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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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Ficha 2 (variável) 

 

 

Disciplina: Habilidades Fisioterapêuticas de Baixa e Média 

Complexidades 
Código: DPRF027 

Natureza:  
(X  ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular ERE 

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   

 (  ) Parcialmente EaD ______ (*Carga horária em EaD) 

CH Total: 80h 

CH semanal: 6h 
Padrão 
(PD): 00 

Laboratório 
(LB): 00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
80 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Avaliação e tratamentos fisioterapêuticos dos distúrbios osteomioarticulares, neurológicos, 
cardiovasculares e respiratórios de baixa e média complexidades. 
 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Ações de prevenção e promoção à saúde, reabilitação e procedimentos de avaliação cinético-funcional, 
estabelecimento de objetivos terapêuticos e desenvolvimento de condutas fisioterapêuticas de baixa e 
média complexidades para nas diferentes desordens musculoesqueléticas, neurológicas, 
cardiorrespiratórias, dermatológica e uroginecológica em todos os ciclos de vida. 
 

 

OBJETIVO GERAL 
O estudante deverá ser capaz de desenvolver ações de prevenção e promoção à saúde e reabilitação de 
maneira individual e coletiva, realizar a avaliação fisioterapêutica musculoesquelética, neurológica, 
cardiovascular, respiratória, voltadas à saúde da mulher e do homem envolvendo todos os ciclos de vida 
em pacientes de baixa e média complexidades. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
O estudante deverá ser capaz de refletir sobre o sistema de saúde vigente (SUS) e reconhecer o papel do 
fisioterapeuta nas ações de prevenção, promoção e reabilitação, bem como identificar os sinais e 
sintomas e realizar o tratamento fisioterapêutico musculoesquelético, neurológico, cardiovascular, 
respiratório e voltados à saúde da mulher e do homem em todos os ciclos de vida, em pacientes de baixa 
e média complexidades. 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida em diferentes espaços pedagógicos que favoreçam a discussão e vivência 
de práticas fisioterapêuticas de prevenção, promoção e reabilitação nos diferentes ciclos de vida. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 O aluno será avaliado por competências (apresentação pessoal; ética; responsabilidade; domínio do 
conteúdo; associação teórico-prática), entrega impressa e envio digital da ficha de avaliação, proposta de 
tratamento e estudo de caso do paciente/usuário atendido. Confecção de material de orientação ao 
paciente e vídeos de apresentação de estudo de casos clínicos. 
 
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 70 ou média 50 após exame final. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 
MIOTTO, Cascieli et al . Tratamento fisioterapêutico das artralgias. Rev. dor, São Paulo,  v. 14, n. 3, p. 
216-218,  Sept.  2013. 
CARVALHO, Talles et al. Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular. Arq Bras Cardiol, 2020; 
114(5):943-987. 
BARACHO, E. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher. 5 ed. São Paulo: EGK, 2012. ISBN: 
9788527721127 
ASSIS, R. D. Condutas Práticas em Fisioterapia Neurológica. Editora Manole, 2012.  
BURKE-DOE, A. Casos clínicos em fisioterapia e reabilitação neurológica. Porto Alegre: AMGH, 2015. 
BORGES, Fábio dos Santos; SCORZA, Flávia Acedo (org). Terapêutica em Estética: conceitos e 
técnicas. 1. ed. São Paulo: Phorte, 2016. p. 427-443. Disponível em: livro Fabio Borges - Baixar pdf de 
Docero.com.br. 
ORRINGER, J. DOVER, J.S., ALAM, M. Moldando o corpo: pele, gordura e celulite. 1 ed. São Paulo: 
Elsevier, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595155206/. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
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.  
 
Dibben GO, Dalal HM, Taylor RS, et al. Cardiac rehabilitation and physical activity: systematic review and 
meta-analysisHeart, 2018;104:1394-1402.  
 
