
BACHAREL EM 
FISIOTERAPIA

Quantos Estágios Supervisionados são para o curso?  

Onde é realizado os Estágios da Fisioterapia?

Quais os campos de atuação do estagiário?

Coordenadores do curso:
 -  Profº  Marcos Maximi l iano Boscatto 
Contato prof .marcos.boscatto@unifacvest .edu.br 

-  Profº  Ir ineu Jorge Sarto
Contato prof . i r ineu.sartor@unifacvest .edu.br 

perguntar para o Marcos.

Todos os estágios da Fis ioterapia são feitos na Cl ínica Saúde
Unifacvest ,  na c l ín ica é oferecida toda a estrutura para um
atendimento de qual idade e apoio a comunidade carente;
Os atendimentos da c l ín ica são feitos sempre na parte da tarde das
13:00 as 17:00 (Horário deve ser respeitado) ,  todos os alunos passam
por todos os campos,  os estagiár ios são div ididos em grupos de 4 até
6 pessoas e passam uma semana em cada área de estágio;  

 Os estágios são div ididos em cinco campos de atuação:  Ortopedia,
Neurologia Adulto/ Infant i l ,  Hidroterapia,  Pi lates e Cardiorrespiratória.
As aulas são escaladas à cr i tér io do professor,  os alunos devem
assinar a l ista de presença na entrada.  
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Desde o pr imeiro dia o aluno já tem contato com o paciente,  na
primeira sessão os alunos fazem uma aval iação -  anamnese/exame
fís ico;
Após a aval iação com o paciente,  os alunos cr iam um plano de
tratamento,  que será entregue ao professor para anál ise;
Após o plano de tratamento ser aprovado pelo professor,  o
mesmo começa a ser apl icado nos pacientes;
A evolução e tratamentos apl icados nos pacientes são descr itos
em prontuários,  esses prontuários recebem a assinatura e
aprovação dos supervisores ao f inal  do estágio e f icam arquivados
na Cl ínica saúde para eventuais pesquisas e servem banco de
dados para casos futuros;
CASOS FREQUENTES NA ORTOPEDIA:  Dor nos ombros,  dor na
lombar,  lesões esport ivas e lesões de acidentes.

Desde o pr imeiro dia o aluno já tem contato com o paciente,  na
primeira sessão os alunos fazem uma aval iação -  anamnese/exame
fís ico;
Após a aval iação com o paciente (neste caso com se trata de
crianças,  a aval iação se dá com a famíl ia) ,  os alunos cr iam um
plano de tratamento,  que será entregue ao professor para anál ise;
Após o plano de tratamento ser aprovado pelo professor,  o
mesmo começa a ser apl icado nos pacientes;
A evolução e tratamentos apl icados nos pacientes são descr itos
em prontuários,  esses prontuários recebem a assinatura e
aprovação dos supervisores ao f inal  do estágio e f icam arquivados
na Cl ínica saúde para eventuais pesquisas e servem banco de
dados para casos futuros;

Cada campo de atuação tem seu professor supervisor:

Ortopedia -  Professor Bruno Rech:

Neurologia Infantil  -  Professora Caroline Schinaider



CASOS FREQUENTES NA NEUROLOGIA INFANTIL:  Cr ianças com
autismo, paral is ia e Cr ianças com TDAH (Transtorno de Déf ic i t  de
Atenção e Hiperat iv idade) .

Desde o pr imeiro dia o aluno já tem contato com o paciente,  na
primeira sessão os alunos fazem uma aval iação -  anamnese/exame
fís ico;
Após a aval iação com o paciente,  os alunos cr iam um plano de
tratamento,  que será entregue ao professor para anál ise;
Após o plano de tratamento ser aprovado pelo professor,  o
mesmo começa a ser apl icado nos pacientes;
A evolução e tratamentos apl icados nos pacientes são descr itos
em prontuários,  esses prontuários recebem a assinatura e
aprovação dos supervisores ao f inal  do estágio e f icam arquivados
na Cl ínica saúde para eventuais pesquisas e servem banco de
dados para casos futuros;
Segunda a quarta,  pacientes da Neuro/ Quinta e sexta,  pacientes
da Hidro;
CASOS FREQUENTES NA NEUROLOGIA ADULTA: Pacientes v í t imas
de AVC (Acidente Vascular Cerebral ) ,  Traumas Crânio Encefál ico,
Paral is ia Cerebral ,  Mal  de Parkinson.
CASOS FREQUENTES NA HIDROTERAPIA:  Pacientes ortopédicos
com disfunções osteo-musculares (Tendinite ,  Artr i te ,  Artrose…).

Desde o pr imeiro dia o aluno já tem contato com o paciente,  na
primeira sessão os alunos fazem uma aval iação -  anamnese/exame
fís ico;
Após a aval iação com o paciente,  os alunos cr iam um plano de
tratamento,  que será entregue ao professor para anál ise;

Neurologia Adulto e Hidroterapia -  Professor João Henrique de
Oliveira

Pilates -  Professora Mariele Silveira



Após o plano de tratamento ser aprovado pelo professor,  o
mesmo começa a ser apl icado nos pacientes;
A evolução e tratamentos apl icados nos pacientes são descr itos
em prontuários,  esses prontuários recebem a assinatura e
aprovação dos supervisores ao f inal  do estágio e f icam arquivados
na Cl ínica saúde para eventuais pesquisas e servem banco de
dados para casos futuros;
O curso de Fis ioterapia não possui  uma discipl ina específ ica de
Pi lates,  os conceitos do Pi lates estão incluídos no conteúdo de
outras discipl inas;
Na área de Pi lates,  os pacientes buscam a prevenção e prat icar
at iv idade f ís ica.  Nesta área também se atende os pacientes com
patologias na coluna,  dores nas art iculações e doenças
relacionadas ao sedentarismo.

Desde o pr imeiro dia o aluno já tem contato com o paciente,  na
primeira sessão os alunos fazem uma aval iação -  anamnese/exame
fís ico;
Após a aval iação com o paciente,  os alunos cr iam um plano de
tratamento,  que será entregue ao professor para anál ise;
Após o plano de tratamento ser aprovado pelo professor,  o
mesmo começa a ser apl icado nos pacientes;
A evolução e tratamentos apl icados nos pacientes são descr itos
em prontuários,  esses prontuários recebem a assinatura e
aprovação dos supervisores ao f inal  do estágio e f icam arquivados
na Cl ínica saúde para eventuais pesquisas e servem banco de
dados para casos futuros;
Nos procedimentos mais invasivos os alunos treinam em bonecos
antes de apl icar nos pacientes;
CASOS FREQUENTES NA CARDIORRESPIRATÓRIA:  Casos pulmonares,

Cardiorrespiratória -  Franciele Minosso



pacientes que apresentam secreção e pressão alta ,  também
pacientes cardíacos com patologias do coração em geral .

Conclusão do Estágio e Avaliação:
No f im de todos os campos de estágio,  os professores supervisores
aval iam os alunos através de provas prát icas,  as médias atr ibuídas
aos alunos são encaminhadas aos coordenadores que as lanças no
sistema.


