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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Fisioterapia Nerofuncional III Código: DPRF023 

Natureza:  
(x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular ERE 

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

CH Total: 60 

CH semanal: 05 
Padrão (PD): 04 Laboratório (LB): 01 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Semiologia neurológica; síndromes neurológicas que afetam neurônio motor superior e inferior, lesões 
cerebelares e do sistema nervoso periférico e suas repercussões que requerem atenção fisioterapêutica 
na baixa e média complexidade de atenção à saúde.  
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Semiologia neurológica, avaliação físico-funcional, conduta fisioterapêutica baseada em evidência que 
atenda a baixa e média complexidade de atenção à saúde. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
O estudante deverá ser capaz de reconhecer as principais afecções neurológica bem como a conduta 
fisioterapêutica voltada para a fisioterapia neurofuncional na baixa e média complexidade de atenção à 
saúde. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Avaliar e estabelecer objetivos e plano de tratamento fisioterapêutico voltados para a fisioterapia 
neurofuncional na baixa e média complexidade de atenção à saúde. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas, de maneira remota, utilizando a 
plataforma virtual “teams”.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação se dará de maneira processual, por meio de trabalhos, prova escrita e/ou oral (individual ou 
em grupo).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

KOPCZYNSKI, M. C. [coord]. Fisioterapia em Neurologia. Editora Manole. Albert Einstein – Manual de 
Especialização. Editora Manole. 

 
O’SULLIVAN,S. B., SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 6ªed. São Paulo: Manole, 
2014. ISBN: 9788520426302 



XAVIER, A. C. [coord]. Doenças Neuromusculares: Atuação da Fisioterapia Guia Teórico e Prático. 
São Paulo: Roca, 2012. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

 
ASSIS, R.D. [coord]. Condutas Práticas em Fisioterapia. Ed. Manole, 2012. 
 
ORSINI, M. Reabilitação nas doenças neuromusculares – abordagem multidisciplinar. Ed. 
Guanabara Koogan, 2012.  
 
BERTOLUCCI, P.H. [coord]. Neurologia: diagnostico e tratamento. 2ª Ed. Barueri, SP. Manole, 2016.  
 
SISTO, I. R. Fisiologia aplicada à Fisioterapia. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
 
BURKE-DOE, A. Casos clínicos em fisioterapia e reabilitação neurológica. Porto Alegre: AMGH, 2015. 
 
 

 

 
Professor da Disciplina: Profa. Dra. Ana Marcia Delattre Zocolotti e Profa. Dra. Sibele Y. Mattozo Takeda 

Assinatura(s): __________________________________________  

 

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. 



 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Biológicas 
Depto de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia 

Curso de Fisioterapia 

 

 

ANO/SEMESTRE: 2020/1 

 

 

 

Cronograma de atividades da disciplina Fisioterapia Neurofuncional III 

(Resolução 23/21 CEPE-UFPR)* 

 

 Data Atividades Aula Teórica Objetivo (s) 

1 05/05/2021 

 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

atividades 

assíncronas**   

 

CH: 5h 

 

Profª. Sibele 

- Apresentação do 

contrato didático. 

 

- Avaliação 

neurofuncional no 

adulto/idoso. 

 

- Principais escalas 

utilizadas na 

fisioterapia 

neurofuncional. 

 

 

 

Revisão de temas 

abordados em 

2020-1. 

- Estar ciente e de 

acordo com os 

temas e atividades a 

serem 

desenvolvidos na 

disciplina e 

apresentados no 

contrato didático. 

 

- Identificar 

aspectos essenciais 

para a avaliação 

neurofuncional no 

adulto/idoso. 

 

- Identificar as 

principais escalas 

utilizadas na 

fisioterapia 

neurofuncional na 

baixa e média 

complexidades 

(adulto). 

Atividade assíncrona (que deverá ser desenvolvida no decorrer da semana) 

2 12/05/2021 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

 

- Processo do 

envelhecimento e suas 

repercussões sobre o 

sistema nervoso 

 

 - Identificar as 

principais alterações 

decorrentes do 

processo do 

envelhecimento 

sobre o sistema 

CURSO: FISIOTERAPIA Turma: 2018 – 5º período 

Disciplina: FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL III (DPRF023) versão 14/04/21 

Professoras responsáveis: Profª. Ana Marcia Delattre (amdelattre@hotmail.com) 

Profª. Sibele Y. M. Takeda (sibele.takeda@gmail.com)  

Ementa:  

Semiologia neurológica; síndromes neurológicas que afetam neurônio motor superior e 

inferior; lesões cerebelares e do sistema nervoso periférico e suas repercussões que 

requeiram atenção fisioterapeutica na baixa e média complexidade de atenção à saúde do 

adulto e do idoso. 

mailto:amdelattre@hotmail.com
mailto:sibele.takeda@gmail.com
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atividades 

assíncronas**   

 

 

CH: 5h 

 

Profª. Sibele 

 

 

nervoso. 

