno possa identificar possíveis alterações na fisiologia do sistema musculoesqueléticas. 

Compreender a origem, inserção e ação muscular nas diversas articulações do corpo humano, o aluno deverá 

saber a origem, inserção e ação dos músculos apendiculares superiores. Fornecer subsídios para que o aluno 

possa identificar os princípios e as formas da fisiologia articular, identificando alterações nas diversas 

articulações do corpo humano. 

 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Cinesiologia e Biomecânica. 
Introdução a cinesiologia; Tipos e classificações dos movimentos corporais; Cinética: forças que atuam no 

corpo; Aspectos da fisiologia da contração muscular. 

 

Unidade 2: Cinesiologia e Propedêutica Articular. 
Cinesiologia e Propedêutica do ombro; Cinesiologia e Propedêutica do cotovelo; Cinesiologia e Propedêutica 

do punho e da mão. 

 

Bibliografia Básica: 

HALL, S. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

HAMIL, J, KNUTZEN, K.M. Bases biomecânicas do movimento humano. São Paulo: Manole. 

SMITH, L.K., WEISS, E.L., LEHMKUHL, L.D. Cinesiologia clínica de Brunnstrom.  São Paulo: Manole. 

 

Bibliografia Complementar: 

GOULD III, J.A. Fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. São Paulo: Manole. 

KENDALL, F.P, McCREARY, E.K., PROVANCE, P.G. Músculos: provas e funções. São Paulo: Manole. 

KNUDSON, D.V., MORRISON, C.S. Análise qualitativa do movimento humano. São Paulo: Manole. 

KOTTKE, F.J, LEHMANN, J.F. Tratado de medicina física e reabilitação de Krussen. São Paulo: Manole. 

AMADIO, A.C. Fundamentos biomecânicos para a análise do movimento humano. São Paulo: Laboratório de 

Biomecânica. 
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Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 



  

                                                                                                                            Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 1 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5065 - Ética e Deontologia - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 3° Período 
 

Ementa: Objetivos da ética: definições, divisão. Deontologia. Diferenças e divergências na eleição de 

métodos e técnicas entre profissionais. Problemas éticos e problemas morais. Análise e reflexão do código 

deontológico profissional do Fisioterapeuta. Significado e importância do COFFITO e CREFITO. 

Responsabilidade profissional. As entidades de classe. Exercício liberal e exercício assalariado. Itens 

inerentes ao código de ética profissional e as situações que envolvem o fisioterapeuta, o relacionamento entre 

profissionais da área de saúde, sociedade e pacientes respectivamente. 

 

Objetivo Geral: Estudar as condutas do fisioterapeuta entre colegas, pacientes e a sociedade, através do 

conhecimento do código de ética profissional de ética e de condutas do cotidiano nas relações intra e 

interclasses, analisando o código de ética num contexto atual. Identificar e entender os conceitos éticos e 

legais da fisioterapia. Conhecer o papel do profissional da saúde nas mais diversas situações nos aspectos 

legais, morais e éticos da profissão. Desenvolver a habilidade de reflexão e posicionamento crítico quanto ao 

papel do profissional fisioterapeuta na sociedade. 

 

Objetivos Específicos: Proporcionar visão geral da formação ética do profissional fisioterapeuta através do 

conhecimento da legislação que rege a profissão. Analisar o código de ética profissional do fisioterapeuta; 

Reconhecer territórios e ações dos órgãos fiscalizadores e entidades representativas da fisioterapia 

(COFFITO, CREFITO, ABENFISIO, Sindicatos e Associações); Identificar e definir novas relações de 

trabalho e campos de atuação do fisioterapeuta, com um olhar voltado para a necessidade populacional e 

profissional. Questionar sobre o momento atual da Fisioterapia, orientado pela integralidade, equidade, 

universalidade e pela necessidade do trabalho multidisciplinar e intersetorial; Buscar a construção de uma 

formação integral, cidadã, ética e crítico-reflexiva; Sensibilizar para a construção de estratégias de ações para 

o crescimento, reconhecimento e autonomia da profissão. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Definições acerca da moral, educação, família, micro e macro sociedades; Conceituações acerca 

do que é verdade, honestidade e os sentimentos que regem o comportamento humano; Declaração dos direitos 

universais do homem. 
 

Unidade 2: Porque se faz necessário estudar ética. A ética enquanto filosofia; O estudo do código de ética; 

Análise dos objetivos do código de ética; O erro profissional praticado individualmente ou coletivamente. O 

segredo profissional; o prontuário do paciente. 
 

Unidade 3: Estudo da tabela de honorários da Associação Brasileira de Fisioterapia; Estudo acerca da 

assistência adequada ao paciente e as relações interpessoais; Estudo acerca da tradição da profissão. Sua 

história eventos e datas marcantes; Deontologia prática através de estudos elucidativos. 

Bibliografia Básica: 

Sá, A. L.. Ética profissional. São Paulo. Editora: Atlas. 

Conselho Federal de Medicina Código de Ética Médica Brasília DF. 

Conselho Regional de Fisioterapia Código de Ética do Fisioterapeuta Belo Horizonte. 

Bibliografia Complementar: 

Moraes, Irany Novah. Erro médico e a lei. São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais.  

Motta, Nair de Souza. Ética e vida profissional. Rio de Janeiro. Editora: Âmbito.  

Salvat, Raymundo M. Ética: una forma de vida. Buenos Aires. Editora: Marite Salvat Editora. 

Nalini, José Renato. Ética geral e profissional. São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais.  

Incontri, D. P.: Educação e ética. São Paulo. Editora Scipione. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5066 - Cinesioterapia I - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 3° Período 

 

Ementa: Introdução a Cinesioterapia, conceitos básicos do movimento humano como forma de utilização do 

exercício terapeuticamente e seus efeitos fisiológicos. Desenvolvimento das modalidades passivas, ativo-

assistidas, ativas e resistidas. Treinamento sensório motor ou somato-sensorial, o relacionamento entre 

profissionais da área de saúde, sociedade e pacientes respectivamente. 

 

Objetivo Geral: Analisar os fundamentos e conceitos do movimento humano, aplicando os tipos de 

exercícios fisioterapêuticos para o tratamento das principais disfunções do aparelho musculoesquelético. 

Fornecer subsídios dentro da terapia por exercícios, oferecendo os seus fundamentos, para que o aluno possa 

desenvolvê-la nas disciplinas aplicadas. 

 

Objetivos Específicos: Promover o conhecimento dos efeitos de cada tipo de exercício e suas consequências, 

assim como suas indicações e contraindicações; Fundamentar teoricamente o profissional para a prática da 

avaliação, o planejamento educacional e os critérios para prescrição cinesioterapêutica; Propiciar um enfoque 

e valorização no mercado de trabalho, através das técnicas mais modernas e aceitas empregadas nos diversos 

ramos da fisioterapia; Proporcionar ao aluno oportunidade para treino cinesioterapêutico prático e tendo 

contato com o mercado de trabalho. 

 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1: Introdução à cinesioterapia. 

Educação psicomotora; O movimento; A motricidade; A psicomotricidade; Ginástica corretiva; Objetivos da 

cinesioterapia; Técnicas da cinesioterapia; Tratamento planejado individualmente; Metas do exercício 

terapêutico; Análise das necessidades do paciente. 

 

Unidade 2: Tipos de exercícios. 
Passivo; Definição; Indicações; Contraindicações; Fisiologia; Ativo-assistido; Conceito; Indicações; 

Contraindicações; Fisiologia; Ativo; Conceito; Indicações; Contraindicações; Fisiologia; Resistido; Conceito; 

Tipos de resistências; Indicações; Contraindicações; Tipos de exercícios resistidos; Efeito do exercício 

resistido; Fisiologia; Fortalecimento muscular; Cadeia aberta e fechada. 

 

Unidade 3: Alongamento. 
Conceito; fisiologia do alongamento; métodos terapêuticos para alongar tecidos moles: 1. Alongamento 

passivo manual; 2. Alongamento passivo mecânico prolongado; 3. Alongamento ativo; contração; 

relaxamento; inibição recíproca; indicações; precauções para o alongamento; contraindicações; objetivos. 

 

Unidade 4: Propriocepção. 

Definição; Organização geral e fisiológica; Receptores articulares; Tipos de sensibilidades; Técnicas de 

propriocepção; Influência da atividade muscular; Mecanismo de postura e equilíbrio; Conhecimento 

proprioceptivo e cinestésico. 

 

Unidade 5: Mecanoterapia. 
Mecânica do movimento; Força e massa; Leis de Newton do movimento; Trabalho mecânico e energia 

mecânica; Conceitos de comportamentos elástico e plástico; Primeira condição de equilíbrio; Torque de uma 

força; Segunda condição de equilíbrio; Alavancas, máquina simples, polias e pêndulos; Aparelhos utilizados: 

Barras paralelas, escada rampa ou escada de canto, tábua de abdução, tábua de eversão e de inversão, bicicleta 

estacionária, bicicleta ergométrica, exercitador de tornozelo, mesa de quadríceps o Bonnet, botas de Delorme, 

espaldar ou barra de Ling, escada digita, rolo de punho, prono-supinador,  roda náutica ou roda de ombro, 

exercitador de dedos e mãos, mesa ortostática, tração cervical, tração lombar, suspensão e acessórios para 

cinesioterapia; Princípios; Técnicas. 

 

Unidade 6: Reeducação/ Treinamento Funcional.  
Reeducação funcional de atividades na cama; Movimento e estabilidade ao nível do chão; Reeducação 
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funcional dos membros; Reeducação funcional da marcha. 

 

Bibliografia Básica: 

KISNER, Carolyn. Exercícios terapêuticos. 2a ed. São Paulo: Editora Manole. 

KENDAL, F. P. e outros. Músculos: Provas e função. 3a ed. São Paulo: Editora Manole. 

GARDNER, MD. Manual de terapia por exercícios. São Paulo: Santos. 

 

Bibliografia Complementar: 

LEROY, Alfred et al. Cinesioterapia: avaliação, técnicas passivas e ativas do aparelho locomotor. São Paulo. 

Ed. Panorâmica. 

KOTTKE, FJ; LEHMANN, JF. Tratado de medicina física e reabilitação de Krusen. São Paulo: Manole. 

XHARDEZ, YVES, colaboradores. Manual de cinesioterapia: técnicas, patologia, indicações, tratamento. Rio 

de Janeiro. Atheneu. 

Nieman, David C. Exercício e saúde: como se prevenir de doenças usando o exercício como seu 

medicamento. São Paulo Manole. 

KENDALL, F. Músculos, Prova e Funções.  Editora Manole. 
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Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5067 - Recursos Terapêuticos Manuais - Obrigatória  

Carga Horária: 90h 

Curso/Período: Fisioterapia - 3° Período 

 

Ementa: Introdução à terapêutica manual. Princípios das Técnicas de manipulação e mobilização: Cyriax, 

Maitland, Mulligan, mobilização neural, Quiropraxia, Osteopatia, movimento combinado, terapia crânio-

sacral, Introdução a acupuntura e outras técnicas manuais orientais, Dry needling, reflexologia, shiatsu, 

pompagem, e massagem reflexa de tecido conjuntivo. 

Objetivo Geral: Levar o aluno a conhecer as técnicas de massagem tradicionais e introduzi-lo nas novas 

técnicas manuais. Fornecer subsídios para que o aluno aprenda os fundamentos dessas técnicas, bem como o 

momento de utilizá-las. Oferecer ao aluno uma visão geral sobre as técnicas manuais apresentadas, para que 

ele tenha em seu repertório de tratamento, vários recursos para que possam ser utilizados de acordo com a 

situação. 

 

Objetivos Específicos; Promover o conhecimento dos efeitos fisiológicos, energéticos e psicológicos das 

técnicas vivenciadas, assim como suas indicações e contraindicações. Fundamentar teoricamente o 

profissional para a prática da avaliação, o planejamento educacional e a clínica, tento para técnicas de origem 

oriental como ocidental. Propiciar um enfoque e valorização no mercado de trabalho, através das técnicas 

mais modernas e aceitas empregadas nos diversos ramos da fisioterapia. Proporcionar ao aluno vivências 

práticas em técnicas de terapias Manuais, vivenciando sob o ponto de vista prático e tendo contato com o 

mercado de trabalho. 

 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Neurofisiologia dos Receptores Periféricos e suas Respectivas vias. - Vias aferentes táteis e de 

dor; - Mecanismo de comportas medulares. 

 

Unidade 2: Historia, Tipos de Movimentos, Indicações e Contraindicações da Massagem Clássica: 
- Deslizamento superficial; - Deslizamento profundo; - Amassamento; - Descolamento. 

 

Unidade 3: Neurofisiologia do Nervo Facial. - Massagem excitante e relaxante facial. 

 

Unidade 4: Mobilização Articular. - História e definição; - Indicações e contraindicações. 

 

Unidade 5: Técnicas Manuais em Fisioterapia Respiratória. - Percussão; - Vibração; - Vibro-compressão; 

- Compressão-descompressão; - Indicações e contraindicações. 

 

Unidade 6: Sistema Linfático. - Definição; - Anatomia; - Indicações e contraindicações da drenagem 

linfática manual. 

Bibliografia Básica: 

BIENFAT, M. Fáscias e pompagens: estudo e tratamento de esqueleto fibroso. Editora Summus. 

HOLLIS, M. Massagem para terapeutas. Editora Manole. 

WOOD, B. Massagem de Beard.  Editora Manole. 

Bibliografia Complementar: 

BIENFAT, M. Os desequilíbrios estáticos. Editora Summus. 

KENDALL, F. Músculos Prova e Funções.  Editora Manole. 

LUDEC, A. Drenagem linfática: teoria e prática.  Editora Manole. 

GUIRRO, E. Fisioterapia dermato-funcional: fundamentos, recursos, patologias. Manole. 

Sandy Fritz. Fundamentos da Massagem Terapêutica. Manole. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 
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Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5068 - Termoterapia e Fototerapia - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 3° Período 

 

Ementa: Princípios físicos dos aparelhos fisioterapêuticos. Termoterapia: Hipertermia superficial – 

infravermelho luminoso e não luminosos. Hipertermoterapia profunda - ondas curtas, microondas e 

ultrassom. Hipotermoterapia. Fototerapia - LASER e ultravioleta. Radiofrequências. 

 

Objetivo Geral: Capacitar o aluno a reconhecer os princípios físicos que regulam o funcionamento dos 

aparelhos. Desenvolver habilidades teóricas e práticas em fototerapia e termoterapia. Avaliar as técnicas 

termo terapêuticas, foto terapêuticas e mecanoterapeuticas adequadas a cada paciente, tendo como base os 

efeitos fisiológicos, as indicações os cuidados e as contraindicações a elas inerentes. 

 

Objetivos Específicos: Conhecer e aplicar os equipamentos que produzem ondas eletromagnéticas que fazem 

parte da termoterapia e fototerapia na prática Fisioterapêutica. Saber e analisar as características físicas das 

diversas modalidades de manifestação das ondas eletromagnéticas seus efeitos fisiológicos no organismo 

vivo. Praticar os procedimentos técnicos de aplicação dos equipamentos de termoterapia e fototerapia. 

Pesquisar atualidades (artigos, teses, monografias) sobre termoterapia e fototerapia relacionada às disfunções 

organizas. 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: O surgimento da crioterapia, da termoterapia  e suas descobertas enquanto ciência.  Formas de 

investigação e estudo utilizados na pesquisa atual. Crioterapia, Radiação Infravermelho, forno de bier, tanque 

de parafina e Radiação Ultravioleta. 

 

Unidade 2: Laserterapia, Utrassom terapêuticos e mecanoterapia. 

 

Bibliografia Básica: 

CHAD S. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. 

GUIRRO, E. Fisioterapia Dermato-funcional, Fundamentos-Recursos-Prática. 

LOW, JOHN REED, ANN Eletroterapia explicada: princípios e prática / John Low, Ann Reed. 

 

Bibliografia Complementar: 

KITCHEN, S.; BAZIN, S.; Eletroterapia de Clayton. Manole. 

KOTTKE, K. Tratado de medicina física e reabilitação de Krusen. São Paulo: Manole.  

RODRIGUES, E.M. Manual de Recursos Fisioterapêuticos. Revinter. 

COHEN, MOISÉS; ABDALLA, RENE JORGE Lesões nos Esportes - Diagnóstico, Prevenção e Tratamento 

Manole. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5776 - Fisiologia - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 3° Período 

 

Ementa: Introdução à Fisiologia. Fisiologia do Sistema Nervoso. Fisiologia da Contração Muscular. 

Fisiologia dos Sistemas Cardiovascular, Respiratório, Digestivo, Urinário, Endócrino, Reprodutivo. 

 

Objetivo Geral: Conhecer os mecanismos básicos de funcionamento dos órgãos e dos sistemas do 

organismo. Discutir as funções dos sistemas de modo integrado no organismo. 

 

Objetivos Específicos: Conhecer os fenômenos responsáveis pela integração das células ao meio interno do 

organismo e a forma como variações da composição desse meio afetam suas funções, como também, para o 

entendimento das propriedades eletromecânicas da contração dos músculos estriados e lisos; Conhecer a 

função cardíaca e vascular, integrando-as ao funcionamento de outros órgãos e sistemas; Compreender 

fundamentos da mecânica respiratória, do transporte dos gases e da regulação da função ventilatória; 

Compreender funções motoras do tubo gastrintestinal, bem como, para os processos da digestão e da absorção 

dos alimentos; Compreender os processos de depuração renal, como também, entender a função renal 

integrada à função cardiovascular e à homeostase hídrica; Adquirir uma visão integrada das funções 

vegetativas controladas pelo sistema nervoso central e pelas glândulas endócrinas; Conhecer as bases 

fisiológicas sobre as funções reprodutivas, compreender os mecanismos da concepção e da contracepção, 

atuar na orientação do planejamento familiar. 

 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Fisiologia Geral e SNC. 
Líquidos corporais: distribuição e composição química dos líquidos orgânicos. Conceito de Homeostase; 

Bases iônicas da gênese do potencial de membrana e do potencial de ação. Propagação axônica do potencial 

de ação e transmissão sináptica. Aula prática (virtual): potencial de ação; Músculo estriado esquelético: 

estrutura do sarcômero; propriedades eletromecânicas da contração; Músculo liso: excitação e propriedades 

eletromecânicas da contração. Aula prática: miografia em gastrocnêmio isolado do sapo (em laboratório); 

SNC. 

 

Unidade 2: Sistema Cardiovascular. 
Automatismo cardíaco e as propriedades eletromecânicas do miocárdio; O ciclo cardíaco; Regulação da 

frequência cardíaca e da pressão arterial.  Microcirculação; Aula prática (laboratório): cardiograma de tração 

em sapo. 

 

Unidade 3: Sistema Respiratório. 
Mecânica respiratória e ventilação pulmonar; Difusão e transporte dos gases respiratórios; Regulação química 

da respiração. Aula prática: controle da respiração no cão (vídeo). 

 

Unidade 4: Sistema Digestório. 
Funções motoras do tubo gastrintestinal; Funções secretoras do tubo gastrintestinal; digestão e absorção dos 

alimentos. Aula prática: Absorção intestinal no cão. (vídeo). 

 

Unidade 5: Sistema Urinário. 

Organização morfofuncional do sistema urinário e do néfron. Filtração glomerular; Transporte tubular de 

água e de solutos. Depuração. 

 

Unidade 6: Sistema Endócrino. 
Organização geral e mecanismo de ação dos hormônios. O hipotálamo e a hipófise; Hormônios da tireóide, 

pâncreas, supra-renais; paratireóides. Hormônios da neurohipófise. 

 

Unidade 7: Sistema Reprodutor. 

Feminino: regulação neurohormonal do ciclo menstrual. Endocrinologia da gestação, do parto e da lactação. 

Noções sobre contracepção; Masculino: espermatogênese e função endócrina testicular. Efeitos gerais dos 
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hormônios sexuais. 

 

Bibliografia Básica: 
GUYTON, A.C. & HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. Editora Elsevier. Rio de Janeiro.  
BERNE, R. M.; LEVY, M. N.; KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. Fisiologia. Rio de Janeiro. Editora 

Elsevier. 
TORTORA, Gerard J.   Corpo humano : fundamentos de anatomia e fisiologia.  Porto Alegre: Artmed. 

