
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE:  Ciências da Saúde  
CURSO: Fisioterapia Período: 5º  
DISCIPLINA: Massoterapia e Manipulação Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 80 horas 
SEMANAL: 4 horas TOTAL: 80 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
 

EMENTA 
Introdução à massoterapia: conceitos e histórico. Técnicas de massoterapia e manipulação. A 
massoterapia e a manipulação na reabilitação neuro-músculo-esquelética. 
 

OBJETIVOS 
Fornecer ao aluno competências e habilidades relacionados aos conhecimentos básicos de 
massoterapia e manipulação referentes a promoção , prevenção , cura e ou reabilitação do 
paciente. 
Possibilitar ao aluno conhecimento das principais técnicas hoje empregadas. 
Interagir o conhecimento teórico com a prática. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Contextualização histórica da massoterapia 
- Principais manobras utilizadas na massoterapia 
- Indicações e contra-indicações da massoterapia 
- Aplicações terapêuticas do toque: conceitos, objetivos e aplicações práticas 
- Massagem clássica por regiões: princípios básicos, aplicações e técnicas 
- Massagem em bebês (Shantala): conceitos, indicações, contra-indicações, aplicação prática 
- Anatomofisiologia do tecido conjuntivo: conceituação de fáscia 
- Globalidade 
- Massagem do tecido conjuntivo: princípios básicos, indicações, contra-indicações aplicação 

prática 
- Técnica de massagem profunda de Cyriax: conceitos, indicações, contra-indicações, aplicação 

prática 
- Massagem desportiva: princípios biológicos do treinamento desportivo, indicações, contra-

indicações, aplicação prática, principais técnicas utilizadas 
- Manipulações: diferenças entre osteopatia e quiropraxia, princípio básicos, efeitos fisiológicos, 

indicações e contra-indicações. 
- Alteração, exame e avaliação das disfunções osteopáticas 
- Técnicas Gerais de Osteopatia (TGO): princípios básicos, efeitos fisiológicos, tipos de TGO, 

indicações e contra-indicações, aplicações práticas das técnicas de TGO 
- Mobilização Neural: princípios básicos, efeitos fisiológicos, tipos de MN, indicações e contra-

indicações, aplicações práticas das técnicas de MN 
- Crochetagem – Diafibrólise Percutânea - princípios básicos, efeitos fisiológicos, indicações e 

contra-indicações, aplicações práticas das técnicas de Crochetagem 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva interativa, aulas práticas, revistas, jornais, trabalho dirigido em grupo ou individual, 
leitura e discussão de texto, resolução de exercício, apresentação de trabalho, etc. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro negro 
Vídeo 
Datashow 
 
 



 

 

 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Frequentar as aulas 
Executar na prática os conteúdos ministrados nas aulas teóricas 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em 2 provas teórico-práticas. 
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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