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CONTRATO DIDÁTICO DISCIPLINA DPRF026 FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELÉTICA II - ERE 
Curso de Fisioterapia/UFPR/ T 2018; CH: 80h, limite de faltas 20 horas/aula. Professoras Responsáveis: Anna Raquel S. Gomes, annaraquelsg@gmail.com Cel- 
99681-0664 e Talita G. G. Zotz, talita.gnoato@gmail.com, Cel- 99214-2110. Horário de trabalho Profa Anna Raquel: 2ª à 6af das 8h:15min-12h:15min e das 13h:15min-
17h:15min. Horário de trabalho Profª Talita: 2ª à 6af das 8h15min-12h:15min e das 13h30min -17h30min.  
EMENTA: Avaliação e tratamentos fisioterapêuticos dos distúrbios osteomusculares na ortopedia de membros inferiores, reumatologia, desportiva e ortopediatria. 
OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 1-O aluno deverá ser capaz de compreender a avaliação fisioterapêutica musculoesquelética de membros inferiores, em ortopedia, em 
ortopediatria, em reumatologia e em desportiva, em todas as fases da vida. 2-O aluno deverá ser capaz de identificar os sinais e sintomas e tratar as principais doenças 
musculoesqueléticas em ortopediatria, ortopédicas dos membros inferiores, relacionadas ao esporte e reumatológicas.  
CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS: Avaliação e tratamento fisioterapêutico das doenças do joelho; Avaliação e tratamento fisioterapêutico das doenças do pé e 
tornozelo; Avaliação e tratamento fisioterapêutico das doenças reumáticas; Avaliação e tratamento fisioterapêutico das doenças ortopediátricas; Avaliação e tratamento 
fisioterapêutico das doenças osteomusculares relacionadas ao esporte. 

 

CRONOGRAMA 

Semana Data Horário Atividade Síncrona  -2h/semana Atividade Assíncrona 8h/semana 

1 03/02/21 
TEAMS 

 
 
 
 

9h:30min -
11h30min 
 

Apresentação do Contrato Didático. 
Avaliação musculoesquelética do adulto e do idoso. 
Avaliação e tratamento fisioterapêutico das 
disfunções do joelho do adulto e do idoso. 
Profa Anna Raquel  

Vídeo-aula sobre Avaliação musculoesquelética do 
adulto e do idoso e tratamento fisioterapêutico das 
disfunções do joelho do adulto e do idoso. 
Leitura de artigos científicos sobre a temática e 
elaboração de folder educativo sobre disfunções do 
joelho do adulto e do idoso. 

2 10/02/21 
TEAMS 

 
 

9h:30min -
11h30min 
 

Avaliação e tratamento fisioterapêutico das 
disfunções do pé e tornozelo do adulto e do idoso. 
Profa Anna Raquel 

Vídeo-aula sobre Avaliação e tratamento 
fisioterapêutico das disfunções do pé e tornozelo do 
adulto e do idoso. 
Elaboração de vídeo educativo sobre prevenção de 
disfunções do tornozelo no adulto e no idoso. 

3 17/02/21 
TEAMS 

 
 
 

9h:30min -
11h30min 
 

Artrite Reumatoide (AR) e Lupus. Profa Anna Raquel Vídeo-aula sobre Artrite Reumatoide (AR) e Lupus. 
Elaboração de cartilhas sobre Artrite Reumatoide (AR) 
e Lupus. 

4 24/02/21 
TEAMS 

 
 

9h:30min -
11h30min 
 

Espondilite Anquilosante; Fibromialgia, Esclerose 
Sistêmica; Síndrome de Sjogren; Dermatopolimiosite. 
Profa Anna Raquel 

Vídeo-aula sobre Espondilite Anquilosante; 
Fibromialgia, Esclerose Sistêmica; Síndrome de 
Sjogren; Dermatopolimiosite. 
Elaboração de folder sobre esclerose sistêmica; de 
cartilha sobre espondilite anquilosante e de vídeo 
sobre fibromialgia. 

mailto:annaraquelsg@gmail.com
mailto:karinasiqueirafisio@gmail.com
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5 03/03/21 
TEAMS 

 
 

8h:30min -
10h30min 
 

Avaliação e Tratamento Fisioterapêutico em 
ortopediatria aplicada ao esporte. Profa Talita 
 

Vídeo-aula sobre avaliação em ortopediatria. 
Vídeo-aula sobre tratamento Fisioterapeutico nas 
principais disfunções relacionadas a ortopediatria. 
Leitura de artigos científicos sobre a temática, 
produção de estudo dirigido em grupo. 