Mazur-Bialy, AI, Kołomańska-Bogucka, D, Nowakowski, C, et al. Urinary Incontinence in Women: Modern 
Methods of Physiotherapy as a Support for Surgical Treatment or Independent Therapy. J. Clin. Med. 
2020, 9, 1211. 
 
Abdullahi A. Safety and Efficacy of Chest Physiotherapy in Patients With COVID-19: A Critical Review. 
Frontiers in Medicine, 2020, 7, 454.   
  
O’Sullivan, Susan B. Fisioterapia: avaliação e tratamento, 6. ed., Barueri, SP: Manole, 2018. 
 
Orsini, Marco. Reabilitação nas doenças neuromusculares: abordagem interdisciplinar. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012.  

 
 

Professoras da Disciplina: Ana Carolina B. de Macedo; Anna Raquel S. Gomes; Ana Marcia Delattre; 
Arlete Ana Motter; Demetria Kovelis Monteiro; Luize Bueno de Araújo; Silvia Pavão e Silvia R. 
Valderramas; Karoleen Oswald Scharan. 
 
Assinaturas: __________________________________________ 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocero.com.br%2Fdoc%2Fv111ns&data=04%7C01%7C%7Cbb8ca42e2ec64a87f39c08d95845d949%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637637880373666834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MVYEJ7mZYQQfDyE8CvYR90%2BZ4tweXsIR5Zjgf4T5kPI%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocero.com.br%2Fdoc%2Fv111ns&data=04%7C01%7C%7Cbb8ca42e2ec64a87f39c08d95845d949%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637637880373666834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MVYEJ7mZYQQfDyE8CvYR90%2BZ4tweXsIR5Zjgf4T5kPI%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintegrada.minhabiblioteca.com.br%2F%23%2Fbooks%2F9788595155206%2F&data=04%7C01%7C%7Cbb8ca42e2ec64a87f39c08d95845d949%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637637880373676824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PTLaM0pEs5cvvrx1Ai9lb0HSHESVGy0sKVZG4rn8ehI%3D&reserved=0
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=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=Thomas%20AC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=20463561
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CONTRATO DIDÁTICO – 2021 

DISCIPLINA COM ATIVIDADES PRÁTICAS EMERGENCIAS – APE (RESOLUÇÕES 22/21 E 34/21 
CEPE/UFPR). 

Disciplina: DPRF027 Habilidades Fisioterapêuticas de Baixa e Média Complexidades. CH: 80h. 

Professoras Responsáveis: Ana Carolina B. de Macedo; Anna Raquel S. Gomes; Ana Marcia Delattre; 
Arlete Ana Motter; Demetria Kovelis Monteiro; Luize Bueno de Araujo; Silvia Pavão e Silvia R. 

Valderramas. Professora Responsável no CIA (área dermatofuncional): Karoleen Oswald Scharan e 

Fisioterapeuta Colaboradora: Kacie Letícia Ribas Machado Lemes. 
 

Versão 23-08-21- docentes  

Locais:  

1. Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Paraná. Rua General Carneiro, 181, Alto da 
Glória, Curitiba, Paraná. No HC a disciplina será realizada no Anexo B, 7º andar, Clínica do Serviço de 
Prevenção e Reabilitação Funcional. Dias/Horário: Segundas, Terças, Quintas e Sextas-feiras das 
13h30min-17h30min.  
 
2. CIA-BV: Centro e Instituto Internacional de Aprimoramento e Pesquisas Científicas. Rua 
Engenheiro Niepce da Silva, 79 1

o
 Andar, Portão/Curitiba/Paraná. Dias/Horário: Terças e Quintas-feiras 

das 13h30min- 17h30min. 
 

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA 

 
SEMANA 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 80h 

DATA 
HORÁRIO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
1 
 

CH=6h 

 
2h 
 

20/09/21  
13h30 às 15h30 

Síncrona/Remota 

Reunião remota com todos os alunos e docentes para 
apresentação do contrato didático e aula com a comissão de 
controle de infecção hospitalar do CHC. Remota via TEAMS. 
 