 

Bibliografia Complementar: 
AIRES, M.M. Fisiologia. Editora Guanabara Koogan. Rio de Janeiro.  
FALAVIGNA, Asdrubal. Fisiologia pratica. São Paulo: Educs. 
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 
COSTANZO, Linda S.; Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
GUYTON, Arthur C. e HALL, J. E. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 



  

                                                                                                                            Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 2 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: 1372 - Patologia de Sistemas - Obrigatória 

Carga Horária: 90h 

Curso/Período: Fisioterapia - 4° Período 

 

Ementa: Lesões e adaptações celulares, inflamação e reparo tecidual, distúrbios hemodinâmicos, distúrbios 

genéticos, doenças da imunidade, neoplasias, doenças infecciosas, distúrbios nutricionais, queimaduras. 

Introdução às alterações patológicas dos principais sistemas que constituem o organismo, suas etiologias, 

etiopatogênese, fisiopatologia, morfologia e implicações clínicas, com ênfase na fisioterapia. 

 

Objetivo Geral: Conhecer os principais processos que determinam as alterações patológicas vistas dos 

órgãos e tecidos, bem como estar familiarizado com as principais doenças que acometem os sistemas 

cardiovascular, nervoso, respiratório, reprodutor masculino e feminino, geniturinário e músculo esquelético 

dando ênfase as suas consequências patológicas e clínicas. 

 

Objetivos Específicos: Compreender os conceitos básicos e as principais características de distúrbios 

circulatórios, lesões, acúmulos, necrose, alterações de crescimento e diferenciação e neoplasias, habilitando-o 

a reconhecer  macroscopicamente estas alterações e fornecendo subsídios para o estudo posterior das 

patologias dos sistemas. Identificar as principais doenças dos sistemas do nosso organismo. 

 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Introdução ao Estudo da Patologia. 
-Conceito de saúde e doença; -Aspectos cronológicos da doença; -Métodos de estudo em patologia: -

Imunohistoquímica; -Dosagens bioquímicas; -Necropsia; -Autópsia; - Adaptação e lesão celular. 

 

Unidade 2: Etiopatogêse Geral das Lesões. 
- Mecanismos de lesão e morte celular: -Definição; - Causas da lesão celular; - Lesão celular reversível (LCR) 

e Lesão celular irreversível (LCI); - Lesão celular e necrose; - Lesão isquêmica e hipóxia; - Agentes lesivos: -

Hipóxia; -Biológica; -Agentes físicos; -Agentes químicos; -Reações Imunológicas; -Desequilíbrios genéticos; 

-Distúrbios nutricionais; -Psicológicos. 

  

Unidade 3: Degenerações, Morte Celular e Alterações do Interstício. 
-Degenerações que acometem órgãos e/ou tecido: -Conceito; -Etiologia; -Classificação; -Fisiopatologia; -

Morfologia e implicações clínicas; -Degeneração hidrópica; -Esteatose; -Lipidose; -Degeneração mucoide; -

Necrose: -Envelhecimento celular; -Crescimento e diferenciação celular; -Induzida por radicais livres, ruptura 

de membrana, hidrolases, venenos de plantas e toxinas de animais; -Classificação: -Necrose de coagulação ou 

coagulativa; -Necrose de caseificação ou caseosa; -Necrose de liquefação ou liquefativa; -Necrose do tecido 

adiposo ou citoesteatonecrose; -Necrose gomosa; -Evolução do quadro necrótico; -Gangrena; -Classificação: -

Gangrena seca ou isquêmica; -Gangrena úmida ou pútrida; -Gangrena gasosa. 

 

Unidade 4: Pigmentações e Calcificações. 
-Pigmentação endógena: -Hemossiderina; -Lipofuscina; -Bilirrubina; -Hematina; -Pigmento malárico; -

Melanina; -Pigmentação exógena: -Antracose; -Saturnismo; -Tatuagem; -Calcificações: -Calcificação 

distrófica; -Calcificação metastática; -Calculose ou litíase. 

 

Unidade 5: Distúrbios Hemodinâmicos. 
-Princípios gerais da circulação; -Hiperemia: -Hiperemia ativa; -Hiperemia passiva ou congestão venosa; -

Evolução; -Consequência; -Embolia: -Classificação quanto ao trajeto; -Embolia sólida; -Embolia gasosa; -

Embolia líquida; - Evolução; -Consequência; -Trombose: -Sedes; -Trombos vermelhos; -Trombos brancos; 

-Etiopatogênese multifatorial; -Evolução; -Consequência; -Hemorragia: -Hemorragia interna; -Hemorragia 

externa; -Hemorragia para o interstício; - Evolução; -Consequência; -Edema: -Nomenclatura; -

Etiopatogênese; -Evolução; -Consequência; -Infarto: -Infarto vermelho; -Infarto branco; -Etiopatogênese; -

Evolução; -Consequência; -Isquemia: -Nomenclatura; -Etiopatogênese; -Evolução; -Conseqüência; -

Inflamação e reparo: -Inflamação aguda; -Sinais clássicos; -Alterações no fluxo e no calibre dos vasos 

sanguíneos; -Permeabilidade vascular, eventos celulares; -Quimiotaxia e ativação leucocitária; -Mediadores 

químicos; -Inflamação crônica; -Infiltração mononuclear; - Inflamação granulomatosa; -Fenômenos da 
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inflamação; - Efeitos sistêmicos; -Cicatrização: mecanismos envolvidos na cicatrização; -Evolução; -

Consequência. 

 

Unidade 6: Imunopatologia. 
-Doenças autoimunes; -Espectro das doenças autoimunes; -Lupus Eritematoso Sistêmico (LES); -Artrite 

Reumatoíde; -Reações de Hipersensibilidade; -Doenças ambientais: -Tabagismo; -Alcoolismo; -Desnutrição. 

 

Unidade 7: Neoplasia. 
 -Nomenclatura; -Características das neoplasias: -Velocidade e crescimento; -Epidemiologia, -Base molecular 

do câncer; -Oncogenes; -Biologia do crescimento tumoral; -Mecanismos de invasão; -Agentes carcinogênicos 

e defesas do hospedeiro contra tumores; -Características clínicas dos tumores e nomenclatura. 

 

Unidade 8: Patologias do SNC. 
-Etiopatogênese; -Sintomatologia; -Fisiopatologia; -Infarto cerebral, doenças isquêmicas e AVC; -Doenças 

degenerativas: -Alzeheimer; -Parkinson; -Doenças dismielinizantes; -Esclerose múltipla. 

  

Unidade 9: Patologias do Sistema Respiratório. 
-Edema; -Embolia pulmonar; -SARA; -DPOC; -Infarto pulmonar. 

  

Unidade 10: Patologias do Sistema Cardiovascular. 
-Mecanismos e implicações clínicas; -Hipertrofia cardíaca; -Degeneração miocárdica. 

 

Bibliografia Básica: 

BOGLIOLO, B; BRASILEIRO, G. Patologia Geral.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

COTRAN, R.S.; KUMAR, V., ROBBINS, S.L., SCHOEN, F.J. Patologia Estrutural e Funcional. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 

STEVENS, A; LOWE, J. Patologia.  São Paulo: Manole. 

 

Bibliografia Complementar: 

GUYTON, A; C. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de janeiro. 

BERNER, R. M., LEVY, M.N. Fisiologia. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 

De Paola, Domingos. Mecanismos básicos de doença: introdução ao estudo da patologia dos processos gerais. 

Atheneu. 

Robbins, Stanley L.; Cotran, Ramzi S. Patologia estrutural e funcional. Interamericana. 

BIENFAT, M. Os desequilíbrios estáticos. Editora Summus. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 



  

                                                                                                                            Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 2 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: 1673 - Cinesioterapia II - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 4° Período 

 

Ementa: Metodologias de exercícios terapêuticos desenvolvidas por profissionais usando como a base do seu 

método a cinesioterapia. Técnicas como o Klapp, Willians, Mckenzie, Marp, Mezières, Reeducação Postural 

Global. Princípios do método Bobath, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), Isostreching, Pilates 

e Estabilização Segmentar. 

 

Objetivo Geral: Identificar e descrever as técnicas e métodos de cinesioterapia. Conhecer os fundamentos 

dos métodos apresentados para que possam ser utilizados nas disciplinas aplicadas. 

 

Objetivos Específicos: Fornecer subsídios para o atendimento domiciliar do paciente neurológico e noções 

da terapia postural; Promover o conhecimento dos efeitos de cada tipo de exercício e suas consequências, 

assim como suas indicações e contraindicações; Fundamentar teoricamente o profissional para a prática da 

avaliação, o planejamento educacional e os critérios para prescrição cinesioterapêutica; Proporcionar ao aluno 

oportunidade para treino cinesioterapêutico prático e tendo contato com o mercado de trabalho. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Facilitação neuromuscular proprioceptiva. 
- Histórico; - Princípios básicos; - Procedimentos básicos para facilitação procedimentos para utilizá-lo. 

 

Unidade 2: Método Bobath (criança e adulto). 
- Histórico; - Conceito; - Evolução; - Filosofia atual; - Técnica proprioceptiva e tátil do bobath. 

 

Unidade 3: Método Klapp. 
- Historia; - Princípios básicos; - Fundamentos da técnica; - Indicações e contraindicações. 

 

Unidade 4: Willians. 
- Historia; - Definição; -Indicação; - Contraindicação; - Método. 

 

Unidade 5: Mckenzie. 
- Historia; - Definição; - Indicação; - Contraindicação; - Método. 

 

Unidade 6: Marp. 
- Historia; - Definição; - Indicação; - Contraindicação. 

 

Unidade 7: Mezières. 
- Historia; - Definição; - Indicação; - Contraindicação. 

 

Unidade 8: Reeducação Postural Global. 
- Introdução; - Indicações; - contraindicações; - posicionamentos. 

 

Unidade 9: Isostreching. 
- Introdução; - Indicações; - contraindicações; - posicionamentos. 

 

Unidade 10: Pilates e Estabilização Segmentar. 
- História; - Definição; - Indicação; - Contraindicação. 

 

Bibliografia Básica: 

ADLER, Susan S. e outros. FNP. Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Editora Manole. 

KISNER, Carolyn. Exercícios terapêuticos. São Paulo: Editora Manole. 

Beate Carrière. Bola Suíça – Manole. 

 

Bibliografia Complementar: 
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SOUCHARD, P.E. O Stretching global ativo. Manole. São Paulo. 

REDONDO, Bernard. Isostretching. São Paulo. SKIN direct store.  

RODRIGUES, Tânia Lucia. Flexibilidade e alongamento. Rio de Janeiro: Sprint. 

COELHO, Gustavo Hoffmann Leão. Influência do aquecimento e do alongamento passivo na flexibilidade 

muscular. Uberlândia: Unitri. 

ALTER, Michael J. Ciência da flexibilidade. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 2837 - Farmacologia - Obrigatória  

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Fisioterapia - 4° Período 

 

Ementa: Estudo dos princípios básicos da farmacologia. Farmacocinética e Farmacodinâmica 

Farmacocinética: vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação dos diferentes 

grupos de drogas. Fármacos que atuam no sistema nervoso central e periférico nos sistemas cardiovascular, 

endócrino, reprodutor, respiratório, gastrointestinal. Fármacos utilizados como droga de abuso; 

quimioterápicos, antibioticoterapia, antinflamatórios, vitaminas, analgésicos, anestésicos, anti-eméticos e 

anti-térmicos. Toxidade farmacológica. Conciliação medicamentosa. 

 

Objetivo Geral: Conhecer a ação das diversas substâncias farmacológicas no corpo humano, suas vias de 

administração, absorção, distribuição, locais específicos de ação e eficácia. Indicações, contraindicações, 

vantagens, desvantagens, superdosagem e intoxicações. 

 

Objetivos Específicos: Reconhecer as drogas (fármacos e medicamentos) sob os aspectos que vão desde a 

fonte, absorção até a eliminação do organismo; mecanismo de ação, permitindo o entendimento das 

interações entre as drogas e os seres vivos; Fornecer subsídios que permitam conhecer as ações 

farmacológicas de drogas comumente utilizadas sem prescrição, assim como seus efeitos adversos; Permitir 

reconhecimento de metodologia básica de pesquisa farmacológica como área de atuação profissional. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Farmacologia geral: Introdução à farmacologia; Absorção e fatores que a modificam; Vias de 

administração; Formas farmacêuticas; Locais de absorção. 

 

Unidade 2: Medicamentos: Biotransformação; Distribuição das drogas; Eliminação dos medicamentos. 

 

Unidade 3: Interação medicamentosa: Associações medicamentosas; Interações medicamentosas; Fatores 

que modificam as ações e efeitos das drogas; Mecanismos de interação; Efeitos adversos dos medicamentos. 

 

Unidade 4: Farmacologia específica: Antitérmicos, analgésicos; Anti-inflamatórios; Antibióticos, 

antimicrobianos, quimioterápicos; Antiácidos, anti-ulcerosos; Cardiotônicos, anti-arrítmicos, anti-

hipertensivos; Hipnóticos, sedativos, psicotrópicos, antidepressivos; Broncodilatadores, antitussígeno, 

mucolítico, mucocinético; Hipoglicemiantes; Anticoncepcionais. 

 

Bibliografia Básica: 

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica & atenção farmacêutica. São Paulo: Manole. 

GOODMAN, LS; GILMAN, AG. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. . Rio de Janeiro: McGraw Hill. 

FINKEL, R; CABEDDU, LX; CLARK, MA. Farmacologia Ilustrada. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRAGA, R. J. F. ABC da Farmácia Hospitalar. 'Editora Atheneu Ltda. 

FERREIRA, R. C. S. Bulário Explicativo - Mais de 1000 Substâncias Ativas - Inclui CD. Editora Rideel 

Ltda. 

GOMES, M.J.V.M./REIS, A.M.M. Ciências Farmacêuticas - Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar. 

Editora Atheneu Ltda. 

SILVA, PENILDON. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

FUYCHS, Flávio Danni. Farmacologia clinica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5071- Cinesiologia e Propedêutica Fisioterapêutica II - Obrigatória  

Carga Horária: 90h 

Curso/Período: Fisioterapia - 4° Período 

 

Ementa: Anatomia funcional, biomecânica, cinesiologia, controle neural dos movimentos e função das 

estruturas musculoesqueléticas humanas com vistas à atuação clínica, centro de gravidade e equilíbrio do 

corpo humano e propedêutica fisioterapêutica relacionadas as articulações de cintura pélvica e escapular. 

Biomecânica e avaliação funcional da marcha fisiológica e patológica. 

 

Objetivo Geral: Estudar a aplicação de princípios físicos no movimento humano; Identificar a aplicação da 

física para o corpo humano; Conhecer as formas de avaliação do movimento humano, assim como suas causa; 

Obter noção de dados biomecânicos da postura, marcha e corrida; Estudar os métodos utilizados pela 

biomecânica na análise do movimento humano; Compreender a origem, inserção e ação muscular nas 

diversas articulações do corpo humano, o aluno deverá saber a origem, inserção e ação dos músculos; 

Fornecer subsídios para que o aluno possa identificar possíveis alterações na fisiologia do sistema 

musculoesquelético; Fornecer subsídios para que o aluno possa identificar os princípios e as formas da 

fisiologia articular, identificando alterações nas diversas articulações do corpo humano. 

 

Objetivos Específicos: Conhecer as particularidades para utilização da cinesioterapia em áreas específicas de 

atuação da fisioterapia; Compreender como utilizar diversas modalidades de cinesioterapia e sua aplicação na 

prática fisioterapêutica em áreas específicas de atuação profissional; Compreender os critérios específicos de 

planejamento e conduta cinesioterapêutica em diversas áreas de atuação da fisioterapia; Desenvolver 

habilidades teóricas e prática para aplicação de métodos cinesioterapêuticos específicos; Capacitar o aluno 

para tomada de decisão sobre a indicação correta da cinesioterapia no processo fisioterapêutico nos três níveis 

de atenção à saúde nas áreas específicas de atuação. 

 

Conteúdo Programático  

Unidade 1: Cinesiologia de MMII: - Coxo-femural; - Joelho; - Tornozelo/Pé. 

 

Unidade 2: Cinesiologia e biomecânica da Coluna vertebral: - Sacro-ilíaca; - Lombar; - Torácica; - Cervical. 

 

Unidade 3: Biomecânica da Marcha Humana. 

 

Bibliografia Básica: 

ADLER, Susan S. e outros. FNP. Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Editora Manole. 

KISNER, Carolyn. Exercícios terapêuticos. São Paulo: Editora Manole. 

Beate Carrière. Bola Suíça – Manole. 

 

Bibliografia Complementar: 

SOUCHARD, P.E. O Stretching global ativo. Manole. São Paulo. 

REDONDO, Bernard. Isostretching. São Paulo. SKIN direct store.  

RODRIGUES, Tânia Lucia. Flexibilidade e alongamento. Rio de Janeiro: Sprint,  

COELHO, Gustavo Hoffmann Leão. Influência do aquecimento e do alongamento passivo na flexibilidade 

muscular. Uberlândia: Unitri. 

ALTER, Michael J. Ciência da flexibilidade. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5079 - Exames Complementares - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 4° Período 

 

Ementa: Fundamentos e princípios da interpretação dos exames laboratoriais de sangue, líquor, urina e das 

estruturas do corpo humano nas radiografias, na ultrassonografia, na tomografia computadorizada, na 

ressonância magnética e na densitometria óssea. 

 

Objetivo Geral; Fornecer ao aluno condições para reconhecer desvios da normalidade da saúde através da 

análise de exames laboratoriais, assim como as estruturas anatômicas nos exames por imagens, identificando 

anormalidades do padrão anatômico normal; Desenvolver no aluno a capacidade de compreender, integrar e 

aplicar esses conhecimentos em sua prática profissional e permitir-lhe produzir conhecimento durante toda a 

vida profissional; Estimular a ação em equipe interdisciplinar e multiprofissional, comportar-se eticamente 

nas relações profissionais e no contexto social, transferir o conhecimento teórico para a prática da fisioterapia, 

demonstrar raciocínio crítico, diagnosticar corretamente as lesões, utilizar procedimentos e metodologia 

científica e ler criticamente artigos técnicos, reconhecer, valorizar e adequar-se às competências específicas 

dos integrantes de uma equipe se saúde, comunicar-se adequadamente com a equipe de saúde e com a 

comunidade científica. 

 

Objetivos Específicos: Compreender e analisar resultados dos principais exames laboratoriais; Antever 

situações de risco para o cliente; Planejar e agilizar a assistência ou reavaliação médica nos casos de urgência 

e emergência, bem como encaminhamentos e orientações específicas; Capacitar o acadêmico para orientação 

ao cliente com base nos achados laboratoriais; Favorecer a orientação à equipe no que se refere a coleta e 

preparo para exames; Aplicar os conhecimentos adquiridos a pacientes atendidos nos diversos níveis de 

assistência à saúde; Estimular a discussão de casos clínicos junto à equipe multiprofissional. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Hematologia. 
- Introdução à hematologia, componentes do sangue: - Hemograma: - Série vermelha e série branca; - Índices 

hematimétricos e plaquetograma; - Interpretação laboratorial do hemograma e suas possíveis alterações 

clínico-laboratoriais. - Provas de coagulação sanguínea: - Tempo de coagulação; - Tempo de protrombina 

parcial ativada (TPA); - Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA); - Teste de retração do coágulo; - 

Tromboelastografia. 

  

Unidade 2: Imunohematologia. 
- Provas de atividades reumáticas: - ASLO; - PCR; - FAN; - VHS; - Valores e interpretação clínica das 

provas de atividades reumáticas. - Testes imunológicos. - Testes hormonais. 

 

Unidade 3: Gasometria. 
- Análise gasométrica: - Coleta da amostra; - Acidose metabólica; - Alcalose metabólica; - Acidose 

respiratória; - Alcalose respiratória; -Interpretação de resultados laboratoriais de gasometria. - Alterações 

gasométricas através da análise de chapas de Raios-X e exames complementares. 

 

Unidade 4: Imaginologia. 
- Alterações radiológicas e suas interpretações clínicas: - Raios-X; - Densitometria óssea; - Tomografia 

computadorizada; - Ressonância magnética; - Ultra-sonografia; - Angiografia; - Ecodopler; - Mamografia; 

- Ecografia. 

 

Unidade 5: Dosagens Bioquímicas. 
- Determinações bioquímicas: - Dosagens séricas: - Cálcio; - Cloreto; - Cobre; - Sódio; - Potássio; - Ferro; - 

Fósforo; - Colesterol total e suas frações; - Uréia; - Transaminases; - Creatinina; - Ácido úrico; - Através de 

amostras biológicas e suas alterações clínicas. 

 

Bibliografia Básica: 

JANNINI, P. Interpretação Clínica do Hemograma. São Paulo: Sarvier. 
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GUIMARÃES, R.X. Clínica e Laboratório. São Paulo: Sarvier. 

LORENZI, T. F. Manual de hematologia. São Paulo: Medsi. 

