
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde 
CURSO: Fisioterapia Período: 4º  
DISCIPLINA: Fisioterapia na Atenção Primária Ano:  2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 
SEMANAL: 02 horas TOTAL: 40 horas PRÉ-REQUISITO:        
 

EMENTA 
A fisioterapia na prevenção e promoção da saúde da população em suas relações com o 
ambiente. Estudo sobre o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde nos 
diferentes níveis de atenção à saúde. O atendimento primário em saúde à população. 
 

OBJETIVOS 

• Ressaltar ao acadêmico do curso a importância da prevenção em detrimento do processo 
curativo; 

• Identificar o papel do fisioterapeuta na promoção da saúde, na prevenção de seqüelas 
funcionais, sua inserção na equipe multidisciplinar em saúde pública, na prevenção e 
reabilitação profissional do indivíduo; 

• Capacitar o aluno para o trabalho fisioterapêutico preventivo, em locais específicos como 
empresas, indústrias, escolas etc, capacitando-o para a desejada integração como equipe de 
saúde ocupacional; 

• Capacitar o aluno a identificar situações de risco que podem gerar doenças, deficiências ou 
incapacidades e desenvolver estratégias fisioterapêuticas que poderiam ser adotadas para a 
promoção da saúde nas diversas comunidades e ambientes. 

• Motivar o aluno a praticar e trabalhar de forma interdisciplinar e adquirir conhecimentos 
específicos da promoção da saúde nos diversos espaços que pretendemos explorar, 
considerando ainda as condições socioeconômicas da população selecionada, propondo 
programas preventivos a partir do anterior reconhecimento de campo. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1- Atuação Preventiva em saúde : Relação entre saúde e doença; Níveis de prevenção;  
2- Prevenção de acidentes ; Fundamentação; acidentes domésticos; acidentes na 

comunidade e nas áreas rurais; tipos mais comuns de acidentes (queimaduras, choques 
elétricos, ferimentos, hemorragias, envenenamentos, afogamentos, contusões, introdução 
de corpos estranhos, mordeduras de animais, picadas de insetos e convilsões) 

3- Prevenção em saúde pública : noções básicas de higiene; doenças infecto-contagiosas 
(cólera, dengue, verminoses, gripes e resfriados); Doenças sexualmente transmissíveis; 
Saúde materno-infantil (programas de prevenção, atividades de prevenção, distúrbios 
específicos, aspectos legais, orientações fundamentais para mães e gestantes); Saúde 
escolar; saúde do idoso. 

4 – Atuação preventiva em fisioterapia: fundamentação; Fisioterapia preventiva aplicada 
(imobilismo, períodos pré e pós-cirurgia, estresse, hipertensão arterial sistêmicas, diabetes 
mellitus, artropatias sistêmicas, amputados e esportes). 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e interativas; estudo dirigido em grupo; leitura dinâmica, discussão de texto e 
resolução de problemas; apresentação de trabalhos (seminário) e análise de artigos científicos. 
 



 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Datashow; quadro negro; artigos. 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Pesquisas e trabalho em grupo. 
 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em 2 provas teóricas e trabalhos. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em provas e trabalhos individuais. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em 1 prova teórica de 20 pontos e a realização da ADA no 
valor de 20 pontos 
Avaliação Suplementar – 40pts 
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