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1. Apresentação
A pós-graduação em Fisioterapia Hospitalar e Terapia Intensiva Adulto oferece os
conhecimentos específicos exigidos para o profissional fisioterapeuta que atua no
mercado de trabalho. Estes conhecimentos garantem o cuidado e a reabilitação segura e
de qualidade aos pacientes que necessitam de atenção no ambiente hospitalar e nas
unidades de terapia intensiva.
Dada a grande responsabilidade ética que o cuidar dos pacientes implica há necessidade
de conscientização e integração do pensamento ético na prática profissional.
Atualmente, a especialização é um grande diferencial para ingressar na carreira
hospitalar, pois através do aprendizado teórico-prático oferecido no curso, prepara o
fisioterapeuta para atuação neste ambiente complexo e desafiador.
2. Objetivos do Curso
Formar profissionais com um perfil de conhecimentos específicos, humanísticos e
crítico-reflexivo com os princípios e valores que regem o exercício profissional na área
hospitalar, persuadido de uma postura ativa voltada para a melhoria da qualidade de vida
e seu compromisso como agente de transformação, capaz de conhecer e intervir sobre
os problemas/situações de saúde-doença.
2.1.
Objetivos Gerais
Formar profissionais com conhecimentos específicos exigidos no atual mercado de
trabalho da reabilitação em terapia intensiva adulto.
2.2.
Objetivos Específicos
. Complementar a formação acadêmica com amplo conhecimento das necessidades de
reabilitação do paciente hospitalizado;
. Atualizar e aprimorar o conhecimento técnico de profissionais que já atuam na
reabilitação hospitalar;
. Proporcionar novos conhecimentos para fisioterapeutas que desejam ampliar suas
áreas de atuação em novas especialidades;
. Oportunizar experiências práticas no ambiente hospitalar com interação entre equipes
assistenciais;
. Oferecer domínio técnico de assistência em reabilitação hospitalar nas diversas
complexidades.
3. Perfil do Egresso
Fisioterapeutas com desejo de atuar em setores voltados para a reabilitação de
pacientes no ambiente hospitalar, nos seus diferentes níveis de complexidade e fases de
acompanhamento.
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. Fisioterapeutas que se destacam no mercado de trabalho pela sua dedicação no
aprendizado, atualizando seus conhecimentos para aplicação na prática.
4. Matriz Curricular
Disciplina

CH

Professor Titular

Titulação

CIÊNCIA E INOVAÇÃO

32

RENATA KOCHHANN

DOUTORA

PACIENTE CRÍTICO I

32

MÁRCIO LUIZ FERREIRA DE CAMILLIS

DOUTOR

PACIENTE CRÍTICO II

32

DANUSA ROSSI

DOUTORA

SUPORTE VENTILATÓRIO NO PACIENTE
CRÍTICO

32

MÁRCIO LUIZ FERREIRA DE CAMILLIS

MESTRE

REABILITAÇÃO EM CARDIOLOGIA

32

PAULO JOSÉ CARDOSO VIEIRA

DOUTOR

REABILITAÇÃO EM ONCOLOGIA
HOSPITALAR

32

ANDREA BECKER

ESPECIALISTA

REABILITAÇÃO EM NEUROLOGIA

32

JULIANA CRISTINA FOGAÇA
CARNEIRO

ESPECIALISTA

REABILITAÇÃO EM ORTOPEDIA

32

DIOGO SCALON

MESTRE

FISIOTERAPIA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

32

LUCAS GALANT

MESTRE

PRÁTICA SUPERVISIONADA

72

MÁRCIO LUIZ FERREIRA DE CAMILLIS

MESTRE

CH Total

360
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