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EMENTA 

 

Atualização de conceitos de Anatomia, Fisiologia, Cinesiologia Aplicada e Biomecânica, que envolvem a 

atividade desportiva. Analisar os fatores que desencadeiam as lesões mais freqüentes no esporte e despertar a 

consciência dos alunos para importância da fisioterapia preventiva no esporte. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Levar aos alunos conhecimentos teórico-prático sobre fisioterapia desportiva, quanto ao seu dia a dia diante de 

uma equipe desportiva, as mais variadas situações que envolvem está área, as lesões mais comuns e seu 

tratamento emergencial e a longo prazo, bem como os fatores de risco e principalmente a abordagem do paciente 

atleta e esportista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reforçar conceitos anatômicos, fisiológico e cinesiológico; 

 Conhecer a biomecânica da lesão nos mais diferentes esportes; 

 Demonstrar a eficiência da equipe multidisciplinar na prevenção e no tratamento das lesões do atleta; 

 Demonstrar protocolos avançados de tratamento das lesões nos atletas; 

 Demonstrar conceitos relacionados ao atendimento emergencial do atleta; 

 Exemplificar os fatores de risco das atividades esportivas; 

 Demonstrar métodos de avaliação no atleta e/ou esportistas. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Aulas teóricas expositivas. 

o Demonstrações práticas. 

o Utilização de recursos audiovisuais (multimídia, retroprojetor; projetor de slides). 

o Utilização do quadro-negro. 

o Palestras com Profissionais Convidados nas Diferentes Áreas de Atuação da Fisioterapia 

Desportiva. 

 

 Aulas Práticas 

o Vivência prática em grupo da avaliação das diversas lesões no atleta; 

o Vivência prática em grupo dos métodos de reabilitação em atletas; 

o Vivência prática em grupo dos métodos de reabilitação/treinamento em atletas e esportistas; 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

o Prova teórica dissertativa e/ou testes de múltipla escolha; 

o Prova prática e Trabalho específico em sala de aula. 



o Projeto Integrador (20% da nota no 2º. e 4º. Bimestre) 

 

 

PROGRAMA 

1) Aspectos gerais da Disciplina 

o Definições e conceitos da disciplina; 

o Apresentação do programa, bibliografia e critérios de avaliação. 

 

2) Avaliação do atleta e do esportista 

o Avaliação ortopédica, traumatológica e esportiva; 

o Conceitos de Fisiologia Aplicada a Fisioterapia Esportiva; 

o Conceitos nutricionais; 

o Conceitos psicológicos; 

o Avaliação isocinética 

o Princípios dos primeiros socorros em Lesões e Traumas. 

 

3) Reabilitação do atleta e do esportista 

o Principio da reabilitação; 

o Métodos terapêuticos; 

o Treino proprioceptivo; 

o Treino funcional; 

o Treino isocinético; 

o Interação terapeuta/treinador. 

 

4) Ocorrência das lesões em determinados esportes 

o Lesões musculares; 

o Lesões ligamentares; 

o Lesões ósseas; 

o Principais lesões nos membros superiores e suas articulações; 

o Principais lesões nos membros inferiores e suas articulações; 

o Principais lesões na coluna vertebral; 

 

5) Prevenção das lesões nos atletas e esportistas 

o A escolha do calçado; 

o Utilização do equipamento de proteção; 

o Aplicação de Bandagem Funcional 

o O aquecimento e o alongamento como prevenção de lesões. 
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