6 10/03/21 
TEAMS 

 
 

8h:30min -
10h30min 
 

Avaliação fisioterapêutica no  esporte. Profa Talita 
 

Vídeo-aula sobre avaliação fisioterapêutica no esporte 
(MMSS e MMII). 
Leitura de artigos científicos sobre a temática, 
produção de estudo dirigido em grupo. 

7 17/03/21 
TEAMS 

 
 

8h:30min -
10h30min 
 

 Tratamento fisioterapêutico das principais 
disfunções musculoesqueléticas dos MMSS 
relacionadas aos esportes. Profa Talita 
 

Vídeo-aula sobre tratamento fisioterapêutico das 
principais disfunções musculoesqueléticas em MMSS 
relacionadas ao esporte. 
Leitura de artigos científicos. 
Gravação de seminário sobre temática indicada pela 
docente. 

8 24/03/21 
TEAMS 

 

8h:30min -
10h30min 
 

Tratamento fisioterapêutico das principais disfunções 
musculoesqueléticas dos MMII relacionadas aos 
esportes. Profa Talita 

Vídeo-aula sobre tratamento fisioterapêutico das 
principais disfunções musculoesqueléticas em MMSS 
relacionadas ao esporte. 
Leitura de artigos científicos. 
Gravação de seminário sobre temática indicada pela 
docente. 

EXAME 
FINAL 

26/03/21  O estudante que não atingir o grau numérico de 70 de média aritmética no conjunto das avaliações (atividades 
solicitadas e seminários), terá que reelaborar os seminários, de acordo com as correções solicitadas pela docente 
enviar/postar nova versão no moodle até 26/03/21. 

 
 

ATIVIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Elaboração de folder, vídeo, cartilha educativos para prevenção e tratamento das disfunções musculoesqueléticas em todas as fases da vida. 
Elaboração de estudos dirigidos e seminários sobre Avaliação e Tratamento Fisioterapêutico em ortopediatria aplicada ao esporte. 
Ferramentas tecnológicas para avaliação: Envio/postagem das atividades pelo TEAMS e pelo Moodle; postagem de folderes, vídeos e cartilhas nas 
mídias sociais. 
Todas as atividades serão corrigidas pelas docentes e emitidas notas entre 0-100. A nota final da disciplina será a média das notas de todas as avaliações. 
O estudante que não atingir o grau numérico de 70 de média aritmética no conjunto das avaliações, poderá realizar exame final. Será aprovado o aluno que 
atingir média 7,0 ou média 5,0 após exame final. 
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Normas para envio de atividades: 
1. A Aprendizagem é sua e a sua construção depende da sua participação. 
2. Seminários em Powerpoint devem conter: definição; fisiopatologia; quadro clínico; avaliação fisioterapêutica; objetivos fisioterapêuticos; tratamento 

fisioterapêutico; possíveis orientações ao paciente. Todos os slides devem constar as referências das informações citadas. No ultimo slide devem ser 
citadas as referências completas. Serão consideradas referências de artigos de revistas científicas indexadas; teses; dissertações; livros; sites 
governamentais ou de sociedades da área da saúde, os seminários deverão ter duração de no máximo 20 minutos, realizado em quartetos ou quintetos. 

3. Todos os grupos deverão postar os seminários no Moodle, e comentar no fórum sobre como a atividade realizada pelos colegas agregou em sua 
formação. 

4. Todas as atividades terão prazos (dia e horário) limite para postagem pelos estudantes, determinados previamente pelas docentes. 
MATERIAL COMPLEMENTAR 

Serão enviadas aulas, artigos científicos, manuais, folderes e cartilhas para complementar o processo de aprendizagem. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE LIVROS 

MALONE, T.; MCPOIL, T.; NITZ, A.J. Fisioterapia em ortopedia e medicina no esporte. 3.ed. São Paulo: Livraria Santos, 2000. 