 
1h:20min 

 

21, 23 e 24/09 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

Atividades práticas presenciais de atendimento ao paciente.  

Iniciar avaliação fisioterapêutica do paciente no HC. 

 

2h:40min 
 

Assíncrona Elaboração de Ficha de Avaliação. 
 

 
 
 

1h:20min 
 

27, 28, 30/09 e 01/10 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 

Finalizar avaliação fisioterapêutica e realizar o tratamento 
fisioterapêutico do paciente. 

EMENTA: Avaliação e tratamentos fisioterapêuticos dos distúrbios osteomioarticulares, neurológicos, cardiovasculares, 
dermatofuncionais e respiratórios de baixa e média complexidades. 

OBJETIVO GERAL: O aluno deverá adquirir habilidades e competências para realizar avaliação e intervenção 
fisioterapêutica nas áreas musculoesquelética, neurológica, cardiovascular, respiratória e dermatofuncional em pacientes 
de baixa e média complexidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: O aluno deverá ser capaz de identificar os sinais e sintomas clínicos e alterações funcionais, 
estabelecer o diagnostico fisioterapêutico e realizar o tratamento fisioterapêutico musculoesquelético, neurológico, 
cardiovascular, respiratório e dermatofuncional em pacientes de baixa e média complexidades. 

 Compreender aspectos fisiopatológicos das principais doenças musculoesqueléticas, neurológicas, 
cardiovasculares, respiratórias e dermatofuncional em pacientes de baixa e média complexidade e sua relação com 
a atuação fisioterapêutica. 

 Vivenciar a prática da avaliação e do tratamento fisioterapêutico no âmbito ambulatorial em pacientes de baixa e 
média complexidades. 

 Compreender e realizar a interdisciplinaridade entre todas as áreas envolvidas. 
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2 
 

CH=6h 

14h:50min às 16h:10min ou 
16h:10min às 17h30min 

 
1h:20min 

 

Síncrona/ Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 

 

Tratamento fisioterapêutico do paciente. (teleatendimento) 

3h:20min 
 

Assíncrona Elaboração do Raciocínio Clínico e plano terapêutico. 

 
 
 
3 
 

CH=6h 

 
1h:20min 

 

04, 05, 07 e 08/10 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente.  

 
1h:20min 

 

Síncrona/ Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente. (teleatendimento) 

3h:20min Assíncrona 
 

Elaboração do Raciocínio Clínico e plano terapêutico. 

 
 
 
4 
 

CH=6h 

 
1h:20min 

 

11, 12/10: Recesso 
14 e 15/10 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

Tratamento fisioterapêutico do paciente.  
Envio por e-mail, da versão digital da Ficha de Avaliação, 
para a docente e mais uma docente de área correlata. 
 
OBS: Os docentes, alunos e pacientes que estiverem em 
recesso deverão realizar a reposição por teleatendimento 
em horário e dia previamente agendado. 
 

 
1h:20min 

 

Síncrona/Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 
 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente. (teleatendimento) 

3h:20min Assíncrona 
 

Elaboração Ficha de Atendimento / Evolução / Estudo do Caso 

 
 
5 
 

CH=6h 

 
1h:20min 

 

18, 19, 21 e 22/10 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente.  

 
1h:20min 

 

Síncrona/Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 
 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente. (teleatendimento) 

3h:20min Assíncrona 
 

Evolução / Estudo do Caso / Leitura de Artigo (estudo dirigido) 

6 
 

CH=6h 

 
1h:20min 

 

25, 26, 28 e 29/10 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente.  

 
1h:20min 

 

Síncrona/Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente. (teleatendimento) 

3h:20min Assíncrona 
 

Evolução / Estudo do Caso / Leitura de Artigo (estudo dirigido) 

 
 
 
7 
 

CH=6h 

 
1h:20min 

 

01 e 02/11: Recesso 
04 e 05/11 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

Tratamento fisioterapêutico do paciente.  
 