 

Bibliografia Complementar: 

BERNER, R. M., LEVY, M.N. Fisiologia. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 

BOGLIOLO, B; BRASILEIRO, G. Patologia Geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

Porto, Celmo Celeno. Exame clínico. Guanabara Koogan. 

Degowin, Richard L. Diagnóstico Clínico. Medsi. 

Henry, John Bernard. Diagnósticos clínicos e conduta terapêutica por exames laboratoriais. Manole. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 



  

                                                                                                                            Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 2 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5081 - Recursos Terapêuticos da Psicomotricidade - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 4° Período 

 

Ementa: Histórico e evolução da psicomotricidade. Desenvolvimento psicomotor. Elementos básicos da 

psicomotricidade: esquema corporal, imagem corporal, lateralidade, estruturação espacial e temporal. A 

prática das habilidades psicomotoras: coordenação motora grossa e fina, tônus, força muscular, atenção, 

memória, equilíbrio, ritmo, respiração, percepção. Conceito das funções psicomotoras: avaliação e distúrbios. 

Gerontopsicomotricidade. Relação entre psicomotricidade e Fisioterapia. Trabalho Inter-profissional. 

 

Objetivo Geral: Atuar de forma generalista, dentro de uma visão sistêmica, holística e humanitária, 

respeitando os princípios éticos; Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, atuando 

multiprofissionalmente, inter e transdisciplinarmente na promoção da saúde baseada em evidências 

científicas; Tratar as alterações psicomotores no campo da Fisioterapia, com aplicações de técnicas e recursos 

fisioterapêuticos pertinentes com qualidade e segurança, encaminhando o paciente, quando necessário, a 

outros profissionais, relacionando e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da 

equipe de saúde; Aprimorar a comunicação interpessoal por meio da linguagem verbal e não verbal; Buscar 

conhecimentos de forma continuada, participando de eventos científicos,  e também por meio da literatura 

técnico-científica atualizada; Neste contexto, a disciplina de Recursos Terapêuticos da Psicomotricidade 

pretende contribuir para a formação deste profissional, desenvolvendo atividades e conteúdos de maneira que, 

ao final da disciplina, o acadêmico seja capaz de: Associar os conceitos e os conhecimentos adquiridos sobre 

os distúrbios neurológicos, com as técnicas especiais de tratamento e cuidados básicos utilizados na 

fisioterapia neurológica; Adquirir habilidades para a realização e análise de avaliação físico-funcional de 

pacientes portadores de patologias neurológicas; Conhecer a fisiopatologia dos distúrbios que atingem o 

Sistema Nervoso Central e Periférico; Adquirir fundamentação técnica básica para a prática diária em 

Fisioterapia Neurofuncional; Subsidiar o trabalho com equipe multiprofissional com ações e cuidados 

básicos, proporcionando ao paciente maior independência. 

 

Objetivos Específicos: Promover o conhecimento do desenvolvimento psicomotor, analisando os 

entrelaçamentos físicos, afetivos e cognitivos; Fundamentar teoricamente o profissional para a prática da 

avaliação, o planejamento educacional e a clínica; Propiciar um enfoque e valorização do movimento corporal 

para além de sua exteriorização; Identificar os níveis de aprendizagem motora pelo qual passa a criança; 

Despertar a vontade e a necessidade pela prática corporal; Proporcionar ao aluno vivências práticas 

psicomotora; Vivenciar práticas de relaxamento e sensibilização. 

 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1: Introdução à Psicomotricidade – Atividade Reflexa Primitiva, Tônus, Mielinização, Maturação. 

 

Unidade 2: Desenvolvimento Humano de 0 a 12 Meses. 

 

Unidade 3: Desenvolvimento Sensório-motor, Esquema e Imagem Corporal, Brinquedos e Faixas Etárias, 

Núcleos de Base. 

 

Unidade 4: Mecanismos de Controle Postural, Coordenação Dinâmica Fina e Global, ATENÇÃO, 

Respiração, Lateralidade. 

 

Unidade 5: Ritmo e Força Muscular, Psicomotricidade no Idoso e o Papel do Fisioterapeuta no Atendimento 

à Criança. 

 

Bibliografia Básica: 

ARON, D. Neurologia Infantil. Ed. Atheneu, RJ 

FONSECA, V. Filogênese, Ontogênese Da Psicomotricidade, Vetor. 

LE BOULCH, O. O Desenvolvimento Psicomotor: Do Nascimento aos 6 anos. Porto Alegre, Artes Médicas. 

 

Bibliografia Complementar: 
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DEMEUR, E.TAES, L. Psicomotricidade, Educação e Reeducação, Manole. 

SHEPERD, R. Fisioterapia em Pediatria, Santos. 

UMPHRED, D. Fisioterapia Neurológica, Manole, SP. 

GALLAHUE, David L Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 

Phorte.  

MASSON, S. Reeducação e terapia dinâmica. Manole. 

DELISA, Joel Tratado de Medicina de Reabilitação: Princípios e Prática, Manole. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5883 - Eletroterapia e Hidroterapia - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 4° Período 

 

Ementa: Divisão e conceito da Eletroterapia: Corrente Elétrica Alternada, Contínua e Pulsada 

(Interrompida). Corrente Alternada de Baixa Frequência:  Correntes Diadinâmicas de Bernard, Estimulação 

Elétrica Funcional (FES), Estimulação Elétrica Transcutânea (TENS). Corrente Elétrica de Média Frequência: 

Corrente Russa e Interferencial, Corrente Aussie,  Corrente Contínua ou  Galvânica: Iontoforese e Corrente. 

Hidroterapia: Princípios físicos, Modalidades hidrotérmicas e hidrocinéticas e Métodos hidroterapêuticos -

Bad Ragaz, Watsu e Halliwick, Water Pilates. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno experiência prática dos efeitos de cada recurso eletroterapêutico com 

a finalidade de vivenciar as sensações do paciente. Capacitar o aluno ao raciocínio científico e crítico para a 

utilização dos parâmetros adequados de cada equipamento, com a finalidade terapêutica. Capacitar o aluno na 

utilização, manuseio e prescrição dos equipamentos eletro terapêuticos. Desenvolver o senso critico com 

relação aos tipos de recursos hidroterapêuticos; dar condições ao aluno de eleger os melhores recursos 

hidroterapêuticos, visando um tratamento adequado e fomentar a pesquisa. 

 

Objetivos Específicos: Avaliar as técnicas eletro e hidroterapêuticas adequadas a cada paciente, tendo como 

base os efeitos fisiológicos, as indicações, os cuidados e as contraindicações a elas inerentes.  

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução à Eletro e Hidroterapia. 
Divisões da eletroterapia; Correntes de baixa, média e alta Frequência; Correntes polarizadas, despolarizadas; 

Correntes analgésicas; Correntes excitomotoras; Corrrentes vasomotoras. 

 

Unidade 2: Correntes de média e alta frequência. 

   

Unidade 3: Hidroterapia. 

 

Bibliografia Básica: 

CHAD S. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. 

GUIRRO, E. Fisioterapia Dermato-funcional, Fundamentos-Recursos-Prática. 

CAMPION M. R. Hidroterapia Princípios e Prática São Paulo. Manole. 

 

Bibliografia Complementar: 

KITCHEN, S.; BAZIN, S.; Eletroterapia de Clayton. Manole 

RODRIGUES, E.M. Manual de Recursos Fisioterapêuticos. 

BISSCHOP, G. et al. Eletrofisioterapia. São Paulo: Santos. 

SHEILA KITCHEN. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências Manole. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5084 - Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 5° Período 

 

Ementa: Compreensão do mecanismo fisiopatológico das afecções do aparelho locomotor e levar o aluno a 

avaliar e elaborar um programa de tratamento em afecções ortopédicas, baseado nos métodos e técnicas 

fisioterapêuticas Lesões: musculares, ligamentares e tendinosas. Princípios e Conceitos de Traumatologia. 

 

Objetivo Geral: Oferecer ao aluno conhecimentos científicos para a aplicação do método prático na 

avaliação do paciente no ambulatório e no leito capacitando-o na identificação das diversas afecções 

ortopédicas visando uma estruturação mais eficiente no atendimento fisioterapêutico utilizando 

adequadamente métodos e técnicas de tratamento nas diversas situações de aprendizagem. 

 

Objetivos Específicos: Identificar os diversos tipos de patologias e lesões ortopédicas e inflamatórias, sob os 

aspectos de incidência, etiologia, fisiopatologia, quadro clínico e tratamentos clínicos e fisioterapêutico; 

Correlacionar o conhecimento teórico e prático com relação às patologias e lesões ortopédicas, durante as 

discussões de casos clínicos; Capacitar o aluno a aplicar os conhecimentos adquiridos sobre as causas das 

doenças ortopédicas no processo terapêutico de reabilitação. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Reparação dos Tecidos e Efeitos Deletérios da Imobilização Prolongada. 
- Processo de reparação dos tecidos vascularizados e avascularizados; - A cura dos tecidos 

musculoesqueléticos; - Efeitos deletérios da imobilização prolongada. 
 

Unidade 2: Fraturas – Tratamento e Complicações. 
- Biomecânica do tecido ósseo; - Fratura: mecanismos de fraturas, classificação, reparação, estabilização, 

tratamento; - Fraturas epifisárias; - Pseudoartrose. 
 

Unidade 3: Cirurgias Ortopédicas. 
- Fundamentos das Cirurgias ortopédicas. 
 

Unidade 4: Revisão. 
- Crioterapia, termoterapia, eletroterapia e fototerapia. 
 

Unidade 5: Lesões Osteomusculares. 
- Infecção óssea; - Lesões musculares, tendinosas e ligamentares; - Traumas por uso excessivo. 

 

Bibliografia Básica: 

GOULD III, J. A. Fisioterapia na Ortopedia e Medicina do esporte. Manole, São Paulo. 

ROCKWOOD JUNIOR, C. A. Fraturas em adultos vol. I e II. Manole, Rio de Janeiro. 

HEBERT, S. XAVIER, R. e col. Ortopedia e Traumatologia: Princípio e Prática, Artmed, Porto Alegre. 

 

Bibliografia Complementar: 

Andrews, J. R. Reabilitação física das lesões desportivas.  ed. guanabara Koogan. 

GUYTON, C.A. Tratado de Fisiologia Médica.  Ed. Guanabara Koogan. 

Medicina de reabilitação aplicada à ortopedia e traumatologia / Júlia Maria D'Andréa Greve, Marco Martins 

Amatuzzi. Roca. 

CHAD S. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia revisão científica Maria Elisa Pimentel Piemonte; [tradução: 

Cíntia Fragoso]. Manole. 

Cipriano, Joseph J. Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. São Paulo. Editora: Manole. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5085 - Fisioterapia Neurológica I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 5° Período 

 

Ementa: Assistência aos pacientes adultos portadores de comprometimentos neurológicos (caracterização do 

paciente: etiologia, epidemiologia, topografia e sintomatologia). Doenças com manifestações neurológicas: 

distonias, demências, doença cerebrovascular e tumores.  Avaliação físico-funcional e para o diagnóstico 

neuromotor. Prática das técnicas terapêuticas da fisioterapia aplicada. Trabalho Inter profissional. 

 

Objetivo Geral: Capacitar o aluno a avaliar as principais doenças e lesões envolvendo o Sistema Nervoso 

Central e o Sistema Neuromuscular e a partir disso planejar e construir o tratamento fisioterapêutico tendo em 

vista a reabilitação física e psicossocial do paciente, reintegrando-o à sociedade. 

 

Objetivos Específicos: Entender o funcionamento normal do sistema nervoso central; Estudar as principais 

doenças e lesões do sistema nervoso central; Identificar déficits específicos estabelecendo o diagnóstico 

cinético funcional; Planejar as estratégias para reabilitação e readaptação funcional. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Revisão de Conceitos Básicos e Sistema Nervoso Periférico. 

Revisão geral de conceitos de Neuroanatomia e Neurofisiologia. Revisão de recursos cinesioterapêuticos e de 

recursos eletrotermofototerapêuticos. Fisiopatologia do Sistema Nervoso Periférico. Fuso muscular; Órgãos 

tendinosos de Golgi; Arco reflexo simples; Inibição recíproca; Sistema alfa e gama. Placa motora; contração 

muscular; Integração do Sistema Neuromuscular. Fisiopatologia do Plexo Braquial. Eletrodiagnóstico. 

Tratamento Fisioterapêutico na lesão de Plexo Braquial. 

 

Unidade 2: Sistema Nervoso Periférico. 
Fisiopatologia de Plexo Lombossacro. Marcha fisiológica e patológica na lesão de Plexo lombossacro. 

Tratamento Fisioterapêutico na lesão de Plexo lombossacro. Fisiopatologia de Nervos Cranianos. Tratamento 

Fisioterapêutico na lesão de Nervos Cranianos. 

  

Unidade 3: Sentido da Pele e Dor. 
Doenças Neuromusculares: Fisiopatologia das doenças neuromusculares. Tratamento Fisioterapêutico nas 

doenças neuromusculares. Fisiopatologia das doenças desmielinizantes. Tratamento Fisioterapêutico nas 

doenças desmielinizantes. 

 

Bibliografia Básica: 

MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. Ed. Atheneu, São Paulo. 

DORETO, D. Fisiopatologia Clínica do Sistema Nervoso – Fundamentos da Semiologia.  Ed. Atheneu. São 

Paulo. 

UMPHRED, D.A. Fisioterapia neurológica. Ed. Manole, São Paulo. 

Bibliografia Complementar: 

DOWNIE, Patrícia A. Neurologia para fisioterapeutas. São Paulo. Ed. Panamericana. 

CIPRIANO, Joseph J. Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. São Paulo. Editora: Manole.  

STOKES, M.C.S.P. Cash Neurologia para Fisioterapeutas. Editorial Premier, São Paulo. 

SIMON, Roger P.; Aminoff, Michael J.; Greenberg, David A. Neurologia: clínica e terapêutica. Porto Alegre. 

Editora: Artes Médicas.  

DUUS, Peter. Diagnóstico topográfico em neurologia: anatomia, fisiologia, sinais, sintomas. Rio de Janeiro. 

Editora: Cultura Médica. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5086 - Fisioterapia Reumatológica - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 5° Período 

 

Ementa: Avaliação do paciente reumatológico. Mecanismos das principais afecções reumatológicas. 

Tratamento nas diferentes fases das doenças inflamatórias, infecciosas e degenerativas de músculos, ossos e 

articulações. A caracterização e utilização dos recursos terapêuticos utilizados em afecções reumatológicas. 

Elaboração dos objetivos e programa de tratamento fisioterápico. 

 

Objetivo Geral: A partir de discussões sobre os mecanismos fisiopatológicos das afecções reumatológicas 

dos recursos fisioterápicos disponíveis, levar o aluno a avaliar o paciente elaborar planos de tratamento, 

aplicar técnicas e recursos fisioterapêuticos na prevenção e tratamento fisioterapêutico das principais doenças 

reumáticas. Avaliar a eficácia do tratamento proposto. 

 

Objetivos Específicos: Introduzir a avaliação fisioterapêutica aplicada à reumatologia; Identificar 

deformidades instaladas no paciente reumático; Definir os mecanismos de dor no paciente reumático; Propor 

instrumentos para mensuração da dor reumática; Relacionar fatores psicossociais que influenciam a resposta 

ao tratamento fisioterapêutico; Avaliar a marcha do paciente reumático; Relacionar a origem das patologias 

reumáticas com critérios na eleição de recursos terapêuticos; Propor o diagnóstico fisioterapêutico aplicado ao 

paciente reumático; Estabelecer os objetivos do tratamento fisioterapêutico do paciente reumático; Discutir as 

técnicas e recursos fisioterapêuticos apropriados para paciente reumático; Indicar dispositivos auxiliares e 

órteses para melhor desempenho do paciente reumático; Determinar orientações domiciliares com relação às 

AVDs. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho – DORT. Doenças osteomusculares 

relacionadas ao trabalho; Conceito, fatores biomecânicos e contributivos, considerações psicológicas ao 

estresse, estágios e tempo de recuperação dos tecidos; Formas de prevenção; Fisiologia articular da cintura 

escapular; Síndrome do impacto; Peritendinite calcárea; Capsulite adesiva do ombro; Fibromialgia; Síndrome 

miofascial; Síndromes compressivas dos MMSS; Síndrome do desfiladeiro torácico; Síndrome do túnel 

cubital; Síndrome do pronador redondo e supinador; Síndrome do túnel do carpo. 

 

Unidade 2: Doenças Reumatológicas. Osteoartrose. Imunologia. Provas de atividade inflamatória. Artrite 

reumatóide adulto. Artropatias infantis: Artrite reumatóide juvenil. Febre reumática. Espondiloartropatias 

soronegativas: Espondilite anquilosante. Síndrome de reiter. - Artrite psoriásica. Doenças difusas do tecido 

conjuntivo: Polimiosite/dermatomiosite. Esclerose sistêmica/esclerodermia. Lupus eritematoso sistêmico. 

Artropatias micro cristalinas: Gota. Condrocalcinose. 

Bibliografia Básica: 

GOLDING, D. N. Reumatologia em medicina e reabilitação. Rio de Janeiro: Atheneu. 

GOULD III, J. A. Fisioterapia na Ortopedia e Medicina do esporte. São Paulo, Manole. 

MOREIRA, C.; CARVALHO, M. A. P. Reumatologia - Diagnóstico e Tratamento. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

Bibliografia Complementar: 

ACHILES, C. F. Clínica Reumatológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

SALTER, R. B. Distúrbios e lesões do sistema musculoesquelético Rio de Janeiro: Medsi. 

BERENICE Chiarello, André Luís Maierá Radl, Patrícia Driusso. Fisioterapia Reumatológica. Manole. 

DARLENE Hertling, Randolph M. Kessler. Tratamento de distúrbios musculoesqueléticos comuns – 

princípios e métodos de fisioterapia. Manole. 

GREENSPAN, A. Radiologia ortopédica. Rio de Janeiro, Guanabara. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5087 - Fisioterapia Pediátrica I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 5° Período 

 

Ementa: Definir e caracterizar a patologia mais incidente encontrada na área de pediatria, estabelecendo os 

métodos fisioterapêuticos para o tratamento da mesma. Apresentar aos alunos conceitos fundamentais e linguagem 

técnico-científica na área de fisioterapia pediátrica, em todas as suas subáreas de atuação. Conhecimento e 

aplicação das diferentes técnicas de avaliação físico-funcional e de tratamento em pediatria; Emprego de meios 

fisioterapêuticos adequados ao tratamento de neonatos, lactentes, crianças e adolescentes. Apresentar visão crítica 

sobre atuação e pesquisa na área de fisioterapia pediátrica. 

Objetivo Geral: Introduzir o aluno ao estudo da pediatria, conhecendo a criança, seu desenvolvimento normal nos 

aspectos motores, físicos, percepto - cognitivos, sócio-afetivos e de linguagem. Proporcionar subsídios para o 

exame fisio-pediátrico, avaliação dos resultados e hipotetização diagnóstica. Compreender a fisiopatologia da 

Encefalopatia Crônica da Infância, efeitos dos recursos terapêuticos utilizados no tratamento para que possa 

elaborar objetivos e programa de tratamento, bem como, acompanhar evolutivamente. 

 

Objetivos Específicos: Definir e caracterizar a patologia mais incidente encontrada na pediatria estabelecendo os 

métodos fisioterapêuticos capazes de beneficiar o tratamento destas crianças. Auxiliar a assimilação por parte dos 

alunos de conceitos fundamentais e linguagem técnico-científica na área de fisioterapia pediátrica, em todas as suas 

subáreas de atuação; Conhecer e aplicar as diferentes técnicas de avaliação físico-funcional e de tratamento em 

pediatria; Empregar meios fisioterapêuticos adequados ao tratamento de neonatos, lactentes, crianças e 

adolescentes, iniciando o conhecimento prático em fisioterapia pediátrica, fornecendo conhecimentos teórico-

prática para os estágios subsequentes; Estimular o aluno a produzir visão crítica sobre atuação e pesquisa na área 

de fisioterapia pediátrica. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Desenvolvimento físico do ser humano. 
- Desenvolvimento pré-natal; - Estirão de crescimento; - Maturação do sistema nervoso; - Mielinização do SNC; - 

Escala de apgar; - Classificação do recém-nascido; - Causas da prematuridade. 

 

Unidade 2: Mecanismos de controle postural normal. 
- Tônus normal; - Nível subcortical; - Reflexos primitivos; - Inervação recíproca normal; - Nível cortical; - 

Reações. 

 

Unidade 3: Revisão sobre DNPM. 