 

- Conhecer as 

características 

motoras, cognitivas 

e comportamentais 

próprias do processo 

do envelhecimento. 

 

Atividade assíncrona (que deverá ser desenvolvida no decorrer da semana) 

 

3 19/05/2021 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

atividades 

assíncronas**) 

 

CH: 5h 

 

Profª. Sibele 

- Princípios e 

mecanismos da 

plasticidade no sistema 

nervoso central e 

regeneração no sistema 

nervoso periférico. 

 

 - Identificar os 

princípios dos 

mecanismos de 

plasticidade do 

sistema nervoso 

central e periférico. 

 

Atividade assíncrona (que deverá ser desenvolvida no decorrer da semana) 

4 26/05/2021 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

atividades 

assíncronas**) 

 

CH: 5h 

 

Profª. Sibele 

 

Lesões traumáticas e 

degenerativas do 

sistema nervoso 

periférico 

 - Conhecer quais os 

princípios do 

processo de 

plasticidade e 

regeneração do 

sistema nervoso 

central e periférico 

respectivamente. 

 

- Verificar de que 

maneira este 

processo se 

relaciona com a 

fisioterapia. 

Atividade assíncrona (que deverá ser desenvolvida no decorrer da semana) 

5 02/06/2021 

 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

atividades 

assíncronas**) 

 

Integração e revisão dos 

temas 
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CH: 5h 

 

 

Profª. Sibele 

 

Atividade assíncrona (que deverá ser desenvolvida no decorrer da semana) 

6 09/06/2021 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

Profª. Sibele 

 

Verificação de 

Aprendizagem 

  

Atividade assíncrona – a partir do retorno sobre o processo e aprendizagem. 

7 16/06/2021 

 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

atividades 

assíncronas**) 

 

CH: 5h 

 

Profª. Ana 

Marcia 

 

- Controle Motor e 

Aprendizagem motora 

 

Características clínicas 

e as repercussões 

funcionais das 

principais patologias 

que desencadeiam 

desordens do 

movimento. 

(Parkinson) 

 

 

 

 

 

 - Conhecer as 

doenças que causam 

desordens do 

movimento, suas 

características 

clínicas e 

funcionais. 

 

- Reconhecer os 

objetivos e condutas 

fisioterapêuticas que 

podem ser 

empregadas nas 

desordens do 

movimento. 

 

Atividade assíncrona (que deverá ser desenvolvida no decorrer da semana) 

8 23/06/2021 

 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

atividades 

assíncronas**) 

 

CH: 5h 

 

Profª. Ana 

Marcia 

 

 

Características clínicas 

e as repercussões 

funcionais das 

principais patologias 

que desencadeiam 

desordens do 

movimento. 

(Parkinson) 

 

 

 

 

 

 

 - Conhecer as 

doenças que causam 

desordens do 

movimento, suas 

características 

clínicas e 

funcionais. 

 

- Reconhecer os 

objetivos e condutas 

fisioterapêuticas que 

podem ser 

empregadas nas 

desordens do 

movimento. 

 

Atividade assíncrona (que deverá ser desenvolvida no decorrer da semana) 

9 30/06/2021 Acidente vascular  - Demostrar e 
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13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

atividades 

assíncronas**) 

 

CH: 5h 

 

 

Profª. Ana 

Marcia 

 

encefálico 

 

 

 

discutir os fatores 

fisiopatológicos do 

AVE e suas 

implicações no 

tratamento 

fisioterapeutico 

Atividade assíncrona (que deverá ser desenvolvida no decorrer da semana) 

10 07/07/2021 

 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

atividades 

assíncronas**) 

 

CH: 5h 

 

Profª. Ana 

Marcia 

 

Acidente vascular 

encefálico 

 

 

Paralisa facial central e 

periférica – abordagem 

clínica e 

fisioterapêutica  

 

 - Demostrar e 

discutir os fatores 

fisiopatológicos do 

AVE e suas 

implicações no 

tratamento 

fisioterapêutico 

 

- Conhecer a 

fisiopatologia e 

principais 

características 

clínicas e funcionais 

das paralisias faciais 

centrais e 

periféricas. 

