
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Fisioterapia Neurofuncional no Adulto e 

Idoso. 
Código: DPRF102 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (X) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 

Número de 

semanas: 6 

Padrão (PD): 

30 

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP):0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Tópicos relacionados ou tenham interface com a fisioterapia neurofuncional no adulto e idoso na baixa, 
média e alta complexidades. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Atualidades sobre Covid-19 e suas repercussões sobre o sistema nervoso. Estado da arte e princípios 
da AVERT (A Very Early Rehabilitation Trial After Stroke). Importância da pressão intracraniana (PIC) 
no manejo fisioterapêutico. 

OBJETIVO GERAL 
 
O estudante deverá relacionar os temas trabalhados na disciplina com a prática fisioterapêutica. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Saber sobre os princípios e evidências da AVERT e sua importância para a prática fisioterapêutica; 
- Conhecer o estado da arte sobre o Covid-19 e suas repercussões sobre o sistema nervoso;  
- Estudar os mecanismos de regulação da PIC; 
- Relacionar os princípios da regulação da PIC, formas de mensuração e as condutas fisioterapêuticas. 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

Os conteúdos curriculares da disciplina serão desenvolvidos mediante videoaulas, reuniões virtuais e 
materiais didáticos disponibilizados na web, bem como textos e artigos científicos disponibilizados em 
bases de dados. Serão utilizados os seguintes recursos: notebook, softwares, aplicativos específicos, 
vídeos. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 Deve ser apresentado aos alunos no primeiro dia de aula, contendo, pelo menos: 
 
Os conteúdos, objetivos da disciplina, bem como a forma de avaliação será apresentada aos estudantes por meio de 
reunião virtual, no primeiro dia da disciplina. 
 
Ao longo da disciplina serão realizadas 3 (três)  avaliações, 1 (uma) referente a cada tópico abordado.  
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A nota final será composta pela média simples de todas as atividades e participação em pelo menos 50% das 
atividades online. 
 
* calendário das provas, com as datas, horários e objetivos que serão cobrados em cada uma delas; 
* tipo de avaliação que será realizada; 
* sistema de aprovação (médias das provas, trabalhos, etc.) 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1. COHEN, Helen Sue. Neurociencia para fisioterapeutas: incluindo correlaçoes clinicas. 2. ed. 
São Paulo: Manole, 2001. xxv, 494p., il. Inclui bibliografia e indice. ISBN 8520411991 (broch.). 
615.82 N494 2001. 

2. DELISA, Joel A; GANS, Bruce M. Tratado de medicina de reabilitaçao: princípios e prática. 3. 
ed. Barueri, SP: Manole, 2002. 2v., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 8520410529 (enc.). 615.82 
T776t 2002. 

3. LENT, R. Cem Bilhões de neurônios. São Paulo, Atheneu, 2001. 612.8 L574 
 
Apresentações de power point, video aulas e artigos científicos em bases de dados. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

1. CONDUTAS práticas em fisioterapia neurológica. Barueri, SP: Manole, 2012. xix, 626 p., il. 
Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788520432488 (broch.). 615.82 C746 2012. 

2. SHUMWAY-COOK, Anne; WOOLLACOTT, Marjorie H. Controle motor: teoria e aplicaçoes 
práticas. 2. ed. Barueri: Manole, 2003. x, 592 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 8520413072 
(enc.). 615.82 S562c 2003. 

3. ADLER, Susan S; BECKERS, Dominiek; BUCK, Math. PNF: facilitacao neuromuscular 
proprioceptiva : um guia ilustrado. São Paulo: Manole, 1999. 257 p., il., + 177 fig. ISBN 
8520408850 (broch.). 615.82 A237 1999. 

4. LOPEZ, Anna Lucia Leao; CARVALHO, Paula Maria Ribeiro. Musicoterapia com hemiplegicos: 
um trabalho integrado a fisioterapia. Rio de Janeiro: Enelivros, 1999. 74p., il. Inclui bibliografia 
e indice. ISBN 8571810338. 

5. UMPHRED, Darcy Ann. Reabilitaçao neurológica. 4. ed. São Paulo: Manole, 2004. xvii, 1118 p., 
il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 8520413536 (enc.). 615.82 R281 2004. 
 

Apresentações de power point, video aulas e artigos científicos em bases de dados. 

 

 
 

 

Professor da Disciplina: Sibele Yoko Mattozo Takeda 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Profª. Drª.  Ana Carolina Brandt de Macedo 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