 

Unidade 4: Mecanismo do controle postural anormal. 
- Encefalopatia não progressiva da infância – PC; - Definição; - Etiologia; -Classificação quanto ao tônus; -  

Distribuição corporal; - Movimento; - Classificação geral; - Distúrbios associados; - Alterações de tônus; - 

Hipotonia; - Hipertonia; - Flutuação tônica; - Tratamento. 

Bibliografia Básica: 

ARON, Diament. Neurologia Infantil. Editora Atheneu, RJ.  

SHEPHER, Roberta B. Fisioterapia em pediatria. Editora Santos. 

LE BOULCH, O. O Desenvolvimento Psicomotor: Do Nascimento aos 6 anos. Porto Alegre, Artes Médicas. 

Bibliografia Complementar: 

OKAY, Yasshiko, et al. Fisioterapia, fonoaudióloga e terapia ocupacional na pediatria. Ed. Sovier.  

VALMAN, H.B. e col. O primeiro ano de vida. Ed. Manole. 

DELISA, J. A. Medicina de reabilitação: princípios e práticas. São Paulo: Manole. 

MARBA, Sérgio Tadeu Martins, MEZZACAPPA Filho, Francisco. Manual de neonatologia: Unicamp. Rio de 

Janeiro Ed: Revinter.  

BOBATH, Karel. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de paralisia cerebral São Paulo: Manole. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5088 - Fisioterapia Respiratória I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 5° Período 

 

Ementa: Semiologia respiratória. Doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. Doenças pleurais e 

intersticiais. Abordagem fisioterapêutica na reabilitação pulmonar. Recursos manuais e instrumentais em 

fisioterapia respiratória na atenção primária, secundária e terciária nas diferentes fases da vida. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre a semiologia do sistema respiratório, assim 

como os recursos instrumentais e manuais e técnicas fisioterapêuticas utilizadas na assistência respiratória nas 

diferentes fases da vida humana. Dar condição ao aluno para o entendimento e aplicabilidade sobre as 

técnicas fisioterapêuticas em pacientes obstrutivos e restritivos. 

 

Objetivos Específicos: Definir conceitos e princípios básicos sobre semiologia respiratória e fisiopatologia 

do sistema respiratório. Explicar os mecanismos fisiológicos do sistema respiratório. Identificar e relacionar 

os sinais e sintomas das disfunções do aparelho respiratório. Aprender o manuseio e utilização dos recursos 

instrumentais e manuais e técnicas fisioterapêuticas nas enfermidades respiratórias. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Revisão Anatômica do sistema e músculos respiratórios. 

 

Unidade 2: Fisiologia Respiratória: Ventilação, Volumes e capacidades Pulmonares, Perfusão, Difusão, 

Transporte de O2 e CO2, Fluxo Sanguíneo, Mecânica Respiratória. Relação V/Q. 

 

Unidade 3: Semiologia do Aparelho Respiratório: Manifestações pulmonares das vias aéreas, funcionais e 

torácicas: tosse, expectoração, hemoptise e chieira torácica, dispneia, cianose e dor torácica. 

 

Unidade 4: Abordagem Fisioterapêutica Respiratória nas Principais Doenças que Acometem a Caixa 

Torácica, Pulmões e Vias Aéreas: Identificar características dos mecanismos fisiopatológicos das principais 

doenças pulmonares obstrutivas e restritivas e princípios da reabilitação pulmonar. 

 

Unidade 5: Técnicas e recursos fisioterapêuticas em fisioterapia respiratória: Aerosolterapia, Drenagem 

Postural, Manobras Desobstrutivas, Manobras Ventilatórias, Exercícios respiratórios, TEF, Tosse, Aspiração 

de secreção, Drenagem Autógena, ELTGOL, EDIC, Ciclo ativo da respiração, Pressão Positiva Expiratória, 

Flutter, EPAP, Inspirometro de Incentivo, Treindores Musculares Específicos, Manuovacômetro, Peak Flow 

Meter. 

Bibliografia Básica: 

COSTA, D. Fisioterapia Respiratória Básica, São Paulo, Atheneu. 

LOPES, Mário. Semiologia Médica, São Paulo, Atheneu. 

WEST, J. B. Fisiologia Respiratória Moderna. Manole, São Paulo. 

Bibliografia Complementar: 

IRWIN, S. & TECKLIN, J. S. Fisioterapia Cardiopulmonar, São Paulo, Manole. 

PERREIRA, C.A.C.; CARVALHO, C. R. R.; NAKATANI, J. Pneumologia Atualização e Reciclagem. São 

Paulo, Atheneu. 

ELLIS, E. & ALISON, J. Fisioterapia Cardiorrespiratória Prática. Rio de Janeiro, Revinter. 

PRYON, J.A. & WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos, Rio de Janeiro, 

Editora Guanabara. 

SCANLAN, C.L, WILKINS, R.L.; STOLLER, J.K. Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan, Manole. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5089 - Fisioterapia Dermato-Funcional - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 5° Período 

 

Ementa: Representação social, psicológica e cultural da juventude, da beleza e do corpo. Anatomia, histologia e 

fisiologia dos tecidos: epitelial e conjuntivo. Alterações cutâneas por agentes lesivos. Análise dos recursos e 

métodos fisioterapêuticos em estética. Avaliação e intervenção fisioterapêutica. Pós-operatório de cirurgia plástica 

estética e reparadora. Obesidade. Estrias. Flacidez. Envelhecimento e rugas. Acne vulgar. Úlceras. Queimadura. 

Hanseníase. Vitiligo. 

Objetivo Geral: A disciplina tem por objetivo possibilitar ao aluno a avaliação e o tratamento de alterações que 

acometem o sistema tegumentar por meio de técnicas manuais e cinesioterapêuticas, bem como a associação de 

recursos eletro-termo-fototerápicos para o tratamento. Promover o conhecimento e prática da utilização de recursos 

disponíveis na área da estética e da cosmetologia. 

 

Objetivos Específicos: Estudar as patologias que acometem o sistema tegumentar, tecido conjuntivo e tecido 

muscular. Habilitar o aluno para a análise dos recursos e métodos fisioterapêuticos em estética e em patologias 

cutâneas, bem como para avaliação e intervenção fisioterapêutica. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução. 
Integração docente/discente. Apresentação do plano de ensino, cronograma da disciplina e leitura de texto, 

delimitando o campo de atuação e a importância da fisioterapia dermato-funcional. 
 

Unidade 2: Fisiologia do Sistema Tegumentar. 
Identificar anatomia, histologia e fisiologia do Sistema Tegumentar: Epiderme; Derme; hipoderme. Funções da 

pele e anexos cutâneos; receptores nervosos, alterações cutâneas. Efeitos fisiológicos da massagem sobre a pele, 

tecido conjuntivo, adiposo, circulação, articulação, musculatura, sistema nervoso. 
 

Unidade 3: Disfunções Estéticas  e Doenças da Pele.           
Caracterizar a fisiopatologia e a forma de tratamento de: Estrias, Obesidade, Fibroedemagelóide, Flacidez, 

Envelhecimento e Rugas, Acne Vulgar, Queimaduras, Hanseníase, Vitiligo. 
 

Unidade 4: Fisioterapia no Pós-Operatório de Cirurgia Plástica e Reparadora. 
Caracterizar os vários tipos de cirurgias e os possíveis tratamentos fisioterapêuticos. 
 

Unidade 5: Fisiologia do Sistema Linfático. 
 Identificar anatomia, histologia e fisiologia do sistema linfático: formação e transporte da linfa; gânglios, 

linfonodos e ductos. Revisando a fisiopatologia do sistema vascular arterial e venoso: edemas, varizes, câncer 

linfático. 
 

Unidade 6: Drenagem Linfática Manual - Método Dr. Emil Vodder. 
Desenvolver habilidades técnicas no aluno, aplicando o método nas regiões de: abdômen, glúteos, coxas (anterior e 

posterior). Aplicação para cirurgias plásticas e tratamentos estéticos. 

Bibliografia Básica: 

GUIRRO E. & GUIRRO R. Fisioterapia Dermato-funcional. São Paulo: Manole.  

MAUAD, Raul José. Estética e Cirurgia Plástica: Tratamento no Pré e Pós Operatório. São Paulo: Senac. 

BORGES, Fábio Santos. Dermato Funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. São Paulo: Phorte. 

Bibliografia Complementar: 

Sandy Fritz. Fundamentos da Massagem Terapêutica. Manole. 

CAMARGO, M.C. Fisioterapia no Edema Linfático. São Paulo: Panamed. 

LEDUC, Albert e LEDUC, Olivier. Drenagem linfática: teoria e prática. São Paulo: Manole. 

RODRIGUES, E.M. Manual de Recursos Fisioterapêuticos. 

KOTTKE, K. Tratado de medicina física e reabilitação de Krusen. São Paulo: Manole. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5091 - Fisioterapia Cardiológica I - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 5° Período 

 

Ementa: Revisão anátomo-funcional do sistema cardiovascular. Avaliação do cardiopata. Fisiopatologia das 

doenças cardiovasculares tratadas na Fisioterapia. Identificação das doenças que podem ser tratadas com a 

Fisioterapia. Organizar e avaliar dados clínicos de pacientes cardiopatas. Cirurgias cardíacas. 

Objetivo Geral: Conduzir o aluno a desenvolver um pensamento clínico estruturado por um conhecimento 

anatomo-funcional e patológico, de forma a torná-lo apto a avaliar e recuperar funcionalmente um cardiopata. 

Apresentar ao aluno as principais doenças que acometem o sistema cardiovascular, assim como executar a 

propedêutica, semiologia e o tratamento fisioterapêutico das mesmas. 

 

Objetivos Específicos: Compreender o desenvolvimento das doenças do coração e os fatores associados. Apontar 

e descrever métodos para avaliação do sistema cardiovascular. Aplicar métodos para avaliação funcional 

cardiovascular. Discutir aspectos de avaliação e assistência cardiovascular em ambiente hospitalar e ambulatorial. 

Criar um ambiente de discussão critica a respeito dos programas atuais de reabilitação cardíaca. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdutório. 

Integração docente/discente, e discussão em grupo da atuação do Fisioterapeuta na prática em fisioterapia 

cardiovascular preventiva e curativa. 
 

Unidade 2: Fisiologia Cardiovascular. 
Revisão do conhecimento teórico e prático dos aspectos anatômicos, histológicos e fisiológicos do coração. 
 

Unidade 3: Semiologia do Aparelho Cardiovascular. 
Avaliação de estruturas torácicas relacionadas com o coração  
 

Unidade 4: Doenças Cardíacas do Neonatal. 
Circulação Placentárias, CIV, CIA, PCA, Tetralogia de falot. 
 

Unidade 5: Doenças Hemodinamicas e Coronariopatias.  

Aspectos anatômicos, histo-fisiológicos do sistema arterial, elaboração e execução da avaliação e tratamento 

hipertensões arteriais  
 

Unidade 6: Doenças das Válvulas. 
Aspectos anatômicos, histo-fisiológicos do sistema cardíaco com ênfase nas válvulas carsíacas. 
 

Unidade 7: Reabilitação Cardíaca. 
Aspectos anatômicos, histo-fisiológicos dos pacientes cardiopatas, elaboração e execução da avaliação e 

tratamento dos pacientes submetidos à cirurgias cardíacas e suas doenças associadas (diabetes, hipertensão e 

obesidade) e os testes funcionais específicos. 

Bibliografia Básica: 

BRAWRAUD, E. Tratado de Medicina Cardiovascular. São Paulo, Roca. 

REGENGA, M. M. Fisioterapia em Cardiologia da U.T. I à Reabilitação. São Paulo, Roca.  

ROCHA E SILA, M. Fisiopatologia Cardiovascular. São Paulo, Atheneu. 

Bibliografia Complementar: 

IRWIN, S & TECKLIN, J. S. Fisioterapia Cardiopulmonar. São Paulo, Manole. 

SOCESP. Fisioterapia em Cardiologia. São Paulo, Atheneu. 

LAGE, S.G.; RAMIRES, J.A.F. Cardiologia no Internato. São Paulo, Atheneu. 

KOTTKE, K. Tratado de medicina física e reabilitação de Krusen. São Paulo: Manole. 

PRYON, J.A. & WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos, Rio de Janeiro, Editora 

Guanabara. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5092 - Cadeias Musculares - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 5° Período 

 

Ementa: Avaliação morfofuncional e morfotipológicas do ser humano. Análise anátomo-biomecânica da 

coluna e descrição das Cadeias Musculares do tronco e das Cadeias Musculares dos membros inferiores e 

superiores e suas consequências em biotensegridade. Avaliação funcional analítica dos músculos da coluna 

vertebral, dos membros inferiores e superiores e formação das Cadeias Musculares. Relação das Cadeias 

Musculares com as alterações posturais da coluna vertebral, dos membros inferiores e superiores. 

 

Objetivo Geral: Permitir ao aluno uma abordagem fisioterapêutica adequada, que considere o indivíduo 

globalmente, preparando-o para uma atuação independente e capacitando-o realizar uma avaliação postural 

através das Cadeias Musculares, de forma global e integrada, e que dela seja tirado o diagnóstico da disfunção 

original. 

 

Objetivos Específicos: Promover o conhecimento do desenvolvimento psicomotor, analisando os 

entrelaçamentos físicos, afetivos e cognitivos; Fundamentar teoricamente o profissional para a prática da 

avaliação, o planejamento educacional e a clínica; Propiciar um enfoque e valorização do movimento corporal 

para além de sua exteriorização; Despertar a vontade e a necessidade pela prática corporal; Proporcionar ao 

aluno a visão em biotensegridade das compensações biomecânicas desencadeadas; Vivenciar práticas de 

relaxamento e sensibilização. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Bases Filosóficas e Fisiológicas.  
Histórico das Cadeias Musculares. Bases Filosóficas e Fisiológicas. Fisiologia e Neurofisiologia em C.M. 

Sistemas ascendentes e descendentes das cadeias musculares. Avaliação morfofuncional e morfotipológicas; 

 

Unidade 2: Cadeias Musculares da Coluna Vertebral. 
Análise Anátomo-biomecânica da coluna e descrição das Cadeias Musculares do tronco: - Diafragma e suas 

relações. - Relação muscular com sistema ósseo e miofascial. - Relação muscular superficial, média e 

profunda da coluna vertebral. - Terapia manual analítica relacionada aos músculos do tronco. - Avaliação 

funcional dos músculos que compõe as cadeias musculares. 

   

Unidade 3: Cadeias Musculares de MMSS e MMII. 

- Cadeias Musculares dos membros inferiores e superiores. Análise Anátomo-biomecânica dos membros 

superiores e inferiores. - Avaliação funcional analítica dos músculos dos membros inferiores e superiores. - 

Relação das alterações posturais dos membros inferiores e superiores. - Principais métodos de CM. 

Bibliografia Básica: 

KAPANDJI, I. A. Fisiologia Articular. São Paulo: Ed. Manole. 

MARQUES, A. P. Cadeias musculares. São Paulo: Ed. Manole. 

Souchard, Philippe Emmanuel. O Stretching global ativo: a reeducação postural global a serviço do esporte. 

Manole. 

Bibliografia Complementar: 

BIENFAIT, M. Os desequilíbrios Estáticos. São Paulo: Summus editorial. 

BIENFAIT, M. Fáscias e Pompagens. São Paulo: Summus Editorial. 

BUSQUET, L. Cadeias Musculares. Vol. 1, 2, 3, 4. São Paulo: Skin Direct Store. 

MARQUES, A. P. Cadeias musculares. São Paulo: Ed. Manole. 

Souchard, Philippe Emmanuel. O Stretching global ativo: a reeducação postural global a serviço do esporte. 

Manole. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5093 - Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica II - Obrigatória  

Carga Horária: 90h 

Curso/Período: Fisioterapia - 6° Período 

 

Ementa: Mecanismo das principais afecções osteomusculares de membros inferiores e superiores tratadas pela 

fisioterapia. Aspectos clínicos e fisioterapia aplicada nas alterações ósseas, articulares, musculares e tendíneas de 

membros inferiores e superiores. Semiologia fisioterapêutica e elaboração de programas de tratamento 

fisioterápico para tais acometimentos. 

Objetivo Geral: Auxiliar o desenvolvimento de habilidades por parte do aluno, a partir do conhecimento dos 

mecanismos de lesão do sistema musculoesquelético na prática esportiva que permitam a elaboração de avaliação, 

de objetivos e condutas fisioterapêuticas. 

 

Objetivos Específicos: Promover o conhecimento de habilidades de avaliação do paciente com distúrbios 

osteomusculares de membros inferiores e superiores. Fundamentar teoricamente o profissional para a prática da 

avaliação, o planejamento educacional e a clínica. Identificar os diversos tipos de afecções ortopédicas de 

membros inferiores e superiores, sob os aspectos de incidência, etiologia, fisiopatologia, quadro clínico e 

tratamentos clínico e fisioterapêutico. Correlacionar o conhecimento teórico e prático com relação às doenças e 

lesões ortopédicas, durante as discussões de casos clínicos. Aplicar os conhecimentos adquiridos sobre as causas 

das doenças ortopédicas de membros inferiores e superiores no processo terapêutico de reabilitação. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Avaliação e Tratamento. 
Revisar anatomia e biomecânica fundamental à prática fisioterapêutica. Avaliar e tratar as principais patologias e 

deformidades estáticas que acometem o sistema musculoesquelético.  

1) Tornozelo e pé: - Revisão cinesiológica – tornozelo e pé; - Pronação subtalar ou pé plano; - Pé cavo e alterações 

no arco anterior; - Síndrome do Túnel do Tarso; - Entorse do tornozelo; - Fascíte plantar e esporão calcâneo; - 

Propriocepção; - Tendinite e rupturas do tendão calcaneano/ - Propedêutica do tornozelo e pé.  

2) Joelho: - Fisiologia articular do joelho e Deformidades estáticas; - Lesão meniscal; - Lesão ligamentar – 

cruzados e colaterais; - Plica sinovial patológica; - Luxação e subluxação patelar; - Condromalácia patelar; - 

Propedêutica do joelho.  

3) Quadril: - Fisiologia articular da cintura pélvica e Deformidades estáticas; - Doença de Legg Calve Perthes; - 

Escorregamento epifisário femoral proximal; - Síndrome do piriforme; - Artroplastia do quadril; - Propedêutica da 

cintura pélvica.  

4) Ombro: - Revisão cinesiológica; - Luxação e instabilidades; - Reeducação proprioceptiva nas lesões do ombro; - 

Propedêutica da cintura escapular. 5) Cotovelo: - Revisão cinesiológica; - Epicondilite lateral; - Propedêutica do 

cotovelo. 6) Punho e mão: - Revisão cinesiológica; - Lesão dos tendões flexores digitais; - Tenossinovite 

estenosante digital; - Tenossinovite estenosante de De Quervain; - Propedêutica do punho e mão. 

 

Unidade 2: Fraturas. 
Avaliar e tratar as principais fraturas de MMSS e MMII. 7) Fraturas: - Fraturas dos MMII; - Fraturas dos MMSS. 

Bibliografia Básica: 

GOULD III, J. A. Fisioterapia na Ortopedia e Medicina no Esporte, São Paulo, Manole.  

HOPPENFELD, S. Propedêutica Ortopédica. Rio de Janeiro – São Paulo, Atheneu.  

HEBERT, S. XAVIER, R. e col. Ortopedia e Traumatologia: Princípio e Prática, Artmed, Porto Alegre. 

Bibliografia Complementar: 

ROCKWOOD JUNIOR, C. A. Fraturas em adultos vol. I e II. São Paulo, Manole. 

ANDREWS, J.R. Reabilitação Física das Lesões Desportivas. Editora Guanabara. 

BIENFAIT, Marcel. Os desequilíbrios estáticos: fisiologia, patologia e tratamento fisioterapêutico. São Paulo, 

Summus.  

GREENSPAN, A. Radiologia ortopédica. Rio de Janeiro, Guanabara. 

William E. Prentice. Modalidades Terapêuticas em Medicina Esportiva. Manole. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5094 - Fisioterapia Neurológica II - Obrigatória  

Carga Horária: 90h 

Curso/Período: Fisioterapia - 6° Período 

 

Ementa: Doenças medulares. Doenças dos axônios, dos músculos e da junção mioneural. Fisioterapia 

aplicada às disfunções neurológicas: degenerativas, traumáticas, vasculares, genéticas, adquiridas. Avaliação 

cinético-funcional, métodos de tratamento fisioterapêutico no paciente neurológico. Plasticidade Neural. 