OBS: Os docentes, alunos e pacientes que estiverem em 
recesso deverão realizar a reposição por teleatendimento 
em horário e dia previamente agendado 
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1h:20min 
 

Síncrona/Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente. (teleatendimento) 

3h:20min Assíncrona 
 

Evolução / Estudo do Caso / Leitura de Artigo (estudo dirigido) 

 
 
 
8 
 

CH=6h 

 
1h:20min 

 

08, 09, 11 e 12/11 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente.  

 
1h:20min 

 

Síncrona/Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente. (teleatendimento) 

3h:20min Assíncrona 
 

Evolução / Estudo do Caso / Leitura de Artigo (estudo dirigido) 

 
 
 
9 
 

CH=6h 

 
1h:20min 

 

15/11: Feriado 
16, 18 e 19/11 

Presencial 
13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente.  
 

 
1h:20min 

 

Síncrona/Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 

 
Tratamento fisioterapêutico do paciente. (teleatendimento) 

3h:20min Assíncrona 
 

Elaboração do Estudo de Caso 

 
 

10 
 

CH=8h 

 
1h:20min 

 

22, 23, 25 e 26/11 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

 
Reavaliação do paciente 

 
1h:20min 

 

Síncrona/Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 

 
Reavaliação do paciente 

5h:20min Assíncrona 
 

Elaboração do Estudo de Caso 
 

 
 

11 
 

CH=8h 

 
1h:20min 

 

29 e 30/11, 
02 e 03/12 
Presencial 

13h30min às 14h:50min ou 
14h:50min às 16h:10min ou 

16h:10min às 17h30min 

 
Reavaliação do paciente. 
 
Levar 2 cópias (impressas) da reavaliação para deixar no 
prontuário do paciente no HC. 

 
1h:20min 

 

Síncrona/Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 

 
Reavaliação do paciente 

 
5h:20min 

Assíncrona 
 

Elaboração de material digital com orientações e exercícios 
aos pacientes. 
 

 
 
 

12 
 

CH=10h 

 
1h:20min 

 

06, 07, 09 e 10/12 
Presencial 

13h30min às 14h:30min ou 
14h:40min às 15h:40min ou 

15h:50min às 16h50min 
17h às 18h 

Finalização do Estudo de Caso e envio da versão digital por 
e-mail para a docente responsável e área correlata. 
 
Orientações finais ao paciente – Entrega para o 
paciente/usuário de material impresso, com orientações e 
exercícios. 
 

 
1h:20min 

 

Síncrona/Remota 
Horário a combinar 

docente/discente/paciente 

Orientações finais ao paciente – Envio de material digital com 
orientações e exercícios. (teleatendimento) 
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8h20min Assíncrona Filmagem da apresentação do estudo de caso (máximo 15min. 

de duração) e encaminhamento do link do youtube por e-
mail para a docente responsável e área correlata. 
 

 
13 

Exame Final 
 

A combinar 

Assíncrona Enviar o estudo de caso corrigido, por e-mail, para a Profa. 
supervisora do caso atendido e área correlata. 
 

 

 

Data ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Em todas 
as datas 
da 
disciplina. 

Avaliação por competência, sendo avaliados os seguintes quesitos: Apresentação pessoal; ética; 
responsabilidade (levar materiais necessários para avaliação); domínio do conteúdo; Associação teórico-
prática (relacionar as informações provenientes da literatura com os achados encontrados nos pacientes 
avaliados/atendidos). Nota máxima 100. 

Semana 4 

HC  

Os seguintes quesitos serão avaliados: descrição resumida das fisiopatologias dos casos e sua correlação 
com o paciente atendido, elenco das avaliações realizadas com respectivos pontos de 
corte/escore/resultado e interpretação de cada resultado coletado; objetivos de tratamento; tratamentos 
fisioterapêuticos a serem realizados. Devem constar as referências em cada parágrafo/frase/item e no final 
a lista completa das referencias. Nota máxima 100. 

