ESCOLA DE SAÚDE
L A S A L L E | S A N TA C A S A

ESPECIALIZAÇÃO EM

FISIOTERAPIA HOSPITALAR
E INTENSIVISMO
A importância da atuação do ﬁsioterapeuta em âmbito
hospitalar aponta para a necessidade de qualiﬁcação e
formação continuada desses proﬁssionais. A prática em
unidades hospitalares e de terapia intensiva, promovida
pela Escola de Saúde La Salle | Santa Casa, possibilitará a
formação
capacitados

de

ﬁsioterapeutas

para

práticas

críticos,

reﬂexivos

e

qualiﬁcadas voltadas

à

humanização e ao trabalho inter e multidisciplinar.
Atividades presenciais: nas dependências da Santa Casa,
sábados e domingos, uma vez ao mês, das 8h30min às
17h30min. Eventualmente, as aulas poderão ocorrer nas
dependências da Universidade La Salle.
Atividades a distância: Atividades postadas pelo professor
da disciplina na plataforma Classroom.
Atividades práticas: mediante agendamento, fora do
horário regular das aulas, conforme funcionamento e
disponibilidade das áreas especializadas da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia. A prática poderá ser iniciada a
partir do segundo semestre do curso.

Conﬁra a matriz curricular

ESTRUTURA CURRICULAR
DISCIPLINA / CARGA HORÁRIA
COMPONENTES CURRICULARES A DISTÂNCIA

1.

Seminário de ética e conduta proﬁssional

20h

2.

Telessaúde: tendências, desaﬁos e oportunidades

20h

3.

Prática assistencial baseada em evidências

20h

Carga horária total de componentes curriculares a distância

60h

COMPONENTES CURRICULARES HÍBRIDOS

4.

Gestão de processos, tecnologias e planejamento
a ﬁsioterapia no ambiente hospitalar

20h

5.

Avaliação em emergência e unidades de terapia intensiva

20h

6.

Avaliação em unidades de internação

20h

7.

Prescrição de tratamento ﬁsioterapêutico em emergência,
unidades de terapia intensiva e unidades de internação

20h

8.

Mobilização precoce

20h

9.

Ventilação mecânica invasiva

20h

10. Ventilação não invasiva e oxigenioterapia

20h

11. Recursos tecnológicos em ﬁsioterapia

20h

12. Reabilitação funcional em emergências

20h

13. Fisioterapia em pacientes com afecções graves crônicas

20h

Carga horária total de componentes curriculares híbridos

200h

COMPONENTE CURRICULAR PRÁTICO

14. Prática supervisionada em ﬁsioterapia hospitalar
e intensivismo

100h

Carga horária total de componente curricular prático

100h

TOTAL: 360h

