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LISTA DE DISCIPLINAS DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DA DISCIPLINA 

ESTÁGIO DOCÊNCIA DO PPG-CR 

 

  

NOME DA DISCIPLINA EMENTA FASE DO 

CURSO 

Anatomia I Estudo da anatomia: conceitos, histórico, métodos de estudo, planos e eixos de construção do corpo humano. Estudo de 

identificação teórico-prática dos órgãos que constituem os sistemas orgânicos macroscópicos: ósseo, articular e 

muscular. Relação das estruturas anatômicas, sua localização e a prática profissional do fisioterapeuta. 

1ª fase 

Neurofisiologia Estrutura e função do sistema nervoso, somático e autonômico. Componentes celulares, organização 

anatomomorfofuncional do Sistema Nervoso, sinalização celular, potenciais de membrana de repouso e ação, 

transmissão sináptica, neurotransmissores. Contração muscular, controle do movimento espinhal e controle superior do 

movimento. 

2ª fase 

Anatomia II Estudo de identificação teórico-prática dos órgãos que constituem os sistemas orgânicos macroscópicos: cardiovascular, 

respiratório, digestório, endócrino, genital, urinário e tegumentar. Relação das estruturas anatômicas, sua localização e 

a prática profissional do fisioterapeuta. 

2ª fase 

Fisioterapia Preventiva Planejamento de ações preventivas e de promoção da saúde em diferentes populações: saúde da mulher, saúde da criança, 

saúde do adolescente, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde do trabalhador e saúde de pessoas com necessidades 

especiais. Prevenção de acidentes. Inserção da fisioterapia nesse contexto. 

2ª fase 

Cinesiologia I Introdução à Cinesiologia. As bases biomecânicas do movimento humano: cinemática e cinética. A relação entre as 

propriedades fisiológicas e cinesiológicas do sistema musculoesquelético para o movimento humano. Estudo do 

movimento humano: a postura, a marcha, a corrida e o salto. 

3ª fase 
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Fisiologia Humana Fisiologia dos sistemas cardiovascular, renal, respiratório, digestório, endócrino e reprodutor. Estabelecer relações e/ou 

integração entre os sistemas fisiológicos. 

3ª fase 

Bases, Métodos e Técnicas de 

Avaliação 

Avaliação do movimento humano normal: avaliação funcional, envolvendo técnicas de avaliação de amplitude de 

movimento, movimento articular, força muscular, contratura, flexibilidade e circunferência. Noções de anatomia 

palpatória. 

4ª fase 

Cinesiologia II Aprofundamento da Cinesiologia articular e muscular dos apêndices e membros. Cinesiologia articular e muscular dos 

complexos articulares dos membros superiores e inferiores. O papel do sistema musculoesquelético na marcha. 

4ª fase 

Desenvolvimento Humano Teorias, concepções e aspectos do desenvolvimento humano direcionados ao ciclo de vida. Estudo do desenvolvimento 

psicomotor típico ao longo da infância: processos motores, sensoriais, cognitivos, afetivos, linguísticos e sociais. 

Desenvolvimento atípico e a prática fisioterapêutica. 

4ª fase 

Cinesioterapia Noções de mecanoterapia. Definição, classificação, princípios e técnicas de aplicação, com respectivos efeitos 

fisiológicos e terapêuticos dos exercícios passivo, ativo livre, ativo assistido, alongamentos, propriocepção, 

fortalecimento. 

5ª fase 

Fisiologia do Exercício Introdução à fisiologia do exercício. As respostas moleculares e fisiológicas ao exercício agudo e ao tre inamento físico: 

os mecanismos da excitação-contração e excitação-transcrição. O papel dos metabolismos energéticos aeróbio-anaeróbio 

para a realização do exercício físico. Exercício, estresse térmico e termoregulação. Aplicação  do exercício físico para 

populações especiais. 

5ª fase 

Fototermoeletroterapia Efeitos físicos, fisiológicos e terapêuticos, métodos de aplicação, indicações e contraindicações dos recursos 

eletrotermofototerapêuticos 

5ª fase 

Recursos Terapêuticos 

Manuais e Fisioterapia 

Aquática 

Estudo dos princípios fisiológicos e biofísicos dos recursos terapêuticos manuais: massoterapia, mobilizações, trações, 

manipulações articulares e outras modalidades de terapia manual. Fisioterapia aquática: métodos de aplicação, 

indicações e contraindicações. 