Semanas 
10 e 11 

HC 

Nestes dias serão realizadas as reavaliações dos pacientes, portanto, deverão levar 2 cópias impressas 
da ficha de avaliação/reavaliação, sendo que uma cópia (digital) será anexada ao estudo de caso que 
entregarão para cada docente que fará a correção e uma cópia (impressa) para deixarem no prontuário do 
paciente no HC.  Nota máxima 100. 

Semana 12 

 

Material de orientações finais ao paciente – Entrega para o paciente/usuário de material impresso, com 
orientações e exercícios domiciliares. 
Orientações finais ao paciente – Envio de material digital com orientações e exercícios. (teleatendimento). 
Encaminhamento por e-mail da versão digital do Estudo de Caso para a docente responsável e área 
correlata. 
Encaminhamento do link do youtube, por e-mail da Filmagem da apresentação do estudo de caso (máximo 
10min. de duração) para a docente responsável e área correlata. 
Os seguintes quesitos serão avaliados na apresentação dos estudos de caso: oratória; postura; clareza; 
organização e planejamento dos slides; domínio do conteúdo (referencial teórico); descrição resumida das 
fisiopatologias dos casos atendidos; diagnóstico cinesiológico-funcional; objetivos de tratamento; 
interpretação dos resultados da avaliação e reavaliação; tratamentos fisioterapêuticos realizados; 
orientações dadas ao longo do tratamento e para alta/encaminhamento do paciente. Devem constar as 
referências em cada slide e no último slide da apresentação, a lista completa das referencias.  
Caso algum estudante queira a revisão das correções dos estudos de caso, solicitar às docentes que 
fizeram a correção, neste dia e horário. 

 Serão aprovados os estudantes que atingirem média aritmética 70, na escala de zero (0) a cem (100), no 
conjunto das 5 avaliações (nota 1- avaliação por competências; Nota 2: Ficha de avaliação/objetivos/ 

proposta de tratamento fisioterapêutico (semana 4); Nota 3- Material de orientações ao paciente (digital e 
impresso -Semana 12); Nota 4- Estudo de caso digital (Semana 12); Nota 5- vídeo da apresentação do estudo 

de caso (Semana 12), definidas neste contrato didático. Até o dia 17/12/21 serão encaminhadas, no e-
mail da turma, as notas finais de todos os estudantes. 
O estudante que atingir o grau numérico cinquenta a sessenta e nove (50 a 69) de média aritmética, na 
escala de zero (0) a cem (100), no conjunto de todas as avaliações definidas neste contrato didático, 
deverá realizar exame final. 
O aluno será aprovado por média quando alcançar, no total da disciplina, frequência mínima de noventa 
por cento (90%) da carga horária inerente à disciplina e obtiver, no mínimo, grau numérico setenta (70) de 
média aritmética no conjunto de avaliações descritas no contrato didático desta disciplina. A presença faz 
parte da avaliação, por isso serão permitidas apenas faltas justificadas de acordo com o disposto na 
resolução 37/97CEPE/UFPR.   

Exame Enviar por e-mail, para a Profa. supervisora do caso atendido e área correlata o estudo de caso, com as 
correções das docentes e uma versão corrigida do mesmo estudo de caso, com as correções feitas pelo 
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Final 

Semana 13  

estudante. As correções serão feitas comparando-se com a 1ª versão. No exame final serão aprovados na 
disciplina os que obtiverem grau numérico igual ou superior a cinquenta (50) na média aritmética entre o 
grau do exame final e a média do conjunto das avaliações realizadas. 

 Até o dia 20/12/21 serão enviadas, no e-mail da turma, as notas finais dos estudantes que realizaram o 
exame final. 

