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11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S) ........
Danielie Soarem Rocha Vieira i
 
111. PRE-REQUISITO(S)
COD}GO

DCS 7461
DCS 7496

NOME DA DISCIPLINA l

Fisioterapia em Cardiologia l l
Fisiologia do Exercício

 
IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA E QFEBECIDA .......
Graduação em Fisioterapia

 
V.JUSTIFICATIVA
O proHlssional Hjsioterapeuta necessita conhecer os testes de avaliação em desempenho cardiorresplratório;
as cirurgias cardíacas c suas implicações clínicas; c os princípios da Reabilitação Cardíaca cjn suas
diferentes fases e em diferentes populações.
 
V{.E]WENTA ;;;; .

Principais métodos diagnósticos em cardiologia. Fisioterapia aplicada às disfunções cardiovasculares:
avaliação. condutas. técnicas e reabilitação cardíaca:
 
VII.OBJETIVOS

Fomecer ao aluno conhecimentos na área de cardiologia aplicada à nlsiotcrapia.

Objetivos Específicos:
Discutir sobre os principais testes dc avaliação cm desempenho cardiorrcspiratórlo.
Aplicar os testes de avaliação em desempenho cardiorrespiratóno.
Discutir sobre as cinirgias cardíacas, pré- e pós-operatório e implicações clínicas.
Discutir sobre os princípios de reabilitação cardíaca e suas diferentes fases.
Discutir sobre os Princípios dc reabi]itação cardíaca cm diferentes pgpyjaçõcs. ]



xl. CKomocKAivii;f;ÊÕRiêÕ
Semanas l Datas Assunto

Vll}. CONTEUDO PROGjiAMATICO
Fisiologia clínica do exercício físico
Testes dc avaliação em desempenho cardiorrespiratório
Pré e pós-operatórios de cirwgia cardíaca
Reabilitação cardíaca

}X. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
As aulas conjugarão o uso de projetor multimédia, para exibição áudio-visual, a exposição oral para
abordagem dos conceitos e discussão, bem como o uso de quadro (Lousa) quando necessário. Ao final de
cada aula ministrada os alunos receberão um material para leitura complementar (artigo científico). Na aula
subsequente, o assunto abordado nesse artigo será discutido. Esse material irá aprimorar os conceitos
estudados, bem como introduzirá uma altenlativa para despertar o interesse sobre a aplicação prática dos
recursos teraoêuticos na flsioteraoia.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIACAO
e A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os

quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades conespondentes
a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

e A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). (Art. 69 e 72 da Res. n' 1 7/CUn/1 997).
e O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá

direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), excito as atividades constantes no art.70,$ 2'
A nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais
(MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

NF - (MP+REC)/2
e Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será

atribuída nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1 997)

Avaliação Teórica

Prova 1 -- ] 0.0 (PESO 3)
Prova ll - l0,0 (PESO 4)
Atividades Práticas - l0,0 (PESO l)
Relatório de atividades práticas - l0,0 (PESO 2)

+Se detectado plágio será atribuída nota 0 à atividade.
* As provas poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas.

Observações:
Avaliação de segunda chamada:
Para pedido de segunda avaliação somente em casos em que o aluno, por motivo de força maior e
plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá fomlalizar pedido
de avaliação à chefia de departamento dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação.

Horário de atendimento ao aluno: Quinta feira, l Ih, -- Sala 8, bloco C
Obs.: Em caso de ausência do professor para participação em evento científico, a carga horária e o
conteúdo da disciplina serão repostos conforme acordado com os alunos previamente.



XII. Feriados previstos para o semestre 2019.1
DATA

03/04/20 19- Aniversário de Araranguá
19/04/2019- Sexta Feira Santa
2 1/04/20 1 9- Feriado de Tiradentes/ Páscoa
0] /05/20 1 9- Dia do Trabalhador

1'
11/03 a

15/03/19

Revisão Fisiologia clínica do exercício

2'
18/03 a

22/03/19
Fisiologia clínica do exercício

3'
25/03 a

29/03/19
Fisiologia clínica do exercício - atividade prática

4'
O1/04 a

05/04/19

Prova 1 / FERIADO

5'
08/04 a

12/04/19
Testes máximos de avaliação em desempenho cardiorrespiratório (Teoria)

6'
15/04 a

19/04/19
Testes máximos de avaliação em desempenho cardiorrespiratório (Prática)

7'
22/04 a

26/04/19
Testes submáximos de avaliação em desempenho cardiorrespiratório
(Teoria/Prática)

8'
29/04 a

03/05/19
Testes submáximos de avaliação em desempenho cardiorrcspiratório (Prática)/
FERIADO

9'
06/05 a
l0/05/19

Discussão sobre resultado das práticas de teste máximo e submáximos/
Princípios Gerais para a Prescrição do Exercício

10'
13/05 a

17/05/]9
Reabilitação cardíaca Fase 1/ Pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca

1 ]'
20/05 a

24/05/19
Pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca - Atividade prática

12'
27/05 a

31/05/19
Reabilitação cardíaca Fase 2

13'
03/06 a

07/06/19
Reabilitação cardíaca -- Fase 3 e 4 - atividade prática

14'
l0/06 a

14/06/19
Reabilitação Cardíaca Especificidades para as diferentes populações (HAS,
Dislipidemias/ DM/ Obesidade)

15'
17/06 a

21/06/19
Reabilitação Cardíaca -- Especificidades para as diferentes populações

(insuÊlciência coronariana/ Pós IAM)

16'
24/06 a

28/06/19
Reabilitação Cardíaca -- Especificidades para as diferentes populações

(Tnsuüiciência Cardíaca)

17'
O1/07 a

05/07/19
Reabilitação Cardíaca -- Especificidades para as diferentes populações

(marcapasso)/ Prova IT



04/05/201 9- Dia da Padroeira de Araranguá
20/06/2019- Corpus Christi
21/06/20 1 9- Dia não letivo

Os livros acima citados constam na Biblioteca Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias
também podem ser encontradas no acervo da disciplina, impressos ou em CD, disponíveis para consultasem sala

Prosa. Dra. Daiana Cristine Bundchen

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso

0 /.
r'Á'"'

Coordenador do curso de Fisioterapia

- ' UFSC Centro Araanguá

XTll.BIBLIOGRAFI
Bibliografia Básica
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XIV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. MACHADO,M.

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
2. PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. 2' Ed. Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
3. TIMERMAN, A.; CASAR, L. A. M.; FERREIRA, J. F. M.; BERTOLAMI, M. C. (Ed). Manual de

cardiologia/ Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo: SOCESP. São Paulo: Atheneu, 2004.
Disponível em: https://lectio.com.br/dashboard/midia/detalhe/257.

4. POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento
físico e ao desempenho. 6' Ed. São Paulo: Manole, 2009.

5. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Diretriz de reabilitação cardiopulmonar e
metabólica: aspectos Práticos e resoonsabilidades. Ara Rraç rnrdinl ., RÃ n l n 7Á.m lnlá