5ª fase 

Protése e Órtese Estudo dos fundamentos da utilização das próteses e órteses e suas indicações, tratamento global pré e pós protetização 

e ortetização. Aspectos gerais das principais órteses e próteses, suas indicações, confecção e materiais empregados, nas 

diversas áreas de conhecimento da fisioterapia 

5ª fase 
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Fisioterapia em Reumatologia Etiologia, semiologia, patogênese, diagnóstico, avaliação dos exames complementares, tratamento clínico e evolução 

das doenças reumatológicas. Avaliação e tratamento fisioterápico nas doenças reumatológicas  

6ª fase 

Fisioterapia em Pediatria I Introdução à Fisioterapia Pediátrica: a atenção nos diferentes níveis de complexidade do cuidado. Puericultura, 

crescimento e desenvolvimento infantil. Avaliação fisioterapêutica em pediatria. Estudo das principais doenças 

musculoesqueléticas pediátricas, suas deficiências, limitações e restrições sociais. Ensino de métodos, técnicas e 

recursos de avaliação, orientação familiar e tratamento fisioterapêutico em pediatria. Noções sobre a Fisioterapia nas 

principais doenças cardiorrespiratórias pediátricas. 

6ª fase 

Fisioterapia em Neurologia I Teorias do controle motor. Avaliação neurológica. Síndromes motoras (síndrome do neurônio motor superior e inferior);  

alterações em tônus muscular; desordens do movimento; síndromes sensitivas; neuropatias periféricas. Adaptações em 

outros sistemas corporais decorrentes de alterações neurológicas. 

6ª fase 

Fisioterapia aplicada à 

Ginecologia 

Fisioterapia nos distúrbios uroginecológicos: avaliação e tratamento. Fisioterapia obstétrica: intervenção precoce no 

preparo do parto e recuperação pós-natal. Abordagem fisioterapêutica em mastologia 

6ª fase 

Fisioterapia Demartofuncional Revisão da morfofisiologia da pele e de seus anexos, alterações dermatológicas e estéticas: flacidez, rugas, edemas, 

quelóides, queimaduras e cirurgias reparadoras. Avaliação e tratamento fisioterapêutico. 

6ª fase 

Fisioterapia em Cardiologia I Revisão da anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular. Semiologia Cardiovascular. Doenças do sistema 

cardiovascular e seus fatores de risco: Avaliação e condutas terapêuticas. 

7ª fase 

Fisioterapia Traumato-

Ortopedia I 

Lesões traumáticas do aparelho locomotor, inter-relação com a anatomia, biomecânica, fisiologia articular e 

fisiopatologia. Abordagem fisioterapêutica: prevenção, avaliação, tratamento e reabilitação. 

7ª fase 

Fisioterapia em Pediatria II Etiopatogenia, fisiopatologia, avaliação e diagnóstico fisioterapêutico das disfunções neuromotoras em crianças. 

Tratamento, prognóstico e prevenção de distúrbios em crianças com doenças congênitas e/ou adquiridas com repercussão 

motora, funcional e suas deficiências, limitações e restrições sociais. Tratamento fisioterapêutico nas doenças 

neurológicas pediátricas e abordagens contemporâneas. 

7ª fase 

Fisioterapia em Neurologia II Principais condições patológicas traumáticas, desmielinizantes, degenerativas e vasculares na neurologia relevantes no 

contexto da reabilitação. Embasamento teórico/prático sobre técnicas de abordagem fisioterapêutica nas condições 

neurológicas em suas diferentes fases de evolução 

7ª fase 
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Fisioterapia em Pneumologia I Fisiopatologia do sistema respiratório. Avaliação em fisioterapia respiratória ambulatorial e hospitalar. Recursos 

manuais e instrumentais em fisioterapia respiratória. Prática de avaliação e técnicas e recursos instrumentais. 

Aerossolterapia. Reabilitação pulmonar. 

7ª fase 

Fisioterapia em Geriatria Estudo das alterações fisiológicas ocasionadas pelo envelhecimento e suas manifestações nos órgãos e sistemas. 

Principais patologias que acometem os idosos: método, técnicas e recursos fisioterápicos empregados no tratamento  

8ª fase 

Fisioterapia em Pneumologia II Avaliação em terapia intensiva: distúrbios da oxigenação arterial e tissular, ventilação alveolar, equilíbrio ácido-básico 

e gasometria arterial. Aspectos clínicos do paciente crítico e exames laboratoriais. Monitorização respiratória: clínica, 

das trocas gasosas e da mecânica ventilatória. Via aérea artificial. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva: modos 

ventilatórios básicos e avançados. Desmame e extubação. Métodos e técnicas de tratamento fisioterápico em terapia 

intensiva. Terapia intensiva em pediatria e neonatologia 

8ª fase 

Fisioterapia em Cardiologia II Principais métodos diagnósticos em cardiologia. Fisioterapia aplicada às disfunções cardiovasculares: avaliação, 

condutas, técnicas e reabilitação cardíaca 

8ª fase 

Fisioterapia em Traumatologia 

II 

Doenças ortopédicas, inter-relação com a anatomia, biomecânica, fisiologia articular e fisiopatologia. Pediatria 

ortopédica. Abordagem fisioterapêutica: prevenção, avaliação, tratamento e reabilitação. 

8ª fase 

 