 

Itens que serão avaliados na Avaliação por competência: 

Apresentação Pessoal (10,0) 
-Cuidados pessoais e higiene. 
- Uso de roupa branca e jaleco de manga comprida, uniforme e crachá. 
Ética (10,0) 
- Saber receber e emitir críticas. 
- Comportamento ético com os fisioterapeutas orientadores e equipe. 
- Comportamento ético com o paciente e/ou usuário. 
Responsabilidade (20,0) 
- Cumprir com as normas, ter cuidado com os materiais e organização do local.  
-Preparar previamente o material a ser utilizado nas avaliações e intervenções fisioterapêuticas. 
- Pontualidade. 
- Entregar relatórios, trabalhos, estudos de caso e outras solicitações. 
- Executar e registrar os procedimentos de avaliação e intervenção fisioterapêuticas 
adequadamente, a cada dia de permanência no local. 
- Elaborar e planejar previamente os objetivos e procedimentos fisioterapêuticos, com os materiais e 
os locais a serem utilizados adequadamente. 
- A avaliação do indivíduo/paciente deve ser finalizada até o segundo dia de atendimento do 
paciente. 
- A ficha de avaliação e reavaliação deve ser deixada no local (HC) no último dia de visita 
(permanência) ao local. 
- Levar estetoscópio, esfigmomanômetro, goniômetro, fita métrica e martelo de buck, ficha de 
avaliação, prancheta (de material lavável). 
- Levar ficha de avaliação completa, contemplando todas as áreas abordadas na disciplina. 
Domínio de conteúdo (30,0) 
- Conhecimentos teóricos das patologias, incluindo as condutas fisioterapêuticas realizadas. Estudar 
e treinar previamente as técnicas de avaliação e intervenção fisioterapêuticas. 
- Referencial teórico baseado em evidências científicas e terminologia técnica adequada.  
- Conhecimento dos procedimentos de avaliação e reavaliação fisioterapêutica, objetivos 
fisioterapêuticos, evolução, diagnostico funcional, prognóstico e orientações. 
Associação teórico-prática (30,0) 
- Apresentar estudos de casos, pesquisas e relatórios.  
- Adequar o programa de prevenção e de intervenção no processo saúde-doença. 
- Criatividade, inovação e pró-atividade.  
- Execução do processo fisioterapêutico. 
- Associar a descrição da fisiopatologia encontrada na literatura ao quadro clínico do paciente 
atendido. 
- Buscar exercitar a integração das diferentes áreas (musculoesquelética, neurofuncional, 
cardiovascular, respiratória e dermatofuncional) na abordagem do paciente durante a avaliação e 
conduta fisioterapêutica. 
 

Normas para entrega de atividade: 

1- A Aprendizagem é sua e sua construção depende da sua participação! 
2- Caso não entregue/envie na data, local e horário estipulados, a nota não será integral. 
O estudo de caso impresso deverá conter a ficha de avaliação constando o diagnóstico 
fisioterapêutico; descrição da fisiopatologia do caso atendido, objetivos de tratamento, tratamento 
fisioterapêutico, efeitos fisiológicos de cada conduta fisioterapêutica realizada, e reavaliação (todos 
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estes itens deverão ser baseados em evidências científicas com citação das referências). A 
atividade deverá ser digitada em Times New Roman 11, entre linhas simples, número de página na 
borda superior direita, máximo 6 páginas sem contar com a capa, com a página de referências ao 
final e anexos. Na capa deve constar a universidade, setor, departamento, curso, nome da 
disciplina, nome completo do aluno, turma, nome das professoras, ano. As referências deverão 
estar citadas ao final de cada parágrafo (exemplo: Kendall et al., 2007) e as referências completas 
deverão estar na última página, ao final do estudo, em ordem alfabética (exemplo de como citar um 
livro: DRIUSSO, P. & CHIARELLO, B. Fisioterapia Gerontológica.1° ed. São Paulo: Manole, 2007; 
exemplo de como citar um artigo: Studenski S, Perera S, Patel K, Rosano C, Faulkner K, Inzitari M, 
et al.Gaitspeedandsurvival in older adults.JAMA.2011;305(1):50-8. 

