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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde 
CURSO: Fisioterapia Período: 7º 
DISCIPLINA: Fisioterapia Cardiológica Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 
SEMANAL:  2 horas TOTAL: 40 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
 

EMENTA 
Avaliação e diagnóstico fisioterapêutico de pacientes cardíacos. Objetivos terapêuticos na 
recuperação das patologias clínicas e cirúrgicas do sistema cardiovascular. Reabilitação das 
enfermidades cardiovasculares em condições clínicas e cirurgicamente tratáveis. Métodos para o 
programa de condicionamento e / ou reabilitação cardiovascular. Objetivos terapêuticos. 
Prevenção das doenças cardiovasculares. 
 

OBJETIVOS 
GERAL:  Fornecer ao graduando noções de fisiopatologia , avaliação e tratamento das patologias 
cardiovasculares, preparando os alunos para a atuação acadêmico-profissional. 
ESPECÌFICOS: 
Discutir a  fisioterapia cardíaca para a atuação dentro do mercado de trabalho. 
Revisar as variáveis fisiológicas do sistema cardiovascular sadio e patológico,  para interpretá-las 
durante avaliações e tratamentos. 
Avaliar exames complementares e condutas de atendimentos em pacientes com perfil de doença 
cardíaca. 
Aplicar os métodos de condicionamento em suas diversas fases, adequando aos níveis 
previamente definidos e individualizados para cada paciente. 
Usar as técnicas cardio-respiratórias  para se obter sucesso frente ao quadro clínico do paciente, 
nas diversas patologias. 
Planejar condutas de tratamento fisioterapêutico em pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas 
em crianças e adultos. 
Praticar os conhecimentos desenvolvidos em situações reais com pacientes em campo. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.1.  Importância da Fisioterapia Cardiovascular 
1.2.  Revisão de fisiologia cardíaca. 
1.3.  Eletrocardiografia básica 
2.1.  Aterosclerose : visão básica do processo de aterogênese e patofisiologia 
2.2.  Revisão Patologias - Hipertensão arterial sistêmica, Isquemia e infarto agudo do miocárdio,  
Cardiopatias congênitas, Cirurgias cardíacas mais comuns. 
2.2.  Fatores de risco para a doença arterial coronariana. 
2.3.  Respostas fisiológicas normais e anormais ao exercício físico 
2.4.  Avaliação do Cardiopata, física e testes de esforço. 
3.1.  Fases da Reabilitação Cardíaca; 
3.2.  Protocolos de Recondicionamento Cardiovascular. 
4.1. Ventilação Mecânica no Cardiopata 
4.2. Pré e Pós-Operatório de cirurgias cardiovasculares em crianças e adultos; 
4.3. Condutas fisioterapêuticas e monitorização na fase hospitalar. 
5.1. Tomada de Decisão para Programação de Exercícios. 
5.2.  Implementação de um Serviço de Fisioterapia em Cardiologia. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva interativa, trabalho dirigido em grupo, leitura e discussão de texto, resolução de 
exercício, simulação, apresentação de trabalho, dinâmicas de grupo. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 
Apostila, Quadro-negro, retroprojetor, datashow; Clínica escola de fisioterapia 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em 2 provas teóricas. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em 1 prova teórico-prática de 20 pontos, e entrega de 
trabalho no valor de 10 pontos. 
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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