 

Objetivo Geral: Apresentar ao aluno as afecções neurológicas centrais e periféricas. Preparar o aluno para 

reconhecer doenças do sistema nervoso e da placa motora. Discutir os protocolos de tratamento das lesões 

que afetam o sistema nervoso periférico e a junção mioneural do paciente, reintegrando-o à sociedade. 

Associar os conceitos e os conhecimentos adquiridos sobre os distúrbios neurológicos, com as técnicas 

especiais de tratamento e cuidados básicos utilizados na fisioterapia neurológica. 

 

Objetivos Específicos: Capacitar o aluno à realização de avaliação e tratamento neuro-funcional; Interpretar 

e analisar os exames físicos e funcionais relacionados à propedêutica neurológica; Descrever as principais 

disfunções em Fisioterapia Aplicada à Neurologia; Conhecer os aspectos físicos funcionais envolvidos em 

cada tipo de disfunção; Promover a interdisciplinaridade durante os atendimentos hospitalares e 

ambulatoriais. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Revisão e SNC. 
1 – Revisão: 1.1– Revisão geral de conceitos de Cinesioterapia: Reeducação Funcional Global. 1.2– Revisão 

de recursos  eletrotermofototerapêuticos. 2 – Fisiopatologia do Sistema Nervoso Central: 2.1 –  Fisiopatologia 

da Medula:  – Tetraplegia, Paraplegia e lesão de cauda equina. – Tratamento fisioterapêutico da lesão 

medular. – Fisiopatologia do Sistema Nervoso Autônomo. – Repercussões da lesão do S.N.A. em pacientes 

com lesão medular. 

 

Unidade 2: SNC. 
1 - Fisiopatologia de Núcleos de Base: – “Síndromes hipercinéticas-hipotônicas”. – Tratamento 

fisioterapêutico nas Síndromes hipercinéticas-hipotônicas. – “Síndromes hipocinéticas-hipertônicas”. – 

Tratamento fisioterapêutico nas Síndromes hipocinéticas-hipertônicas. 2 - Fisiopatologia da lesão cerebelar. – 

Tratamento fisioterapêutico na lesão cerebelar. 3 - Doenças desmielinizantes do S.N.C. e tratamento 

fisioterapêutico. 4 - Fisiologia do Movimento Humano normal. – Fisiopatologia de Córtex Cerebral. Acidente 

Vascular Encefálico. – Tratamento fisioterapêutico no Acidente Vascular Encefálico. 5 -  Fisiopatologia do 

Traumatismo Crânio Encefálico. – Tratamento fisioterapêutico no Traumatismo Crânio Encefálico. 

 

Unidade 3: Plasticidade Neuronal. 

Bibliografia Básica: 

MACHADO, A. Neuroanatomia Funcional. Ed Atheneu, São Paulo. 

DORETO, D. Fisiopatologia Clínica do Sistema Nervoso – Fundamentos da Semiologia. Ed Atheneu. São 

Paulo. 

UMPHRED; D.A. Fisioterapia Neurológica. Ed. Manole, São Paulo. 

Bibliografia Complementar: 

CANELAS, H.M. Fisiopatologia do Sistema Nervoso. Ed. Sarvier. 

STOKES, M.C.S.P. Cash Neurologia para Fisioterapeutas. Editorial Premier, São Paulo. 

LUNDY Neurociência – Fundamentos para a Reabilitação. Editora Guanabara. 

COHEN Neurociência para Fisioterapeutas. Editora Manole. 

KANDEL Princípios da Neurociência. Editora Manole. 
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Gestora do Curso 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5095 - Fisioterapia Pediátrica II - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 6° Período 

 

Ementa: Distúrbios neurológicos. Malformações congênitas. Distúrbios osteoarticulares. Distúrbios 

sensoriais de processamentos e cognitivos. Síndromes genéticas. Fisioterapia aplicada às ortopédicas, 

traumatológicas e neurológicas em pediatria. Avaliação cinético-funcional, técnicas e métodos de tratamento 

fisioterapêuticos. 

 

Objetivo Geral: Permitir ao aluno compreender a fisiopatologia dos diversos distúrbios pediátricos, os 

efeitos dos recursos terapêuticos utilizados no tratamento, contraindicações, para que possa elaborar objetivos 

e programa terapêutico, bem como, realizar acompanhamento evolutivo. 

 

Objetivos Específicos: Abstrair os métodos e técnicas fisioterapêuticas utilizadas no tratamento global do 

paciente pediátrico; Definir e comparar as diferentes doenças e sequelas, com seus possíveis tratamentos 

fisioterapêuticos; Apresentar conceitos fundamentais e linguagem técnico-científica na área de fisioterapia 

pediátrica, em todas as suas subáreas de atuação; Apresentar e orientar a aplicação as diferentes técnicas de 

avaliação físico-funcional e de tratamento em pediatria; Empregar meios fisioterapêuticos adequados ao 

tratamento de neonatos, lactentes, crianças e adolescentes, iniciando o conhecimento prático em fisioterapia 

pediátrica, fornecendo a base teórico-prática para os estágios subsequentes; Estimular o aluno a desenvolver 

visão crítica sobre atuação e pesquisa na área de fisioterapia pediátrica.  

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Métodos cinesioterápicos para tratamento fisioterapêutico. 
Bobath: - Princípios do tratamento neuroevolutico; - Biomecânica; - Pontos chaves de controle; - Posições 

utilizadas; - Técnicas de estimulação tátil e proprioceptiva; - Itens para planejamento do tratamento; - 

Orientações aos pais. 

 

Unidade 2: Patologias pediátricas. 
Síndrome convulsiva (West): - Conceito; - Etiologia; - Quadro clinico; - Tipos de crises; - Após espasmos; - 

Fisiologia e anátomo patologia; - Diagnóstico; - Tratamento fisioterapêutico. Rubéola congênita: - Conceito; - 

Incidência; - Complicações sistêmicas; - Alterações do SNC; - Observações dos 1º dias ou semanas; - 

Anatomia patológica; - Diagnóstico; - Exames complementares; - Prevenção; - Tratamento fisioterapêutico. 

Toxoplasmose: - Conceito; - Idade de aparecimento dos sintomas; - Sintomas clínicos; - Sinais e sintomas; - 

Sequelas em longo prazo; - Formas conhecidas; - Etiologia; - Patogênese; - Anatomia patológica; - Estágio; - 

Diagnostico; - Incidência; - Prevenção; - Diagnostico pré-natal; - Tratamento clínico e fisioterapêutico; - 

Prognostico; Sífilis congênita; - Conceito; - Aspectos clínicos; - Patogenia; - Tratamento clinico e 

fisioterapêutico. Citomegalovirus: - Conceito; - Manifestações clínicas; - Transmissão do vírus; - Diagnóstico 

diferencial; - Prognóstico. Meningite: - Conceito; - Tipos de meningite; - Formas de adquiridas; - Quadro 

clínico; - Faixa etária pediátrica; - Diagnostico; - Tratamento clínico e fisioterapêutico. 

         

Unidade 3: Neonatologia. 
- Avaliação; - Exame físico; - Observações; - Ausculta; - Palpação; - Posicionamento; - Vibração; - 

Percussão; - AFE; - RTA; - Aspiração de secreção; - Rotina para procedimentos; - Acumulo de secreção e 

alterações na ventilação; - Fatores anatômicos e fisiológicos; - SARA; - Complicações pulmonares 

frequentes; - Displasia broco pulmonar; - Alterações do fluxo sanguíneo; - Hemorragia periventricular; - 

Asfixia; - Aspiração de mecônio; - Pneumonia; - Hipertensão; - Baby bobath. 

 

Unidade 4: Espinha bífida aberta e fechada. 
Mielomeningocele, meningocele: - Conceito; - Ocorrência; - Incidência; - Tipos de espinha bífida; - 

Manifestações clínicas; - Manejo médico; - Hidrocefalia; - Fatores sociais e psicológicos; - Avaliação; - 

Tratamento. 

 

Unidade 5: Miopatias. 

Distrofia muscular de Beker; Distrofia muscular de Duchenne: - Conceito; - Classificação dos tipos de 
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distrofias; - Anatomia patológica; - Teorias relativas ao mecanismo básico; - Diagnóstico; - Quadro clínico; - 

Objetivos; - Avaliação; - Medidas preventivas; - Prevenção de contraturas de partes mole; - Prevenção da 

imobilidade e inatividade mental e física; - órtese; - Tratamento fisioterapêutico. 

 

Unidade 6: Síndrome de Down. 
- Epidemiologia; - Genética; - Etiologia; - ratreio pré-natal; - Características; - Afecções mais prevalecentes e 

significativas; - Tratamento fisioterapêutico. 

 

Unidade 7: Fibrose cística. 
- Introdução; - conceito; - incidência; - histórico; - transmissão; - variações geno x fenotípicas; - anatomia 

patológica; - anormalidade de gene e fluxo iônico; - quadro clinico; - manifestações clínicas; - diagnóstico; - 

tratamento clínico; - tratamento fisioterapêutico. 

 

Unidade 8: Patologias congênitas. 
Torcicolo congênito: - Fisiopatologia; - Quadro clínico; - Tratamento; - Prognóstico; Pé torto congênito; Pé 

torto eqüino varo; Pé torto calcâneo-valgo: - Caracterização; - Incidência; - Etiologia; - Classificação; - 

Características anatomopatológicas; - órteses funcionais e fixas; - Tratamento cirúrgico; - Tratamento 

fisioterapêutico no PO; Luxação congênita do quadril: - Definição; - Etiologia; - Classificação; - Incidência; - 

Diagnóstico; - Tratamento e abordagem fisioterapêutico. 

 

Bibliografia Básica: 

IRWIN, S.; TECKLIN, J. S. Fisioterapia cardiopulmonar. São Paulo: Manole. 

SHEPHER, Roberta B. Fisioterapia em pediatria. Editora Santos. 

DELISA, J. A. Medicina de reabilitação: princípios e práticas. São Paulo: Manole. 

 

Bibliografia Complementar: 

WEST, J. B. Fisiologia respiratória moderna. São Paulo: Manole. 

BOBATH, Karel. A Deficiência Motora em Pacientes com Paralisia Cerebral. São Paulo: Manole. 

VAZ, Flávio Adolfo Costa, RAMOS, José Lauro Araújo. Pediatria neonatal. São Paulo. Sarvier. 

FIGUEIREDO, Israel. Princípios de neonatologia. Rio de Janeiro, Cultura Médica. 

DIMEGLIO, A. Ortopedia pediátrica. São Paulo Editora: Santos. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5096 - Fisioterapia Respiratória II - Obrigatória 

Carga Horária: 90h 

Curso/Período: Fisioterapia - 6° Período 

 

Ementa: Recursos para tratamento do paciente a nível ambulatorial, home care, hospitalar e unidade de terapia 

intensiva. Exames Complementares e teste funcionais em do sistema respiratório. Monitorização de pacientes com 

doenças neuromusculares, vasculares, cutâneas e neoplásicas. Tratamento fisioterapêutico visando à reabilitação 

global do paciente com as diversas opções de recursos terapêuticos. Princípios de ventilação mecânica. Refletir 

sobre o processo saúde-doença nas diversas formas de assistência, ambulatorial, home care, enfermaria, clínica do 

nível primário ao terciário, bem como na unidade de terapia intensiva. 

Objetivo Geral: Proporcionar ao acadêmico de fisioterapia embasamento teórico-prático para que possa 

desenvolver atividades de prevenção e intervenção fisioterapêutica da terapia intensiva a reabilitação e 

readaptação, de monitoração do paciente grave, princípios básicos da ventilação mecânica, exames 

complementares e instrumentos de avaliação diversos.  

 

Objetivos Específicos: Interpretar os principais exames complementares relacionados à função. Propiciar ao aluno 

conhecimentos para a avaliação fisioterapêutica de pacientes portadores de disfunções do sistema respiratório. 

Capacitar o aluno a elaborar uma proposta de reabilitação pulmonar nos diferentes graus de comprometimento e 

nas diferentes faixas etárias. Explicar conceitos e a fisiologia básica sobre ventilação mecânica. Condicionamento 

físico geral e específico para o sistema respiratório. Incentivar o exercício do senso crítico e dos valores éticos. 

Incentivar o exercício do senso crítico e dos valores éticos. 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1: Principais Exames Complementares em Pneumologia.  
Radiologia Torácica, Espirometria, Gasometria Arterial. 

 

Unidade 2: Avaliação Fisioterapêutica. 
Avaliação Respiratória. 

  

Unidade 3: Abordagem Fisioterapêutica Respiratória nas Principais Doenças que acometem a Caixa 

Torácica, Pulmões e VIAS Aéreas. 
DPOC (Enfisema/BronquiteCrônica) Bronquiectasia, Bronquiolite Obliterante, Asma brônquica, Doenças da 

pleura (Derrame Pleural, Empiema Pleural, Hidrotórax, Quilotórax), Pneumotórax, SARA, Abscesso Pulmonar, 

Tromboembolismo pulmonar, Pré e pós-operatório de cirurgia torácicas e abdominais, Reabilitação Pulmonar. 

 

Unidade 4: Unidade de Terapia Intensiva e Ventilação Mecânica. 
Explicar conceitos e a fisiologia básica sobre ventilação mecânica e recursos para tratamento do paciente a nível 

hospitalar e unidade de terapia intensiva. 

Bibliografia Básica: 

GONÇALVES, J L. Terapia Intensiva Respiratória - Ventilação Artificial. Curitiba, Lovise.  

SILVA, L. C. C. Compêndio de Pneumologia. São Paulo, BYK. 

TARANTINO, B.A. Doenças Pulmonares. Rio de Janeiro, Guanabara. 

Complementar: 
IRWIN, S. & TECKLIN, J. S. Fisioterapia Cardiopulmonar, São Paulo, Manole. 

PERREIRA, C.A.C. CARVALHO, C.R.R. NAKATANI, J Pneumologia Atualização e Reciclagem. São Paulo, 

Atheneu. 

PRYON, J.A. & WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos, Rio de Janeiro, Editora 

Guanabara. 

SCANLAN, C.L, WILKINS, R.L.; STOLLER, J.K. Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan, Manole. 

COSTA, D. Fisioterapia Respiratória Básica, São Paulo, Atheneu. 
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Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5097 - Fisioterapia Cardiológica II - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 6° Período 

 

Ementa: Semiologia cardíaca, princípios de prescrição do exercício para o cardiopata e programa de 

reabilitação cardiovascular (RCV). 

 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno a capacidade de avaliar, elaborar e aplicar um programa de 

reabilitação cardíaca em todas as suas fases. Avaliação cinético-funcional e tratamento fisioterapêutico do 

portador de cardiopatias e vasculopatias. Instrumentalizar o aluno com condutas fisioterápicas no pré e pós-

operatório de cirurgias cardíacas e vasculares, assim como em reabilitação cardíaca. 

 

Objetivos Específicos: 
Apontar e descrever métodos para avaliação do sistema cardiovascular. Aplicar métodos para avaliação 

funcional cardiovascular. Discutir métodos e analisar resultados da avaliação Fisioterapêutica cardiovascular. 

Discutir os fundamentos da prescrição de exercícios físicos para populações com doença cardiovascular. 

Discutir aspectos de avaliação e assistência cardiovascular em ambiente hospitalar e ambulatorial. Planejar e 

aplicar técnicas e recursos fisioterápicos na prevenção e tratamento das disfunções cardiovasculares. Avaliar 

as propostas de plano de ação fisioterápica, aplicados aos portadores de disfunções cardiovasculares. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdutório. 
Integração docente/discente, e discussão em grupo da atuação do Fisioterapeuta na prática em fisioterapia 

cardiovascular preventiva e curativa. 

 

Unidade 2: Fisiologia Cardiovascular. 
Revisão do conhecimento teórico e prático dos aspectos anatômicos, histológicos e fisiológicos do sistema 

venoso, arterial periférico e linfáticos. 

  

Unidade 3: Semiologia do Aparelho Cardiovascular. 
Avaliação de estruturas torácicas relacionadas com o coração e vasos, realização de ausculta cardíaca, 

identificação dos pulsos arteriais e alterações em pele e anexos oriundas das doenças cardiovasculares. 

 

Unidade 4: Doenças do Sistema Venoso. 
Aspectos anatômicos, histo-fisiológicos do sistema venoso, elaboração e execução da avaliação e tratamento 

das doenças venosas os testes funcionais específicos. 

 

Unidade 5: Doenças do Sistema Arterial. 
Aspectos anatômicos, histo-fisiológicos do sistema arterial, elaboração e execução da avaliação e tratamento 

das doenças arteriais e os testes funcionais específicos. 

  

Unidade 6: Doenças do Sistema Linfático. 

Aspectos anatômicos, histo-fisiológicos do sistema Linfático, elaboração e execução da avaliação e 

tratamento das doenças linfáticas e os testes funcionais específicos. 

 

Unidade 7: Reabilitação Cardíaca. 

Aspectos anatômicos, histo-fisiológicos dos pacientes cardiopatas, elaboração e execução da avaliação e 

tratamento dos pacientes submetidos à cirurgias cardíacas e suas doenças associadas (diabetes, hipertensão e 

obesidade) e os testes funcionais específicos. 

 

Bibliografia Básica: 

TECKLIN, J. S.; IRWIN S. Fisioterapia cardiopulmonar. São Paulo, Manole. 

MAFFEI, F. H.A. Doenças vasculares periféricas. Rio de Janeiro, Medsi. 

ROCHA E SILA, M. Fisiopatologia Cardiovascular. São Paulo, Atheneu. 
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Bibliografia Complementar: 

LANE, J. C.; BELLEN, B.V. O exame do paciente vascular. São Paulo, Fundo Editorial BY. 

GARRIDO, M.; PINTO-RIBEIRO, A. Linfangites e erisipelas. Rio de Janeiro, Revinter. 

IRWIN, S & TECKLIN, J. S. Fisioterapia Cardiopulmonar. São Paulo, Manole. 

BRAUNWALD, Eugene. Tratado de medicina cardiovascular. Roca. 

LEITE, Paulo Fernando. Fisiologia do exercício: ergometria e condicionamento físico. Robe. 
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Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5098 - Tópicos em Psicanálise - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 6° Período 

 

Ementa: A contextualização do surgimento da Psicanálise e a Psicanálise na atualidade. Pressupostos 

psicanalíticos de base: o inconsciente; determinismo psíquico; tópicas freudianas; dinâmica psíquica: 

economia psíquica; conflito psíquico; mecanismos de defesa. O desenvolvimento da personalidade segundo a 

Psicanálise em seus aspectos psicofísicos; o corpo e as pulsões na formação da personalidade; o ambiente e a 

formação do caráter. A formação de sintomas; os tipos de personalidade e os quadros psicopatológicos: o 

limite entre o caráter e o sintoma, entre a saúde e a doença mental. Tópicos sobre técnica psicanalítica: 

associação livre; recordar, repetir, elaborar; neurose de transferência; contratransferência. 

 

Objetivo Geral: Compreender os processos envolvidos na construção da personalidade saudável e na 

formação dos sintomas e da psicopatologia, obtendo visão psicodinâmica do funcionamento mental e suas 

implicações para a saúde do indivíduo. 

 

Objetivos Específicos:  
Contextualizar o surgimento da Psicanálise e sua ressonância nos dias atuais. Familiarizar-se com os 

pressupostos da teoria psicanalítica e assimilar o conjunto de metáforas que compõem a base da compreensão 

psicanalítica da personalidade. Compreender o desenvolvimento da personalidade segundo as teorias 

psicossexuais e a indissolubilidade entre o físico e o psíquico nesse desenvolvimento. Compreender a 

dinâmica psíquica e sua relação com a formação de sintomas e o sofrimento mental, segundo a teoria 

psicanalítica do conflito. Adquirir noções sobre observação e condução nos contatos com os pacientes, de 

forma a facilitar a identificação dos conceitos aprendidos. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Contextualização da Psicanálise. 
- Freud e a sociedade no final do século dezenove: o antissemitismo; a sociedade burguesa; a moral sexual. - 

Breve histórico da Psicanálise. 

 

Unidade 2: Pressupostos da teoria: 
- Personalidade: temperamento e caráter. - A hereditariedade e o ambiente. - Pressupostos psicanalíticos de 

base: o inconsciente; determinismo psíquico; teoria tópica; dinâmica psíquica; economia psíquica; conflito 

psíquico, mecanismos de defesa. 

 

Unidade 3: Desenvolvimento da Personalidade: 

- O desenvolvimento da personalidade segundo a Psicanálise em seus aspectos psicofísicos; o corpo e as 

pulsões na formação da personalidade. - Gestação, parto e puerpério. - Fases: oral, anal, fálica, latência e 

genital. 

