
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE:  Ciências da Saúde 
CURSO: Fisioterapia Período: 6º  
DISCIPLINA: Fisioterapia Geriátrica Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 
SEMANAL:  02 horas TOTAL: 40 horas PRÉ-REQUISITO:        
 

EMENTA 
O envelhecimento e sua influência no movimento e independência. Avaliação e diagnóstico 
fisioterapêutico voltado à Geriatria. Atuação fisioterapêutica junto a indivíduos idosos, na 
prevenção e no tratamento de patologias. Atendimento individual, em grupo e para idosos 
institucionalizados. 
 

OBJETIVOS 

 Preparar o aluno para uma atuação eficiente em geriatria 

 Mostrar os vários recursos que podem ser utilizados 

 Abordar as principais patologias geriátricas e considerações sobre o tratamento específico da 
terceira idade e sua prevenção 

 Treinar o acadêmico a reconhecer alterações naturais e alterações patológicas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1 – Generalidades 

• Característcas sócio-afetivas 

• A aposentadoria 

• O tempo livre 

• Características psíquicas 
2 – Qualidade de vida na terceira idade 

• Conceitos 

• Medida de qualidade de vida na velhice 

• Estrutura da qualidade de vida 
3 – Aspectos biológicos do envelhecimento 

• Teorias do envelhecimento 

• Considerações sobre os órgãos e tecidos – alterações na terceira idade 
4 – Avanços e anamnese no paciente geriátrico 

• Procedimentos para anamnese 

• Tópicos da anamnese 

• Avaliação da dor 

• Exame da performance física 

• Testes funcionais 
5 Fisiologia do exercício aplicado a geriatria 

• Capacidade funcional, envelhecimento e exercício 

• Efeitos sobre o idoso 
 
6 – Aplicação de agentes termofototerápicos em geriatria 



 

 

• Os recursos e as contra-indicações em idosos: ondas curtas, laser, eletroterapia, infra-
vermelho 
7 – Fisioterapia aplicada em várias especialidades 

• Neurologia: principais patologias e intervenção 

• Reumatologia: principais patologias e intervenção 
Osteoartrose, artrite reumatóide, osteoporose, sarcopenia, miopatias 

• Ortopedia: principais patologias e intervenção 
Síndrome do impacto, lesões meniscais, estenose lombar degenerativa, artroplastia, 
fraturas 

• Cardiovascular: principais patologias e intervenção 
Alterações normais no envelhecimento, doenças da artéria coronária, HAS, arritmias 

• Respiratório: principais patologias e intervenção 
Infecções, pneumonia, tuberculose, DPOC, câncer de pulmão 

8 - Musicoterapia 

• Conceito 

• Aplicação em terceira idade 
9 Emergência em primeiros socorros 

• Dor torácica 

• Dificuldade respiratória 

• Perda de consciência 

• Inconsciência devido ao diabetes 

• Hipertensão arterial 

• Hipotensão arterial 

• Convulsão 

• Dor após queda na fisioterapia 
 10 – Sugestões de fichas de exercícios 

• Hidroterapia 

• Exercícios de relaxamento 

• Exercícios em duplas 

• Exercícios em grupo 

• Exercícios ao ar livre 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, seminários, trabalhos discursivos em grupo, aulas práticas com os exercícios. 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Datashow; textos; artigos; transparências 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalho em grupo de Pesquisas  

 
 
 



 

 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em 2 provas teóricas e trabalhos. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em1 prova teórica 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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