 

Atividade assíncrona (que deverá ser desenvolvida no decorrer da semana) 

11 14/07/2021 

 

 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

3h de 

atividades 

assíncronas**) 

 

CH: 5h 

 

Profª. Ana 

Marcia 

 

Apresentação dos 

vídeos  

 Os alunos serão 

separados em 

grupos e 

apresentarão 

estudos de casos 

com condutas 

fisioterapêuticas 

sobre as patologias 

discutidas no 

decorrer da 

disciplina. 
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Atividade assincrona 

12 21/07/2021 

13h30-15h30 

(2h de aula 

síncrona) 

 

 

Profª. Ana 

Marcia 

 

Verificação de 

Aprendizagem 

  

13 04/08/2021 

13h30-15h30 

 

Prova Final   

     

     

 

* Cronograma sujeito a alterações, que poderão ser previamente comunicadas pelo e-mail 

da turma. 

** As Atividades assíncronas poderão envolver leitura de artigos, textos científicos, 

visualização de vídeos, estudos de casos, atividades como questionários e resenhas, 

dentre outros, dependendo do andamento das atividades síncronas e do apontamento das 

professoras. 

 

Avaliação 

- As avaliações ocorrerão de maneira processual durante toda a disciplina, considerando 

critérios de desenvolvimento científico. No decorrer do período os alunos farão 

avaliações escritas, práticas e/ou orais. Ainda, poderão ser pontuadas, a critério das 

professoras, a participação, a frequência, além de elaboração de trabalhos individuais e 

coletivos (considerando resolução 22/21 CEPE/UFPR) 

- Os trabalhos entregues fora da data (máximo 7 dias após a data marcada para entrega) 

valerão a metade da nota previamente estipulada. 

- Presença obrigatória: 75% da disciplina 

- Nota mínima para aprovação: 7,0 

- A média final será composta pelo somatório das notas de todas as atividades solicitadas 

e das duas verificações de aprendizagem (considerando os devidos pesos, conforme 

citado no decorrer do contrato didático).  

Responsabilidade  

- Pontualidade. 

- Entrega de relatórios, trabalhos, estudos de caso e outras solicitações. 

- Os trabalhos, resenhas e relatórios deverão estar de acordo com as normas de 

apresentação de trabalhos acadêmicos da ABNT ou da UFPR (quando digitados). 

- Todos os trabalhos deverão conter a referência bibliográfica consultada.  

 

Domínio de conteúdo  

- Conhecimentos teóricos dos temas abordados; 

- Referência teórica baseada em evidências científicas e terminologia técnica adequada. 

 

 

Associação teórico-prática 

- Prática da avaliação fisioterapêutica na baixa e média complexidades. 
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- Estabelecer objetivos de tratamento fisioterapêuticos adequados ao quadro clínico do 

paciente. 

- Estabelecer condutas terapêuticas adequadas aos objetivos fisioterapêuticos propostos. 

- Adequar conduta (s) ao objetivo (s) terapêutico, caso necessário. 

- Associação entre as diferentes teorias e modalidades e a prática fisioterapêutica; 

- Criatividade, inovação e pró-atividade.  

 

 

 

Bibliografia Básica 

 

KOPCZYNSKI, M. C. [coord]. Fisioterapia em Neurologia. Editora Manole. Albert 

Einstein – Manual de Especialização. Editora Manole. 

 

O’SULLIVAN,S. B., SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 6ªed. São 

Paulo: Manole, 2014. ISBN: 9788520426302 

XAVIER, A. C. [coord]. Doenças Neuromusculares: Atuação da Fisioterapia Guia 

Teórico e Prático. São Paulo: Roca, 2012. 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 
 

ASSIS, R.D. [coord]. Condutas Práticas em Fisioterapia. Ed. Manole, 2012. 

 

ORSINI, M. Reabilitação nas doenças neuromusculares – abordagem multidisciplinar. Ed. Guanabara 

Koogan, 2012.  

 

BERTOLUCCI, P.H. [coord]. Neurologia: diagnostico e tratamento. 2ª Ed. Barueri, SP. Manole, 2016.  

 

SISTO, I. R. Fisiologia aplicada à Fisioterapia. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

 

BURKE-DOE, A. Casos clínicos em fisioterapia e reabilitação neurológica. Porto Alegre: AMGH, 

2015. 

 

 

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) 

www.pubmed.com (inglês) 

www.ptjournal.org (Physical Therapy - inglês) 

http://www.ccbs.ufscar.br/rbfisio/ (Revista Brasileira de Fisioterapia) 

http://www.ranchofoundation.org/ (Rancho los Amigos Rehabilitation Center) 
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