 

Unidade 4: A formação de sintomas e o sofrimento mental. 
- A formação de sintomas; os tipos de personalidade e os quadros psicopatológicos: o limite entre o caráter e 

o sintoma, entre a saúde e a doença mental. 

 

Unidade 5: Tópicos sobre técnica psicanalítica. 

- Associação livre; recordar, repetir, elaborar; neurose de transferência; contratransferência. 

 

Bibliografia Básica: 

D’ANDREA, F. F. Desenvolvimento da Personalidade: enfoque psicodinâmico. 13 ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil. 

EIZIRIK, C. L.; KAPCZINSKI, A. M. S. B. (Org.). O ciclo da vida humana: uma perspectiva psicodinâmica. 

Porto Alegre: ArtMed. 

FADIMAN, J. e FRAGER, Robert. Teorias da Personalidade. Trad. Odette de Godoy Pinheiro. São Paulo: 

Harbre. 
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Bibliografia Complementar: 

CLONINGER, S. C. Teorias da personalidade. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes. 

FREUD, S. Obras completas. Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago. 

GABBARD, G. Psiquiatria Psicodinâmica na prática clínica. Trad. Alceu Edir Fillman. Porto Alegre: 

Artmed. 

LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Vocabulário de Psicanálise. Trad. Pedro Tamen. São Paulo: Martins 

Fontes. 

BRENNER, C. Noções básicas de psicanálise: introdução à psicologia psicanalítica. São Paulo: Edusp. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5099 - Estágio Supervisionado I (Fisioterapia) - Obrigatória  

Carga Horária: 270h 

Curso/Período: Fisioterapia - 6° Período 

 

Ementa: Avaliação, discussão, tratamento e acompanhamento fisioterapêutico à pacientes com doenças 

pediátricas e reumatológicas. 

 

Objetivo Geral: Possibilitar o conhecimento fisioterapêutico na área de pediatria ambulatorial, dentro de 

uma visão crítica, ética e transformadora das suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, assim 

como assistência fisioterápica específica a população infantil. Compreender o mecanismo das doenças 

reumáticas, desenvolver a avaliação fisioterapêutica junto à pessoa com doença reumática, construir planos de 

tratamento e aplicar técnicas e recursos fisioterapêuticos na prevenção, promoção e educação em saúde das 

pessoas e familiares com doença reumática. 

 

Objetivos Específicos: Consolidar conceitos fundamentais e linguagem técnico-científica na área de 

fisioterapia pediátrica, em todas as suas subáreas de atuação; Conhecer e aplicar as diferentes técnicas de 

avaliação físico-funcional, reconhecer o diagnóstico fisioterapêutico e propor o tratamento fisioterápico; 

Empregar meios fisioterapêuticos adequados ao tratamento específico de doenças e sequelas na criança, 

fornecendo a base teórico-prática para os estágios subsequentes; Produzir visão crítica sobre atuação e 

pesquisa na área de fisioterapia pediátrica. Introduzir a avaliação fisioterapêutica aplicada à reumatologia; 

Identificar deformidades instaladas no paciente reumático; Definir os mecanismos de dor no paciente 

reumático; Propor instrumentos para mensuração da dor reumática; Relacionar fatores psicossociais que 

influenciam a resposta ao tratamento fisioterapêutico; Avaliar a marcha do paciente reumático; Relacionar a 

origem das patologias reumáticas com critérios na eleição de recursos terapêuticos; Propor o diagnóstico 

fisioterapêutico aplicado ao paciente reumático; Estabelecer os objetivos do tratamento fisioterapêutico do 

paciente reumático; Discutir as técnicas e recursos fisioterapêuticos apropriados para paciente reumático; 

Indicar dispositivos auxiliares e órteses para melhor desempenho do paciente reumático; Favorecer a melhora 

na qualidade de vida da pessoa com doença reumática. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Aulas teóricas; Aulas Práticas; Discussão de Casos Clínicos; Atendimento Fisioterapêutico em 

Pediatria: Particularidades da anatomia e comportamento da criança. 

 

Unidade 2: Avaliação em Pediatria; Técnicas de tratamento; Prática clínica em Pediatria; Discussão de casos 

clínicos; Prática clínica em equipe; Fichas de avaliação e evolução fisioterapêutico; Observação e discussão 

de exames de imagem e laboratoriais. 

Bibliografia Básica: 

SHEPHERD, RB. Fisioterapia em Pediatria. Ed. Santos. 

UNPHRED, DA. Fisioterapia Neurológica. Editora Manole. 

MOREIRA, Caio, Noções Práticas de Reumatologia, Manole, São Paulo. 

Bibliografia Complementar: 

AVERY, G.B. & FLETCHER, M.A. Neonatologia. Fisiopatologia e tratamento do recém-nascido. Editora 

Medice. Rio de Janeiro. 

IRWIN, S 7 TECKLIN, JS. Fisioterapia Cardiopulmonar. Editora Manole.  

SAMBROOK, P., SCHRIEB, L., TAYLOR, T. e ELLIS, A., O sistema musculoesquelético. Guanabara, Rio 

de Janeiro. 

SALTER, R. B. Distúrbios e lesões do sistema musculoesquelético. Rio de Janeiro: Medsi. 

MONTEIRO, C.G.; GAVA, M. V. (Org.) Fisioterapia Reumatológica. São Paulo: Manole. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 1282 - Bioestatística - Obrigatória 

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 7° Período 

 

Ementa: Conceitos básicos da estatística. Séries estatísticas. Distribuição de frequências. Principais gráficos. 

Gráficos estatísticos. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Noções de amostragem. Cálculo 

das probabilidades. Distribuição de probabilidade Binomial e Normal. Correlação e regressão. Análise de 

variância. Estimativa da média para grandes e pequenas amostras. Teste de Qui-quadrado e teste exato de 

Fisher. 

 

Objetivo Geral: Desenvolver noções de estatística, organização, interpretação e utilização dos conceitos 

básicos da estatística descritiva, na análise dos fenômenos, nas áreas tecnológicas, humanas e da saúde. 

 

Objetivos Específicos: Construir distribuição de frequências, apresentá-las em tabelas e gráficos e calcular e 

interpretar medidas descritivas; Conhecer os conceitos básicos e as definições da teoria da probabilidade, 

aplicação na distribuição binomial e normal; Conhecer os tipos de amostragem calcular o tamanho da amostra 

e selecionar os elementos das amostras na população; Fazer estimativas por intervalo dos parâmetros 

populacionais com base em amostras; Teste de hipóteses para associação de variáveis e comparação de K 

médias. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Elementos da estatística descritiva. População ou UNIVERSO Estatístico. Amostra. Fases de 

Método Estatístico. Classificação das Variáveis. Tipos de Séries: Temporal, Geográfica e Específica. 

Distribuição de Frequências. 

 

Unidade 2: Gráficos gerais estatísticos. Principais Gráficos. Barras. Colunas. Setores. Linhas. Cartogramas. 

Gráficos Estatísticos. Histograma. Polígono de frequências. Ogivograma. Ogiva de Galton. 

 

Unidade 3: Medidas de tendência central. Média Aritmética. Mediana. Moda. 

 

Unidade 4: Medidas de dispersão. Amplitude Total. Variância. Desvio Padrão. Coeficiente de Variação. 

 

Unidade 5: Noções de amostragem. Amostragem Casual ou Aleatória Simples. Amostragem por 

Conglomerados. Amostragem Acidental. Amostragem Intencional.  Amostragem Quotas. Amostragem 

Estratificada. 

 

Unidade 6: Cálculo das probabilidades. Caracterização de um experimento Aleatório. Espaço Amostral. 

Evento. Eventos Mutuamente Exclusivos. Definição de Probabilidade. Principais Teoremas. Probabilidades 

Finitas dos Espaços Amostrais Finitos. Espaços Amostrais Finitos Equiprováveis. Probabilidade Condicional. 

Independência Estatística. 

 

Unidade 7: Distribuições de probabilidades. Distribuição Binomial.  

 

Unidade 8: Correlação e regressão. Representação gráfica. Métodos dos Mínimos Quadrados. 

 

Unidade 9: Análise de variância. Diferença entre Médias. Teste de Hipóteses para Médias. Teste F. 

 

Unidade 10: Estimativa da média para grandes e pequenas amostras. Grandes Amostras. Erro Máximo de 

Estimativa. Intervalo de Confiança para a Média. 

 

Unidade 11: Teste de qui-quadrado e teste exato de fisher. O uso das tabelas 2x2. O uso das tabelas com 

linhas por duas Colunas mx2. O uso das tabelas com Grandes Dimensões mxn. Teste Exato Fisher. 

 

Bibliografia Básica: 

DÍAZ, Francisca Rius; LÓPEZ, Francisco Javier Barón. Bioestatística. São Paulo: Cengage Learning. 
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VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. Rio de Janeiro: Elsevier.  

CRESPO. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva. 

 

Bibliografia Complementar: 

BUSSAB, Wilton O.; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica. São Paulo: Saraiva.  

FONSECA, Jairo Simon da. Curso de estatística. São Paulo: Atlas.  

TOLEDO, Geraldo Luciano. Estatística básica. São Paulo: Atlas.  

MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística geral e aplicada. São Paulo: Atlas. 

CRESPO. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 2148 - Trabalho de Conclusão de Curso I (Fisioterapia) - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Fisioterapia - 7° Período 

 

Ementa: Conceitos fundamentais de metodologia; organização do projeto de pesquisa; formas de trabalho 

científico. O trabalho será desenvolvido na forma de orientações gerais e orientações individuais aos 

diferentes grupos de pesquisa. 

 

Objetivo Geral: Capacitar o aluno a formular uma hipótese, utilizando-se de noções de bioética e dados 

epidemiológicos da realidade brasileira, a fim de construir um projeto de pesquisa voltado à ação 

fisioterapêutica.  

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Levantamento de Referencias. 

 

Unidade 2: Normas de Elaboração de Projeto Científico Segundo a Plataforma Brasil. 

   

Unidade 3: Elaboração do Projeto de Trabalho Científico. 

 

Bibliografia Básica: 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez. 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: propostas 

metodológicas. Petrópolis: Vozes. 

Cervo, Amado Luiz, Bervian, Pedro Alcino. Metodologia científica. Makrons Books. 

 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: Atlas. 

Luna, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. Educ. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Rio de Janeiro: 

Vozes. 

SIMÃO, Márcia & BARCELOS, Roberta (Org). Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Niterói: 

UNIVERSO. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. Petrópolis: Vozes. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 



  

                                                                                                                            Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 1 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5107 - Órteses e Próteses - Obrigatória 

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Fisioterapia - 7° Período 

 

Ementa: Conceito, histórico e definição de prótese. Princípios cirúrgicos na amputação: colocação de 

próteses, tratamento fisioterápico do amputado. Conhecimentos básicos e classificação dos mecanismos 

protéticos de membros superiores e inferiores. Avaliação, prescrição, adaptação e treinamento dos 

dispositivos protéticos para membros superiores e inferiores. Locomoção com próteses. Exame inicial de 

prótese, conceitos, históricos e definição de órtese. Preparo ao paciente para colocação da órtese. Preparo de 

órtese de PVC. Esportes nos indivíduos portadores de órteses. Esportes nos indivíduos portadores de órteses. 

 

Objetivo Geral: Fornecer ao aluno os fundamentos necessários para utilização de órteses e próteses, técnicas 

de preparo do paciente para a utilização de órteses e próteses. Preparar o acadêmico para reintegrar o 

indivíduo portador de órteses e/ou próteses a sociedade. Discutir com o aluno as implicações físicas do 

processo de amputação e desordens funcionais que necessitem de intervenção fisioterapêutica, para 

prescrição, treinamento e orientação adequada do uso de órteses e próteses, visando também a reabilitação 

biopsicossocial do paciente. 

 

Objetivos Específicos: Avaliar um coto de amputação, uma adaptação protética e marcha com prótese. 

Ensinar o preparo do coto de amputação para receber uma prótese. Preparar o acadêmico para colocação e 

retirada da prótese e toda orientação necessária quanto ao uso e higiene. Ensinar o treino de marcha fazendo 

uso de prótese. Executar a avaliação das doenças que podem ser beneficiadas com a utilização de órteses. 

Identificar na órtese prescrita a real correção necessária para o fim proposto. Identificar a melhor técnica a ser 

aplicada em cada patologia a ser tratada. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Histórico, conceituação de órtese para membros superiores (MMSS) e membros inferiores 

(MMII) e coluna vertebral; indicações e contraindicações para o uso. Classificação de órteses. Dispositivos 

auxiliares de marcha (bengalas, muletas, andadores). 

  

Unidade 2: definição e conceituação de prótese para MMSS e MMII, indicações e contraindicações para o 

uso. 

 

Unidade 3: Amputação; níveis de amputação; causas de amputação; Ficha de avaliação do paciente 

amputado; cuidados com o coto pós-amputação; Intervenção do fisioterapeuta no pré e pós operatório de 

amputação de MMSS e MMII; fisioterapia aplicada a protetização. 

 

Bibliografia Básica: 

BOCCOLIM F. Amputações, amputados e prótese: reabilitação. Editora Robe. 

CARVALHO, J. Amputações de membros superiores. Editora Manole. 

SILVA, L.I. Manual de bandagens funcionais. Editora Sprint. 

 

Bibliografia Complementar: 

KUHN, P. As amputações do membro inferior e suas próteses. Editora Lemos. 

SMITH, L. Cinesiologia Clínica de Brunnstrom.  Editora Manole. 

SOUZA, A.M. Paralisia cerebral: aspectos práticos. Editora Memnon. 

HEBERT, S. XAVIER, R. e col. Ortopedia e Traumatologia: Princípio e Prática, Artmed, Porto Alegre. 

Downie, Patrícia A.: fisioterapia em ortopedia e reumatologia. Panamericana. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5108 - Fisioterapia Ginecológica e Obstétrica - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 7° Período 

 

Ementa: Órgão genitais internos e externos: anatomofisiologia. Quadril, músculos abdominais, diafragma, 

assoalho pélvico e suas inter-relações. Padrões posturais e órgãos genitais. Adolescência: mudanças 

hormonais, comportamentais e emocionais. Distúrbios do ciclo menstrual e a fisioterapia nesses distúrbios. 

Climatério: mudanças hormonais, corporais e sociais. Osteoporose. A fisioterapia nessas alterações. 

Patologias ginecológicas mais comuns e a fisioterapia nessas patologias. Prevenção em ginecologia. 

Gravidez: alterações físicas, emocionais e sociais no 1º, 2º e 3º trimestre. A fisioterapia nessas mudanças. 

Preparação para o parto amamentação e pós-parto. Manobras fisioterápicas facilitadoras do parto. Pós-Parto: 

fisioterapia no pós-parto imediato e mediato. 

 

Objetivo Geral: Conhecer as clínicas ginecológicas e obstétricas passíveis de atuação fisioterapêutica através 

de seus recursos específicos de modo a capacitar o aluno a avaliar, diagnosticar e prescrever tratamento 

fisioterapêutico para as alterações ginecológicas e obstétricas, bem como a atuação da Fisioterapia no pré e 

pós-Parto, inclusive sua contribuição para a facilitação da amamentação, visando à reabilitação 

biopsicossocial do paciente. 

 

Objetivos Específicos: Familiarizar o aluno com a nomenclatura utilizada em Ginecologia e Obstetrícia. 

Rever a anatomia e fisiologia feminina e suas disfunções. Estabelecer uma avaliação apropriada para cada 

condição da mulher. Estabelecer programa fisioterapêutico apropriado para a mulher. Estudar as alterações 

fisiológicas normais na gravidez, nos órgãos sistêmicos e sistemas musculoesquelético. Estudar o que a 

fisioterapia pode realizar na gestação, parto e puerpério. Estudar o que a fisioterapia pode realizar para as 

mulheres mastectomizadas. Estudar o que a fisioterapia pode realizar para as mulheres com disfunções do 

assoalho pélvico e incontinência urinária. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Anatomia Genital Feminino. 

- Mama; - Assoalho pélvico; - Órgão interno; - Órgãos genitais internos e externos. 

 

Unidade 2: Fisiologia Menstrual e Fecundação. 

- Fisiologia hormonal - trato hipotálamo-hipófise-ovariano; - Patologias relacionadas com o ciclo menstrual; - 

Métodos anticoncepcionais. 

  

Unidade 3: Gestação Normal. 
- Modificações sistêmicas; - Aspectos psicológicos da gestação; - Parto normal e cesariano. 

 

Unidade 4: Doenças do Período Gestacional. 
- Doenças hemorrágicas; - Doenças hipertensivas. 

 

Unidade 5: Doenças Ortopédicas da Gestação. 
- Síndrome do túnel do carpo; - Compressão do nervo ulnar; - Síndrome do túnel do tarso; - Dor lombar; - 

Hérnia de disco; - Meralgia parestésica; - Dor no quadril; - Sinfisite; - Deslocamento da sínfise completa; - 

Osteíte púbica; - Fratura púbica por estress; - Condromálacia; - Edema. 

 

Unidade 6: Atuação da Fisioterapia Junto a Gestante. 
- Histórico da fisioterapia na gravidez; - Respostas hormonais e psicologias ao exercício; - fisioterapia pré-

natal – orientações as gestantes; - tratamento fisioterapêutico para gestante. 

 

Unidade 7: Puerpério. 
- Estado físico pós-parto; - Assistência pós-natal; - Avaliação fisioterapêutica; Exercícios pós-natais. 

 

Unidade 8: Climatério. 

- Divisão do climatério; - Classificações; - Manifestações; - Fisiologia; - Diagnostico; - Tratamento. 
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Unidade 9: Distopias Genitais. 
- Ligamentos uterinos; - Assoalho pélvico; - Posição dos órgãos pélvicos; - Lesão dos sistemas; - 

Incontinência urinária; - Patologias; - Sintomas; - Complicações e prognósticos; - Avaliação fisioterapêutica; 

- Tratamento fisioterapêutico. 

 

Unidade 10: Câncer de Mama. 
- Glândula mamaria; - Incidência; - Embriologia; - Fatores de risco; - Desenvolvimento; - Anatomia da 

mama; - Complicações comuns; Tratamento fisioterapêutico. 

 

Bibliografia Básica: 

POLDEN, Margaret, MANTLE, Jill. Fisioterapia em obstetrícia e ginecologia. São Paulo: Santos.  

RESENDE, Jorge de. Obstetrícia. Rio de janeiro. Guanabara Koogan. 

Moreno, ADRIANA l Fisioterapia em Uroginecologia. Manole. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARRIÈRE, B. Bola suíça: teoria, exercícios básicos e aplicações clínicas. São Paulo: Manole. 

KISNER, C., COLBY, L.A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 

TABER, Ben – Zion. Manual de ginecologia e emergências em obstetrícia. São Paulo Livraria Editora 

Santos. 

QUILLIGAN, Edward J. Terapêutica moderna em obstetrícia e ginecologia. São Paulo: Manole. 

Rebecca G. Stephenson, Linda J. O´Connor. Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia. Manole. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5109 - Fisioterapia Preventiva e Ergonômica - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 7° Período 

 

Ementa: Descrição das características sócio-político-econômicas da país. Saúde e sociedade. O atual sistema de 

saúde no Brasil. O processo saúde-doença e os níveis de prevenção. O termo prevenção e as formas de prevenir. A 

saúde preventiva no Brasil. A atuação fisioterapêutica na reabilitação na Hanseníase, AIDS, diabetes, queimados e 

lesões por esforço repetitivo. Identificação e listagem das maneiras possíveis de se fazer prevenção em fisioterapia. 

Ergonomia preventiva. Introdução à análise ergonômica do trabalho. Metodologia de análise ergonômica do 

trabalho.  

Objetivo Geral: A partir da discussão sobre os aspectos históricos sócio-político-econômicos do Brasil e em como 

o aspecto saúde-doença se insere neste contexto, permitir que o aluno entenda a questão da saúde no país, as 

formas de prevenção de doenças levá-lo a pensar numa fisioterapia preventiva que seja adequada à realidade 

brasileira. Proporcionar o planejamento e aplicação de condutas para ações de promoção da saúde do 

trabalhador/indivíduo e prevenção de doenças ocupacionais e em saúde pública.  

 

Objetivos Específicos: Conhecer os níveis e as fases de prevenção na área de saúde, em especial na Fisioterapia; 

Conhecer o contexto histórico da saúde no trabalho; Conhecer os aspectos históricos da Ergonomia e sua 

classificação; Conhecer a legislação em saúde do trabalhador; Identificar o papel do profissional da área da saúde 

na atenção à saúde do trabalhador; Conhecer as Normas Regulamentadoras do Trabalho (NRs); Identificar o posto 

de trabalho e demonstrar laudo ergonômico; Realizar avaliação ergonômica no ambiente de trabalho; Caracterizar 

a fisioterapia preventiva na AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Obesidade, Hanseníase e queimados e avaliar 

seu tratamento; Realizar avaliação ergonômica no ambiente de trabalho. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Fases e níveis de prevenção em saúde: primário, secundário, terciário; Níveis: promoção, proteção 

específica, diagnóstico e tratamento precoce, limitação do dano, reabilitação. 

