
FISIOTERAPIA
PLANO DE ENSINO

 •Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;
 •Reconhecer a saúde como direito do ser humano e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência;
 •Exercer sua profissão de forma de acordo com o contexto social.

Atitudes

Conteúdo Programatico
1. Avaliação global, uroginecológica, obstétrica, puerperal, dermato-funcional.
2.Ciclo gravídico-puerperal: avaliação e tratamento fisioterapêutico no solo e na água.
3.Disfunções dos órgãos pélvicos e do assoalho pélvico (prolapso de órgãos pélvicos, dor pélvica, incontinências urinária e
fecal, disfunções sexuais): avaliação e tratamento fisioterapêutico
4.Patologias osteomioarticulares (fascíte plantar, fibromialgia, dor miofascial): fisiopatologia, tratamento fisioterapêutico,
exames complementares.
5.Câncer de mama: avaliação e  tratamento fisioterapêutico após tratamento cirúrgico
6.Cirurgias Plásticas (abdominoplastia, mamoplastia, lipoaspiração, ritdoplastia, blefaroplastia): tratamento
fisioterapêutico no pós-cirúrgico.
7.Disfunções dermato-funcionais estéticas: avaliação e abordagem fisioterapêutica na acne, envelhecimento,
Fibroedemagelóide, estrias.
8.Disfunções circulatórias (Insuficiência venosa crônica, trombose vnosa profunda, linfedema): avaliação e abordagem
fisioterapêutica (drenagem linfática, meias compressivas, bandagens)

 •Planejar uma avaliação funcional de acordo com as queixas relacionadas à saúde da mulher;
 •Construir criticamente um plano de intervenção fisioterapêutica no campo da saúde da mulher;
 •Elaborar orientações preventivas para cada disfunção na saúde da mulher

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

 •Relacionar os conhecimentos relativos à anátomo-fisiologia e fisiopatologia com as disfunções uroginecológicas,
dermatológicas, vasculares, ortopédicas, neurológicas e reumáticas;
 •Identificar a sintomatologia de cada disfunção relacionada à saúde da mulher;
 •Conhecer os testes diagnósticos e avaliação funcional para cada disfunção relacionada à saúde da mulher;
 •Especificar os recursos fisioterapêuticos baseado na eletrotermofototerapia, terapia manual e cinesioterapia relacionados

à saúde da mulher.
 •Conhecer a atuação do fisioterapeuta em todos os níveis de atenção à saúde, primária, secundária e terciária

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Prática fisioterapêutica em cuidado na atenção à saúde da mulher considerando o contexto psicossocial com foco nos
níveis de atenção primária, secundária e terciária.
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Núcleo/Módulo/EixoCarga Horária Semestral



FISIOTERAPIA
PLANO DE ENSINO

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Aula interativa, Trabalho em grupo,Grupo de discussão,AVA; Aulas Práticas

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
 DATAAVALIAÇÃO/MODALIDADE

  INSTRUMENTO(S)VALOR/PESO
   

1 unidade:
  22/03/2021   Avaliação teórica parcialProva escrita5,0

30/04/2021   Avaliação teórica parcial    Prova escrita   5,0
2ª Unidade
07/05/2021  Avaliação parcial: Atividade em pares: 3,0
24/05/2021  Avaliação teórica parcial  Prova Escrita : 7,0
     

3a. unidade:
18/06/2021    Avaliação Teórica Parcial  Prova Escrita - 10,0

 Segunda chamada: a combinar com o discente

Prova Final: 05/07/2021

Recursos
Vídeos, multimídia, Instrumentos tecnológicos de intervenção a distância.
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