Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde

Curso: Fisioterapia
Disciplina: Estágio Supervisionado em Unidade Hospitalar I
Período: 8º
Carga horária: 85 horas /semestre
Eixo: Formação Profissional
Ementa
Prática clínica supervisionada em ambiente hospitalar. Avaliação, elaboração de conduta e
aplicação de tratamento fisioterapêutico específico no paciente com disfunções respiratórias,
cardíacas, pré e pós operatórias. Vivência e tratamento inter e multidisciplinar.

Objetivo
Formar fisioterapeutas com habilidades e competências para atuar na área de assistência a
pacientes em internação ambulatorial e em terapia intensiva. Desenvolver habilidades baseadas no
raciocínio técnico e científico, integrando os conteúdos teóricos e práticos das diferentes áreas de
atuação em fisioterapia. Desenvolver o raciocínio clínico - investigativo. Praticar os procedimentos
de avaliação e terapêutica das disfunções respiratórias, neurológicas e motoras, em pacientes em
terapia intensiva. Identificar, caracterizar e fundamentar as alterações funcionais do paciente
crítico. Interpretar e diagnosticar as alterações da função com a finalidade de propor os objetivos
de tratamento fisioterapêutico. Treinar os procedimentos terapêuticos. Desenvolver os
fundamentos da ventilação mecânica invasiva e não invasiva e suas aplicações na pratica
fisioterapêutica. Interpretar os exames complementares e de imagem
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Conteúdo


Caracterização e avaliação fisioterapêutica no paciente em internação ambulatória e no
paciente critico;



Recursos fisioterapêuticos: manobras de higiene brônquica no paciente em respiração
espontânea e sob ventilação mecânica, manobras de reexpansão pulmonar no paciente em
respiração espontânea e sob ventilação mecânica, incentivadores, RPPI;



Manobras de desobstrução brônquica: pratica de aspiração, bag squeezing;



Ventilação mecânica invasiva e não invasiva e seus fundamentos:
- fundamentos básicos
- ventilação mecânica convencional
- modos de ventilação
- desmame da ventilação
- cuidados com via aérea artificial



Alterações funcionais do paciente sob ventilação mecânica:
- complicações da ventilação mecânica
-disfunções musculares no paciente crítico



Ventilação não invasiva e seus fundamentos;



Monitorização respiratória no paciente crítico;



Monitorização hemodinâmica no paciente crítico;



Fisioterapia no paciente crítico clinico e cirúrgico;



VM no paciente crítico clínico e cirúrgico: doenças respiratórias, pós-operatório, trauma
Interpretação de exames complementares e de imagem e sua aplicação na pratica clinica.
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