 

Unidade 2: Ergonomia e Antropometria: Definições de ergonomia, aspectos ergonômicos relacionados às 

ferramentas de trabalho. Etapa de implantação, medidas preventivas, métodos de atuação em fisioterapia do 

trabalho, PLADE, PIE, PROPOST, PERTO. 

  
Unidade 3: Exercícios laborais e qualidade de vida. 

 
Unidade 4: Fisioterapia Preventiva: Introdução, etiologia, patogenia, classificação, manifestações Clínicas, 

tratamento preventivo na hanseníase, Diabetes, Obesidade, Hipertensão arterial, AIDS e Queimados. 

 

Unidade 5: Saúde Pública: Política e Educação: Panorama Histórico da Saúde Pública no mundo e no Brasil, 

Conferências e declarações internacionais, Sistema Único de Saúde, Programa de Saúde da Família, Núcleo de 

Saúde Integral. 

Bibliografia Básica: 

ILDA, I. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo. Ed. Edgard Blucher. 

SOUCHARD, P. E. Reeducação Postural: método de campo fechado. São Paulo. Ed. Ícone. 

KISNER, C.et al. Exercícios Terapêuticos: fundamentos e técnicas. São Paulo. Manole. 

Bibliografia Complementar: 

DELIBERATO, P.C.P. Fisioterapia Preventiva: fundamentos e aplicações. São Paulo. Manole.  

GRANDJEAN. E. Manual De Ergonomia. Porto Alegre. Brookman. 

LIMA, M. E. A.; Araújo, J. N. G. Lima, F. P. A. L.E.R.: dimensões ergonômicas e psicossociais. Belo Horizonte, 

Editora: Livraria e Editora HEALTH. 

DUL, J; Weerdmeester, B. Ergonomia prática. São Paulo. Editora: Edgard Blücher. 

Leitão, A.; Leitão, V. A. Clínica de reabilitação, São Paulo, Editora: Atheneu. 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 5111 - Psicossomática - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 7° Período 

 

Ementa: Introdução à psicossomática. Evolução histórica: do surgimento às abordagens atuais. Princípios 

fundamentais da abordagem psicossomática. Fenômenos psicossomáticos. Simbolismo dos sintomas. Aspectos 

dinâmicos da organização psicossomática do indivíduo e adoecimento. 

 

Objetivo Geral: Estudar as condições que podem favorecer ou não o aparecimento de doenças, segundo a 

concepção psicossomática. Através do estudo das teorias que embasam a abordagem Psicossomática, permitir a 

compreensão dos processos de interação das funções psíquicas e corporais que permeiam a etiologia, evolução e o 

tratamento das doenças. A partir da prática fisioterápica, propiciar reflexões sobre a compreensão das dinâmicas 

psicossomáticas envolvidas na relação terapêutica. Realizar estudo crítico de tópicos e questões específicas em 

Psicopatologia. 
 

Objetivos Específicos: Conhecer as doenças psicossomáticas; Oportunizar conhecimentos de como estabelecer 

equilíbrio entre mente e corpo; Promover o espírito investigativo, a criatividade e a curiosidade científica; 

Estimular os alunos o a desenvolverem espírito crítico, ética e sensibilidade para com os problemas sociais 

colocando-os como agentes de transformação; Habilitar o aluno a trabalhar com visão integrada e de forma 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar; Conscientizar o acadêmico a desenvolver uma relação 

humanizada, no processo saúde–doença. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução à Psicossomática. Manifestações somáticas, conflitos e emoções; Corpo-mente-contexto: 

visão psicodinâmica; Psicossomática: referências conceituais. 
 

Unidade 2: Evolução histórica da Psicossomática. Correntes iniciais: Psicanálise e Biologia; Escola 

Psicossomática americana; Escola de Psicossomática de Paris; Escola de Boston; Contribuições da Biologia, 

Neurofisiologia e Psicoimunologia. 
 

Unidade 3: Fenômenos Psicossomáticos. Influência do psiquismo no adoecer; Relação entre estresse, perdas e 

patologias psicogênicas; A diferença entre os fenômenos psicossomáticos e a somatização. 
 

Unidade 4: Diferentes Enfoques. Medicina psicossomática e Psicossomática Psicanalítica: conceituação; 

Fundamentos psicanalíticos da clínica psicossomática; Impasses na compreensão do fenômeno psicossomático. 
 

Unidade 5: Relações humanas na área da saúde. Relações entre profissionais, entre profissional e paciente; 

Afetos presentes nas relações (transferência e contratransferência); Atitude terapêutica. 

 

Bibliografia Básica: 

ANGERAMI – CAMON, Valdemar Augusto (org.). Psicossomática e a psicologia da dor. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning. 

MELLO FILHO, Júlio de. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artes Médicas. 

ANGERAMI – CAMON, Valdemar Augusto (org.). E a psicologia entrou no hospital. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning. 

Bibliografia Complementar: 
FERRAZ, Flávio Carvalho e VOLICH, Rubens Marcelo (orgs.). Psicossoma – Psicossomática Psicanalítica. São 

Paulo: Casa do Psicólogo. 

MARTY, Pierre. A psicossomática do adulto. Porto Alegre: Artes Médicas do Sul. 

MCDOUGALL, Joyce. Teatros do corpo – o psicossoma em Psicanálise. São Paulo. Martins Fontes. 

MELLO FILHO, Júlio de. Concepção psicossomática: visão atual. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

ATKINSON, Rita L. (et al).  Introdução à psicologia de Hilgard. Trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Artmed. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5113 - Fisioterapia das Disfunções Posturais - Obrigatória  

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Fisioterapia - 7° Período 

 

Ementa: Eixos e planos posturais, verticalidade e globalidade. Cadeias osteoarticulares, miofaciais e 

morfocomportamentais estáticas e dinâmicas. Alterações posturais, Afecções da coluna vertebral, 

Fisiopatologia das alterações, avaliação, tratamento fisioterápico e prevenção de alterações posturais. 

 

Objetivo Geral: A partir da compreensão das leis que reagem os mecanismos fisiológicos da postura estática 

e dinâmica, levar o aluno a um questionamento próprio e estruturado sobre as alterações posturais e 

consequentemente, elaborar os programas de tratamento, levando em consideração os aspectos 

biopsicofisiológicos que cada indivíduo apresenta. 

 

Objetivos Específicos: Realizar a avaliação fisioterapêutica, determinar diagnóstico cinético-funcional, 

determinar objetivos e eleger condutas apropriadas para o tratamento fisioterapêutico nos pacientes com 

sequelas traumato-ortopédicas e reumatológicas nos três níveis de atenção à saúde; Aplicar os recursos 

fisioterapêuticos adequados considerando a técnica, duração, frequência e intensidade de aplicação; Observar, 

elaborar e executar estratégias de intervenção na atenção básica à saúde da comunidade, a fim de prevenir 

e/ou tratar disfunções traumato-ortopédicas e reumatológicas. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Revisar a anatomia e biomecânica da coluna vertebral correlacionado com as cadeias musculares:  

- Revisão anatômica e biomecânica da coluna vertebral; - Fisiologia das cadeias musculares. 

 

Unidade 2: Avaliação e tratamento. 

- Lombalgia e lombociatalgias; - Espondilolistese; - Estenose do canal vertebral; - Espondiloartrose; - 

Escoliose; - Doença de Sheüermann, Cervicalgias e cervicobraquialgias. 

  

Unidade 3: métodos terapêuticos para reabilitação. 

- Reeducação Postural Global (RPG); - Isostretching; - Mckenzie; - Pilates. 

 

Bibliografia Básica: 

BIENFAIT, M. Os desequilíbrios Estáticos. São Paulo: Summus editorial.  

MARQUES, A. P. Cadeias musculares. São Paulo: Ed. Manole. 

Souchard, Philippe Emmanuel. O Stretching global ativo: a reeducação postural global a serviço do esporte. 

Manole. 

 

Bibliografia Complementar: 

BIENFAIT, M. Fáscias e Pompagens. São Paulo: Summus Editorial. 

BUSQUET, L. Cadeias Musculares. Vol. 1, 2, 3, 4. São Paulo: Skin Direct Store. 

Fischinger, B Escoliose em fisioterapia. Panamed. 

LAÍS Cristina Almeida, reeducação postural e senso perceptivo: fundamentos teóricos e práticos. Medbook. 

Souchard, Philippe Emmanuel. As auto-posturas respiratórias Manole. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5114 - Geriatria e Gerontologia - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Fisioterapia - 7° Período 

 

Ementa: Envelhecimento populacional. Envelhecimento normal e patológico. Interdisciplinaridade. 

Institucionalização do idoso. Promoção de saúde. Avaliação gerontológica. Alterações anatomo-funcionais de 

órgãos e sistemas relacionados a capacidade funcional. Recursos terapêuticos aplicados à Geriatria. 

Objetivo Geral: Conhecer a atual situação do idoso no mundo e levar o aluno a perceber a necessidade da 

abordagem interdisciplinar do idoso. Diferenciar o envelhecimento normal e patológico. Capacitar o aluno a 

conhecer a geriatria e a gerontologia e estimulá-lo a assumir seu papel social frente as condições impostas a 

velhice. 

 

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; 

Compreender as teorias biológicas do envelhecimento; Analisar os aspectos demográficos e epidemiológicos 

do envelhecimento; Sintetizar e caracterizar as principais alterações anatomo-fisiológicas dos sistemas 

orgânicos no envelhecimento; Despertar o interesse do aluno sobre os aspectos funcionais relacionados ao 

processo de envelhecimento. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Diferenças conceituais entre geriatria e gerontologia: 
- Visão Histórica do envelhecimento e origem da geriatria no Brasil. - Causas e aspectos demográficos do 

aumento da expectativa de vida ao nascer e aos 60 anos. - Redução da mortalidade infantil e aumento da 

expectativa de vida ao nascer e após os 60 anos. - Redução da Migração. - Definir as teorias atuais do 

envelhecimento. - Senescência x Senilidade. - Responsabilidade social perante o idoso. 

 

Unidade 2: Fisiologia do envelhecimento do sistema tegumentar. 
- Conceitos básicos sobre a fisiologia do envelhecimento do sistema Cardiovascular e respiratório. - 

Conceitos básicos sobre a fisiologia do envelhecimento do sistema Musculoesquelético. - Conceitos básicos 

sobre a fisiologia do envelhecimento do sistema neural /Alzheimer. - Conceitos básicos sobre a fisiologia do 

envelhecimento do sistema urogenital. 

 

Unidade 3: Instabilidade postural, quedas e barreiras arquitetônicas. 
- Identificar os dispositivos auxiliares para auxiliar a independência do idoso. -Relacionar os efeitos 

iatrogênicos: As consequências da imobilidade nos principais sistemas orgânicos. - Abordar sobre atividade 

física e fisioterapia aplicada ao idoso. 

Bibliografia Básica: 

CANÇADO, F.A. Noções práticas de geriatria.  Belo Horizonte, Coopemed: Health. 

CARVALHO, C.F., Geriatria, Fundamentos, Clínica e Prática, São Paulo, Atheneu. 

ELIZABETH, V. F. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de janeiro, Guanabara Koogan. 

Bibliografia Complementar: 

PAPALÉO, M.N. Gerontologia. São Paulo, Atheneu. 

GOMES, F.A. FERREIRA, P. C. A. Manual de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro, EBM – Editora 

Brasileira de Medicina. 

KAUFFMAN, TL. Manual de reabilitação geriátrica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 

PICKLES, B. Fisioterapia na 3ª idade. São Paulo, Santos Editora. 

GUCCIONE, A, Fisioterapia Geriátrica, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5115 - Estágio Supervisionado II (Fisioterapia) - Obrigatória 

Carga Horária: 270h 

Curso/Período: Fisioterapia - 7° Período 

 

Ementa: Avaliação, discussão, atendimento e acompanhamento fisioterapêutico a indivíduos portadores de 

afecções neurológicas, ortopédicas e cardiovasculares e respiratória. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar ao acadêmico de fisioterapia embasamento teórico e a vivência prática da 

Fisioterapia em Neurologia, Ortopedia, Cardiovascular e pneumologia, para que possa desenvolver atividades 

de prevenção e reabilitação nestas áreas no âmbito ambulatorial. 

 

Objetivos Específicos: Através da vivência em atendimento fisioterapêutico ambulatorial, estabelecer planos 

de tratamento que visem promoção, prevenção, tratamento e reabilitação nas áreas de Estágio; Identificar 

problemas fisioterapêuticos na área ambulatorial; Estar integrado à equipe multidisciplinar e interdisciplinar 

(fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais da 

área) e suas atividades, salientado à importância deste trabalho em equipe; Realizar o exercício do senso 

crítico e dos valores éticos; Promover a busca necessária do conhecimento para interpretação e solução de 

problemas associados às patologias encontradas, às alterações decorrentes das intercorrências ambulatoriais; 

Conhecer as técnicas fisioterapêuticas existentes para se tratar as disfunções encontradas. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Fisioterapia Aplicada à Neurologia: 

- Avaliação neurológica; - Abordagem fisioterapêutica neurológica no Acidente Vascular Encefálico, 

Traumatismo Crânio Encefálico, Polineuropatia periférica, Traumatismo-raqui-medular,Parkinson, Esclerose 

múltipla, Lesão do plexo braquial, lesões de nervos periféricos, doenças desmielinizantes; - Técnicas e 

recursos fisioterapêuticos em  aplicados à neurologia: Reeducação Funcional Global, Facilitação Neuro-

muscular-proprioceptiva, Eletroestimulação, eletroanalgesia, Técnicas de manuseio de Bola Suíça, 

Alongamentos, técnicas de transferência; - Atendimento fisioterapêutico à pacientes portadores de doenças 

neurológicas, avaliação e a conduta terapêutica adequada ao paciente. 

 

Unidade 2: Fisioterapia Aplicada à Ortopedia: 

- Semiologia – conceito; Semiologia Ortopédica, traumatológica e desportiva; - Análise e apresentação dos 

casos clínicos, fichas de avaliações relatórios; - Prática semiológica supervisionada; - Semiologia Ortopédica, 

traumatológica e desportiva; - Análise dos atendimentos realizados; Estudos dirigidos frente aos diferentes 

pacientes acompanhados. 

 

Unidade 3: Fisioterapia Cardiovascular e Respiratória ambulatorial. 

- Avaliação do sistema cardiovascular (cardíaco, arterial, venoso e linfático); - Insuficiência coronariana 

(angina, infarto), cardiopatia hipertensiva, valvulopatias, Insuficiência cardíaca congestiva (ICC); - Varizes, 

insuf. venosa crônica, trombose venosa profunda, tromboflebite, úlceras; linfedema, linfangites, erisipelas; 

Síndrome isquêmica aguda e crônica  (claudicação intermitente); - Prescrição e supervisão de exercícios 

aeróbios e anaeróbios para as fases II e III da reabilitação cardíaca, orientações e educação do paciente em 

relação aos fatores de risco; - Cinesioterapia, drenagem linfática manual, exercícios linfomiocinéticos, 

enfaixamentos inelásticos e elásticos, Terapia pneumática compressiva, Técnica de Smarch, Ultra som 

Terapia da marcha isquemia controlada; - Atendimento fisioterapêutico à pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares realizando a avaliação e a conduta terapêutica adequada ao paciente; - Abordagem 

fisioterapêutica respiratória na DPOC, Bronquiectasia, Bronquiolite Obliterante, Asma brônquica, Fibrose 

Cística, Doenças da pleura, Pneumotórax, Pneumonias, pós-operatório de cirurgia torácicas e abdominais; - 

Técnicas e recursos fisioterapêuticas em fisioterapia respiratória (Aerosolterapia, Drenagem Postural, 

Manobras desobstrutivas, Manobras Ventilatórias, Exercícios respiratórios, TEF, Tosse, Aspiração de 

secreção, Drenagem Autógena, Ciclo ativo da respiração, Pressão Positiva Expiratória, Flutter, EPAP, 

Inspirometro de Incentivo, Treinadores Musculares Específicos, Manuovacômetro, Medidor de pico de fluxo; 

- Atendimento fisioterapêutico à pacientes portadores de doenças respiratórias realizando a avaliação e a 

conduta terapêutica adequada ao paciente. 
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Unidade 4: Fisioterapia Cardiovascular e Respiratória Hospitalar. 

- Avaliação respiratória e Cardiovascular na fase aguda; - Avaliação do sistema cardiovascular (cardíaco, 

arterial, venoso e linfático); - Insuficiência coronariana (angina, infarto), cardiopatia hipertensiva, 

valvulopatias, Insuficiência cardíaca congestiva (ICC); - Varizes, insuf. venosa crônica, trombose venosa 

profunda, tromboflebite, úlceras; linfedema, linfangites, erisipelas; Síndrome isquêmica aguda e crônica  

(claudicação intermitente); - Prescrição e supervisão de exercícios aeróbios e anaeróbios para as fase I da 

reabilitação cardíaca, orientações e educação do paciente em relação aos fatores de risco; Cinesioterapia, 

drenagem linfática manual, exercícios linfomiocinéticos, enfaixamentos inelásticos e elásticos, Terapia 

pneumática compressiva, Técnica de Smarch, Ultra som; - Terapia da marcha isquemia controlada; - 

Atendimento fisioterapêutico à pacientes portadores de doenças cardiovasculares realizando a avaliação e a 

conduta terapêutica adequada ao paciente; - Abordagem fisioterapêutica respiratória na DPOC, 

Bronquiectasia, Bronquiolite Obliterante, Asma brônquica, Fibrose Cística, Doenças da pleura, Pneumotórax, 

Pneumonias, pós-operatório de cirurgia torácicas e abdominais; - Técnicas e recursos fisioterapêuticas em 

fisioterapia respiratória (Aerosolterapia, Drenagem Postural, Manobras desobstrutivas, Manobras 

Ventilatórias, Exercícios respiratórios, TEF, Tosse, Aspiração de secreção, Drenagem Autógena, Ciclo ativo 

da respiração, Pressão Positiva Expiratória, Flutter, EPAP, Inspirometro de Incentivo, Treinadores 

Musculares Específicos, Manuovacômetro, Medidor de pico de fluxo; - Atendimento fisioterapêutico à 

pacientes portadores de doenças respiratórias realizando a avaliação e a conduta terapêutica adequada ao 

paciente. 

 

Bibliografia Básica: 

STOKES, M. Neurologia para Fisioterapeutas. Editorial Premier. 

DORETO, D. Fisiopatologia Clinica do Sistema Nervoso. Livraria Atheneu Editora. 

SAMBROOK, P., SCHRIEB, L., TAYLOR, T. e ELLIS, A., O sistema musculoesquelético, Guanabara, Rio 

de Janeiro. 

 

Bibliografia Complementar: 

IRWIN, S. & TECKLIN, J. S. Fisioterapia Cardiopulmonar, São Paulo, Manole. 

MAFFEI, F. H.A. Doenças vasculares periféricas. Rio de Janeiro, Medsi. 

PRYON, J.A. & WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos, Rio de Janeiro, 

Editora Guanabara. 

TARANTINO, B.A. Doenças Pulmonares. Rio de Janeiro, Guanabara. 

LANE, J. C.; BELLEN, B.V. O exame do paciente vascular. São Paulo, Fundo Editorial BYK. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 2625 - Trabalho de Conclusão de Curso II (Fisioterapia) - Obrigatória  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Fisioterapia - 8° Período 

 

Ementa: Procedimentos metodológicos: Introdução, objetivo, material e método, resultado, discussão, 

conclusão, referência bibliográfica, para elaboração do artigo científico. 

 

Objetivo Geral: Desenvolver o trabalho de conclusão de curso a partir do projeto de pesquisa apresentado no 

TCC I. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Revisão do Projeto Científico. 

 

Unidade 2: Execução do Projeto e Atualização de Referencias. 

   

Unidade 3: Elaboração do Artigo Cientifico e Banner. 

 

Bibliografia Básica: 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez. 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: propostas 

metodológicas. Petrópolis: Vozes. 

Cervo, Amado Luiz, Bervian, Pedro Alcino. Metodologia científica. Makrons Books. 

 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: Atlas. 

Luna, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. EDUC. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Rio de Janeiro: 

Vozes.  