NORMAS PARA OS ATENDIMENTOS: 

Os discentes  

1. Não poderá ter falta nos atendimentos aos pacientes, exceto com a apresentação de 
atestado médico (Resolução 37/97 CEPE/UFPR). 

2. Cada aluno deverá estar pontualmente no horário previsto, de trajeto completo branco, 
jaleco branco de manga longa e carteirinha. Levar em cada atendimento o seu próprio material 
(estetoscópio, esfigmomanômetro, goniômetro, termômetro, fita métrica, papel, caneta, martelo de 
buck e ficha de avaliação). O esfigmomanômetro deverá estar calibrado e ser testado antes da data 
de cada atendimento, para que no momento do atendimento o equipamento esteja funcionando! 

3. Permanecem no HC durante 1 período de atendimento, ou seja, aproximadamente 
1h20minutos 

4. Atenderão os pacientes 1 vez por semana presencial e ofertará a possibilidade de mais um 
atendimento remoto/teleatendimento (em ambiente fora do HC), conforme condições do 
paciente/usuário e sua aprovação por escrito, respeitando que nenhuma imagem será gravada ou 
divulgada, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018). 

As docentes 

1. Permanecem no HC durante 1 tarde (4 horas); 

2. Orientam 3 atendimentos presenciais (em uma tarde) e 3 atendimentos remotos (em outro 
período disponível, conforme horário previamente estabelecido por cada docente 
responsável, em ambiente fora do HC; 

3. O atendimento remoto só será ofertado conforme condições/possibilidade de interação 
remota/teleatendimento do paciente/usuário e após aprovação por escrito, nenhuma 
imagem será gravada ou divulgada, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (Lei 13.709/2018). 

Os pacientes/Usuários 

1. Permanecem no HC durante aproximadamente 1 hora; 

2. Serão atendidos 1 vez por semana presencial e ofertaremos a possibilidade, dentro das 
condições do paciente/usuário e após ciência por escrito, de mais um atendimento remoto 
para orientação/supervisão das condutas domiciliares orientadas durante o atendimento 
presencial; 

3. O atendimento remoto/ teleatendimento não é condição obrigatória e nenhuma imagem será 
gravada ou divulgada, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 
13.709/2018); 
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4. Serão chamados os pacientes, conforme lista de espera das especialidades (áreas da 

neurofuncional, uroginecologia, musculoesquelética e respiratória) do ambulatório de 
fisioterapia do HC. 

5. Se não for possível a alta do paciente ao final da disciplina, este deve retornar para o 
ambulatório de origem e devemos comunicar a chefe do serviço de Fisioterapia do HC, para 
sabermos qual encaminhamento devemos dar.  

 
6. Se o paciente desistir, devemos comunicar a chefe do serviço de Fisioterapia do HC, para 

que ela verifique a possibilidade de triar outro paciente do ambulatório de Fisioterapia para 
atendermos ao longo da disciplina. 

7. Ao paciente, serão permitidas 2 faltas justificadas (norma já estabelecida pelo Serviço de 
Prevenção e Reabilitação do HC). Mais de 2 faltas consecutivas sem justificativa 
antecipada, poderá ser suspenso o atendimento fisioterapêutico do paciente. 
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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) 
BIREME. BVS-Informação e conhecimento em ciências da saúde. http://www.bireme.br/ 
COCHRANE. http://cochrane.bireme.br/ 
LIVRE. Periódicos de livre acesso na internet. http://livre.cnen.gov.br/Default1024.asp 
PEDRO. Welcome to PEDro - The Physiotherapy Evidence Database. http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/ 
PUBMED.PubMed Central Homepage. http://pubmedcentral.nih.gov/ 
SCIRUS.Scirus - for scientific information.http://www.scirus.com/srsapp/ 
Base de periódicos da CAPES: www.periodicos.capes.gov.br 
* Não será permitida a utilização de referências de sites que não sejam de revistas indexadas ou órgãos governamentais 
como OMS, Ministério da Saúde, secretaria da Saúde do Estado do Paraná, IBGE, entre outros. 
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