CHIARELLO, B.; DRIUSSO, P. E RADI, A. L. Fisioterapia Reumatológica. 1ª edição, São Paulo-SP: Manole, 2005. 

RATLIFFE, K. T. Fisioterapia na Clínica Pediátrica: guia para a equipe de fisioterapeutas. São Paulo: Santos Livraria, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR DE LIVROS (2 TÍTULOS) 

MAGEE, D.J. Avaliação musculoesquelética. Editora Manole, 5ª edição, Barueri- SP, 2010. 

HEBERT, S.; XAVIER, R. Ortopedia e traumatologia: Princípios e Prática. 4ª edição, Artmed, São Paulo-SP, 2009. 

KISNER, C. & COLBY, L.A. Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas. Editora Manole, 5ª edição, Barueri- SP, 2009. 

GABRIEL, R.S.; PETIT, J.D.; CARRIE, L.S. Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. Rio de Janeiro-RJ: Revinter, 2001.  

Gould III, J. A. Fisioterapia na ortopedia e na Medicina do Esporte. 2ª edição, São Paulo-SP: Manole, 1993. 
Sites recomendados para busca de artigos: 
www.scielo.br (português, espanhol e inglês) 
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/RFM (Revista Fisioterapia em Movimento- português) 
www.pubmed.com (inglês) 
www.ptjournal.org (Physical Therapy-inglês) 
http://www.ccbs.ufscar.br/rbfisio/ (Revista Brasileira de Fisioterapia) 
* Não utilizar sites que não sejam de revistas indexadas!! 

http://www.scielo.br/
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/RFM
http://www.pubmed.com/
http://www.ptjournal.org/
http://www.ccbs.ufscar.br/rbfisio/
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE ARTIGOS (mínimo 03 títulos) 

MIOTTO, Cascieli et al . Tratamento fisioterapêutico das artralgias. Rev. dor,  São Paulo ,  v. 14, n. 3, p. 216-218,  Sept.  2013. 

Silva, R.F.; Souza, G.L.; Batista, O.C.P.; Vasconcelos Neto, E.C., Prestes, Y.A.; Campos, H.L.M.. Cinesioterapia aplicada a entorse de tornozelo: estudo de 
qualidade metodológicaFisioter Bras 2020;21(2):215-27. 

Knob, B.; Jorge, M.S.G.; Zanin, C.; Wibelinger, L.M.. Fisioterapia na qualidade de vida de indivíduos com artrite reumatoide: revisão sistemática. 
ConScientiae Saúde, 2016;15(3):489-494. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR DE ARTIGOS (mínimo 05 títulos) 

Afonso, M. dos S., Barros, S. dos S., Koth, A. P., Rodrigues, V. L., Neves, F. B., & Lourenção, L. G.. Fisioterapia desportiva no programa de prevenção de 
lesão no futebol profissional. Research, Society and Development, 9(3),2020, e72932434. 

van der Horst N, van de Hoef S, Reurink G, Huisstede B, Backx F. Return to Play After Hamstring Injuries: A Qualitative Systematic Review of Definitions and 
Criteria. Sports Med. 2016;46(6):899-912.  

Daly RM, Dalla Via J, Duckham RL, Fraser SF, Helge EW. Exercise for the prevention of osteoporosis in postmenopausal women: an evidence-based guide 
to the optimal prescription. Braz J Phys Ther. 2019;23(2):170-180.  

Larmer PJ, Reay ND, Aubert ER, Kersten P. Systematic Review of Guidelines for the Physical Management of Osteoarthritis. Arch Phys Med Rehabil. 
2014;95:375-89.  

Bidonde J, Busch AJ, Schachter CL, et al. Mixed exercise training for adults with fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev. 2019;5(5):CD013340.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larmer%20PJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24184307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larmer%20PJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24184307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reay%20ND%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24184307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reay%20ND%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24184307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aubert%20ER%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24184307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aubert%20ER%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24184307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kersten%20P%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24184307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kersten%20P%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24184307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomas%20AC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=20463561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomas%20AC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=20463561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomas%20AC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=20463561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomas%20AC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=20463561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomas%20AC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=20463561