SIMÃO, Márcia & BARCELOS, Roberta (Org). Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Niterói: 

UNIVERSO. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. Petrópolis: Vozes. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5116 - Equoterapia - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 8° Período 

 

Ementa: Equoterapia: o cavalo como instrumento cinesioterapêutico, A fisioterapia na equoterapia: critérios 

para a prática da equoterapia, o trabalho do fisioterapeuta e da equipe e seus objetivos, sugestões de 

atendimento. Efeitos no praticante: quadril, controle do movimento, controle motor e equoterapia, Plasticidade 

neuronal e indicação na equoterapia: aprendizado motor, estímulos sensoriais, indicações e benefícios, 

precauções e contraindicações. 

 

Objetivo Geral: Fundamentar cientificamente o método e seus benefícios neuromotores e neuropsíquicos. 

Capacitar o aluno a avaliar a elegibilidade do método dentro das doenças abordadas, direcionando qual 

programa equoterapêutico deverá ser utilizado em cada tipo de disfunção a ser tratada, bem como os 

respectivos objetivos e recursos. 

 

Objetivos Específicos: Discutir os efeitos da equoterapia na integração sensoriomotora de pacientes com 

doenças neurológicas. Comparar programas de equoterapia para afecções neurológicas e suas respectivas 

indicações e efeitos terapêuticos. Apresentar a equoterapia como um recurso fisioterápico em uma equipe 

multidisciplinar de reabilitação.  

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: História da equoterapia no Brasil e no mundo: Definição, indicações e contraindicações da 

equoterapia 

  

Unidade 2: Fisiologia do equilíbrio humano. Fisiologia do sistema vestibular, ajuste tônico, equilíbrio e força 

muscular. 

 

Unidade 3: Organização de espaço e tempo, associado aos aspectos psíquicos. 

 

Unidade 4: Mecânica da marcha do cavalo, avaliação tridimensional. Doma e treinamento do cavalo para a 

equoterapia. 

 

Unidade 5: Função da equipe multidisciplinar. 

 

Unidade 6: Classificação dos métodos de trabalho para a doenças específicas e os efeitos da equoterapia no 

sistema límbico. 

 

Bibliografia Básica: 

BERNE, R.M. Fisiologia. Editora Guanabara. Rio de Janeiro. 

FREIRE, H.B.S. Equoterapia Teoria e Prática. Vetor. São Paulo. 

MEDEIROS, M; DIAS, E. Equoterapia base e fundamentos. Revinter, Rio de janeiro. 

Bibliografia Complementar: 

SANTOS, S.L.M. Fisioterapia na equoterapia: análise de seus efeitos sobre o portador de necessidades 

especiais. Ideia & Letras, SP. 

UMPHRED, D.A. Fisioterapia Neurológica. Editora Manole. 

UZUN, A. N. L. Equoterapia: aplicação em distúrbios de equilíbrio. Vetor. São Paulo. 

WINNICOTT, D. O ambiente e os processos de maturação. Artes Médicas. 

LERMONTOV, T. A psicomotricidade na equoterapia. Ideia & Letras. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5118 – Disfunções Têmporo Mandibulares - Obrigatória  

Carga Horária: 45h 

Curso/Período: Fisioterapia - 8° Período 

 

Ementa: Anatomia e biomecânica da ATM e fisiologia dos músculos Mastigatórios; da região craniocervical; 

Mecânica do movimento mandibular; Etiologia dos distúrbios funcionais do sistema mastigatório; 

Epidemiologia das Desordens Craniomandibulares (DCM); Sinais e sintomas da DCM; Diagnóstico das 

DCM; Classificações das DCM; Conceitos básicos de oclusão; Critérios para uma oclusão funcional ideal; 

Avaliação fisioterapêutica da s DTM; Tratamento fisioterápico dos distúrbios da ATM e 

craniocervicomandibulares; Relação entre ATM e postura e seu tratamento na reeducação funcional global. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar conhecimento teórico e prático das disfunções craniocervicomandibulares 

através do estudo anatômico, biomecânico e fisiológico da articulação temporomandibular (ATM) e da coluna 

cervical, relacionando a ATM com postura corporal através de cadeias musculares. Capacitar o aluno a 

avaliar, diagnosticar e tratar as disfunções craniocervicomandibulares. 

 

Objetivos Específicos: Apresentar as formas de avaliação, diagnóstico e tratamento de disfunções 

temporomandibulares. Bem como fornecer as principais orientações a serem passadas a pacientes com esta 

condição. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Anatomia, Biomecânica e Disfunção da ATM. 

Anatomia e biomecânica da ATM e fisiologia dos músculos; Mastigatórios; Anatomia e biomecânica 

craniocervical; Mecânica do movimento mandibular; Etiologia dos distúrbios funcionais do sistema 

mastigatório; Epidemiologia das DCM; Sinais e sintomas da DCM; Diagnóstico das DCM; Classificações das 

DCM: 1. Desordens nos músculos mastigatório; 2. Desordens de interferência do disco; 3. Desordens 

inflamatórias; 4. Hipomobilidade mandibular crônica; Conceitos de básicos oclusão; Critérios para uma 

oclusão funcional ideal. 

 

Unidade 2: Fisioterapia na ATM. 
Avaliação fisioterápica; Tratamento fisioterápico dos distúrbios da ATM e craniocervicomandibulares; 

Relação entre ATM e  postura e seu tratamento na reeducação funcional global. 

 

Bibliografia Básica: 

Santos Júnior, José dos. Oclusão clínica: atlas colorido. São Paulo. Editora: Santos.  

Goiris, Fábio Anibal J. Oclusão: conceitos e discussões fundamentais. São Paulo. Editora: Santos.  

Paiva, Helson José de. Oclusão: noções e conceitos básicos. São Paulo. Editora: Santos. 

 

Bibliografia Complementar: 

OKESON. J. Dor Orofacial – Guia de avaliação, diagnóstico e tratamento. Quintessence Editora. 

GOULD III, J. Fisioterapia na ortopedia e medicina do esporte. Ed. Manole. 

OKESON J. Fundamentos de oclusão e disfunções temporomandibular; Ed. Artes médicas. 

STECKENS E WIJER Disfunções temporomandibular – do ponto de vista da Fisioterapia e da odontologia. 

Ed. Santos.  

MONGINI F Atm e Músculos Craniocervicofaciais; Ed. Santos. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 5119 - Estágio Supervisionado III (Fisioterapia) - Obrigatória  

Carga Horária: 300h 

Curso/Período: Fisioterapia - 8° Período 

 

Ementa: Prática clínica hospitalar voltadas para os indivíduos portadores de afecções gerais e prática clínica 

ambulatorial dirigida para a aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticas voltadas para os indivíduos 

portadores de afecções da coluna vertebral, desportivas, ginecológicas e obstétricas, dermatofuncional, e 

intervenções preventivas e curativas em saúde coletiva. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar ao acadêmico de fisioterapia embasamento teórico e a vivência prática da 

fisioterapia Dermatofuncional, Postural, Saúde Coletiva e Uroginecologia e Obstetrícia, para que possa 

desenvolver atividades de prevenção e abordagem de disfunções em pacientes acometidos por traumas, 

enfermidades e/ou complicações secundárias a outras disfunções, tanto no âmbito hospitalar quanto 

ambulatorial. Através da vivência em atendimento fisioterapêutico hospitalar e ambulatorial, capacitar o 

acadêmico de fisioterapia a estabelecer planos de tratamento que visam promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação nas áreas de Estágio. 

 

Objetivos Específicos: Desenvolver a habilidade do acadêmico de fisioterapia para identificar problemas 

fisioterapêuticos na área hospitalar e ambulatorial; Facilitar a integração do acadêmico junto à equipe 

multidisciplinar e interdisciplinar (fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, 

assistentes sociais e outros profissionais da área) e suas atividades, salientado à importância deste trabalho em 

equipe; Incentivar o exercício do senso crítico e dos valores éticos; Promover a busca necessária do 

conhecimento para interpretação e solução de problemas associados às doenças encontradas, às alterações 

decorrentes de ato cirúrgico e intercorrências ambulatoriais; Proporcionar aos acadêmicos de fisioterapia 

conhecimento sobre as técnicas fisioterapêuticas existentes para se tratar as disfunções encontradas. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Saúde Pública e Postura. 
- Modelo de saúde: aplicabilidade da lei 8080 e suas disposições; - Níveis de prevenção: primária, secundária 

e terciária; - Fisioterapia na atenção básica de saúde; - Atuação do fisioterapeuta na prevenção da Hipertensão 

Arterial, Diabetes, DST; - Atuação do fisioterapeuta na Gestação, climatério e aleitamento materno; 

Atendimento fisioterapêutico domiciliar; - Grupos operativos: hipertensão; diabetes; gestantes e climatério; - 

Cadeias Musculares; - Patologias da coluna vertebral; - Alongamentos; - Reeducação Postural Global (RPG); 

- Isostretching; - Mackenzie; - Pilates; - Autoposturas; - Atendimento fisioterapêutico à pacientes portadores 

de alterações posturais realizando a Avaliação postural e a conduta terapêutica adequada ao paciente. 

 

Unidade 2: Dermato-Funcional e Ginecologia e Obstetrícia. 
- Ficha de Avaliação, protocolos e objetivos de tratamento, execução da cirtometria de membros superiores, 

inferiores, abdômen e mamas; - Cirurgias Plásticas: Lipoaspiração, Abdominoplastia, Mamoplastia, 

Blefaroplastia, Ritidoplastia, Inclusão de Próteses de Silicone mamárias e glúteas. Tratamento 

Fisioterapêutico para o Pré Cirúrgico e o Pós Operatório do 1º dia ao 3º mês; - Endermoterapia, Ultrasson 

3mg, Corrente Russa, Striat, Bandagens frias e quentes; - Manobras de massagem de drenagem linfática 

método Vodder na face, MMII, abdômen, mamas, glúteos; - Fisiopatologia e histopatologia do 

fibroedemagelóide, gordura localização, estrias e seus tratamentos. Limpeza de pele sem extrações (á vácuo); 

- Fisiologia da gravidez; - Pré-natal; - Problemas mais comuns com a gestação; - Fisioterapia no pré-natal; - 

Puerpério normal e aleitamento; - Fisioterapia no pós-parto; - Climatério; - Fisioterapia no climatério; - Ca de 

mama; - Fisioterapia no Ca de mama; - Patologias relacionadas com incontinência urinária; - Atendimento 

aos pacientes com alterações ginecológicas ou obstétricas. 

  

Unidade 3: Hospital Geral. 

- Relacionar oxigênioterapia, exames laboratorias, gasometria; monitorização respiratória, espirometria e 

técnicas de fisioterapia respiratória atuais com as doenças dos pacientes hospitalizados; - Atendimento ao 

paciente em ventilação mecânica invasiva; - Atendimento ao paciente em ventilação mecânica não-invasiva; - 

Atendimento fisioterapêutico ao paciente em condições ortopédicas agudas; - Atendimento fisioterapêutico ao 

paciente em condições em condições pulmonares e cardíacas agudas; - Atendimento fisioterapêutico ao 
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paciente em condições neurológicas agudas. 

 

Bibliografia Básica: 

GUIRRO E. & GUIRRO R. Fisioterapia Dermato-funcional. São Paulo: Manole. 

IKNOBEL, E, Conduta do Paciente Grave, Rio de Janeiro, Ateneu. 

POLDEN, Margaret, MANTLE, Jill. Fisioterapia em obstetrícia e ginecologia. São Paulo: Santos. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, F.B.M. O Fisioterapeuta na saúde da população. Atuação transformadora. Rio de Janeiro. Editora 

Fisiobrasil.  

BIENFAIT, M. Os desequilíbrios Estáticos. São Paulo: Summus editorial. 

BORGES, Fábio Santos. Dermato Funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. São Paulo: 

Phorte. 

BUSQUET, L. Cadeias Musculares. Vol. 1, 2, 3, 4. São Paulo: Skin Direct Store.  

CARRIÈRE, B. Bola suíça: teoria, exercícios básicos e aplicações clínica. São Paulo: Manole. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 6070 - Empreendedorismo - Obrigatória  

Carga Horária: 60h 

Curso/Período: Fisioterapia - 8° Período 

 

Ementa: Apresentação da "Oficina do Empreendedor". Conceito de empreendedorismo. Perfil e 

características do empreendedor, especificando o perfil da área de fisioterapia; Processo empreendedor e 

identificação do negócio – desenvolvimento de uma clínica ou consultório; Conceito de si; Espaço de si; 

Criatividade e inovação aplicadas à área de saúde; Bloqueios mentais e superação. A questão e a quebra dos 

paradigmas. Processo visionário – inovando o negócio; Plano de Negócios – simplificado: desenvolvendo 

uma inovação para a prática fisioterápica; Vivendo e empreendendo. 

 

Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade empreendedora do aluno, motivando-o a criar e inovar, tendo o 

empreendedorismo como uma opção de carreira, aplicado a sua área de atuação, possibilitado pela elaboração 

de um plano de negócios que lhes forneça uma visão panorâmica das áreas de um negócio. 

 

Objetivos Específicos: Empregar metodologias e ferramentas para elaboração e desenvolvimento de projeto 

de implantação de negócios; Levantar e analisar dados primários e secundários para subsidiar a viabilização 

do projeto. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Apresentação da Oficina do Empreendedor. 

Explicitar a natureza de autoconhecimento da disciplina; Contrato com os Alunos; Empreendedores em ação: 

Gente que faz. 

 

Unidade 2: Empreendedorismo. 
O que é empreendedorismo?; Empreendedorismo no Brasil; Debate sobre artigos. 

 

Unidade 3: Empreendedores. 
Debatendo os três tipos de empreendedores; Discutindo os valores "Empreendedores de Valor"; Perfil do 

Empreendedor. 

 

Unidade 4: Atividade Empreendedora. 
Atividade Empreendedora como opção de vida; Usina de ideias; Identificação do negócio; Busca de 

materialização dos sonhos. 

 

Unidade 5: Características do Empreendedor. 
O conceito de si e o espaço de si; Identificação de como me vejo; Feedback; Projetando o futuro; 

Características do empreendedor. 

 

Unidade 6: Criatividade e Inovação. 
Importância da Inovação; Aumentando a Criatividade; Projetando o futuro; Bloqueios mentais e superação; 

Quebrando Paradigmas. 

 

Unidade 7: Processo Visionário. 
A visão; Inovando o negócio. 

 

Unidade 8: Plano de Negócios. 
O produto; Planejamento e Estratégia; Organização do Negócio; Marketing; Operações: Logística; Gestão de 

Pessoas e Finanças. 

 

Bibliografia Básica: 

DEGEN, R. O Empreendedor. São Paulo: Makron Books. 

DOLABELLA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura Editores Associados,  

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios. São Paulo: Campus. 
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Bibliografia Complementar: 

BRITTO, F.; WAVER, L.. Empreendedores brasileiros - vivendo e aprendendo com grandes nomes. Rio de 

Janeiro: Campus. 

DOLABELLA, F. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Editores Associados. 

OECH, R. V. Um Chute na Rotina. São Paulo: Cultura Editores Associados. 

PEREIRA, H. J, & SANTOS, S. A. (org.) Criando seu próprio negócio: como desenvolver o potencial 

empreendedor. Brasília: Sebrae. 

SIEGEL, E. S. [et al.] Guia da Ernst & Young para desenvolver o seu plano de negócios. Rio de Janeiro: 

Record. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 2134 – Direitos Humanos – Optativa 

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Fisioterapia 

 

Ementa: 1. Teoria Geral dos Direitos Humanos; 2. Precedentes históricos do processo de internacionalização dos 

Direitos Humanos; 3. A estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos Direitos Humanos; 4. A 

Constituição Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil; 5. A Constituição de 1988 e os Tratados 

Internacionais de proteção dos Direitos Humanos. 6. Direitos Humanos e cidadania no Brasil. 

Objetivo Geral: Compreender criticamente o fenômeno de afirmação histórica dos Direitos Humanos (fase das 

Declarações) até a presente temática de organização de procedimentos e tribunais gerais (fase de efetivação) com a 

organização do Direito Internacional dos Direitos Humanos, bem como suas garantias na ordem interna de cada 

Estado Nacional. 

Conteúdo Programático:  

Unidade 1 - Teoria Geral dos Direitos Humanos. 

Definições; Natureza Jurídica; Regime Jurídico dos Direitos Humanos. 

 

Unidade 2 - Precedentes históricos do processo de internacionalização dos Direitos Humanos. 

Primeiros Precedentes do Processo de Internacionalização dos Direitos Humanos - o Direito Humanitário, a Liga 

das Nações e a Organização Internacional do Trabalho; A Internacionalização dos Direitos Humanos - o Pós 

Guerra; A Carta das Nações Unidas de 1945; A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; 

Universalismo e Relativismo Cultural. 

 

Unidade 3 - A estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos Direitos Humanos. 
Introdução; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais; Demais Convenções Internacionais de Direitos Humanos - Breves considerações sobre o 

Sistema Especial de Proteção; Tribunal Penal Internacional e a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime 

de Genocídio; Breves considerações sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos; A Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos; A Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

Unidade 4 - A Constituição Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil. 

O Processo de Democratização no Brasil e a Constituição Brasileira de 1988; A Constituição Brasileira de 1988 e a 

Institucionalização dos Direitos e Garantias Fundamentais; Os Princípios Constitucionais a reger o Brasil . 

 

Unidade 5 - A Constituição de 1988 e os Tratados Internacionais de proteção dos Direitos Humanos.  

Breves Considerações sobre os Tratados Internacionais; O Processo de Formação dos Tratados Internacionais; A 

Hierarquia dos Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos; A Incorporação dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos; O Impacto Jurídico dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no 

Direito Interno Brasileiro; A Emenda Constitucional 45/2004 e os tratados internacionais de direitos humanos. 

 

Unidade 6 - Direitos Humanos e cidadania no Brasil. 

Bibliografia Básica: 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. Saraiva. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. Saraiva. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Saraiva. 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência. Atlas. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de direitos humanos. Atlas.  

SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado. 

SOARES, Mário Lúcio Quintão. Mercosul: direitos humanos, globalização e soberania. Del Rey. 

VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da biotecnologia. Atlas. 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: 6433 - Língua Brasileira Em Sinais - Libras - Optativa  

Carga Horária: 30h 

Curso/Período: Fisioterapia 

 

Ementa: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua de Sinais 

Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe 

com apoio de recursos audiovisuais; Noções de variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-

espacial. 

 

Objetivo Geral: Capacitar os futuros profissionais para utilizarem a Libras como língua de instrução e 

comunicação com os surdos, ampliando o conhecimento sobre a gramática da Língua Brasileira de Sinais 

LIBRAS. 

 

Objetivos Específicos: Desenvolver no profissional a habilidade para trabalhar com a transversalidade em 

termos de temática e de competências e compreensão das diferenças; Formar um profissional com atitudes 

éticas com relação a si mesmo e à sociedade; Capacitar os futuros enfermeiros para utilizarem a Libras como 

língua de instrução e comunicação com os surdos. 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1: Introdução ao Estudo de LIBRAS. Breve introdução aos aspectos clínicos, educacionais e sócio-

antropológicos da surdez. Alfabeto manual ou dactilológico. Sinal-de-Nome. Características básicas da 

fonologia de Libras: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não-manuais. 

Praticar Libras: o alfabeto, Expressões manuais e não manuais. 

 

Unidade 2: As Múltiplas Linguagens. Sistematização do léxico: Números. Expressões Socioculturais 

positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas etc. Expressões socioculturais negativas: desagrado, 

impossibilidade etc. Introdução à morfologia da Libras: nomes substantivos e adjetivos, alguns verbos e 

alguns pronomes. Praticar Libras: diálogos curtos com vocabulário básico. 

 

Unidade 3: Sociolinguística em LIBRAS. Noções de tempo e de horas. Aspectos Sócio linguísticos: variação 

em Libras. Noções da sintaxe de Libras: frases afirmativas e negativas. Praticar Libras: diálogo e conversação 

com frases simples. 

 

Bibliografia Básica: 
HONORA, Marcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais. Ciranda cultural. 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. Pearson. 
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1997. 

 

Bibliografia Complementar: 
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 
COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa: Semelhanças e diferenças. João Pessoa: Arpoador. 

SOUZA, Reguba Maria de. Educação de surdos. Summus editorial. 
MOURA, Maria Cecilia (org.) Educação para surdos: práticas e perspectivas II. 
SACKS, Oliver W Obra: Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras. 

 

 

 
____________________________ 

Valéria Sachi Magazoni 

Gestora do Curso 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 

 


