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Com o intuito de incentivar a busca por conhecimento sobre as profissões, lançaremos 
semanalmente nos grupos de WhatsApp das turmas e coordenação, links, informações, 
dados e curiosidades sobre diversas profissões e atividades profissionais. 

Fisioterapia 
 

O(a) profissional fisioterapeuta trata e previne doenças e lesões, empregando técnicas como massagem 
e ginástica. Esse profissional diagnostica e trata problemas causados por má-formação, acidentes ou 
vícios de postura. Aplica massagens, orienta exercícios que têm a finalidade de restaurar, desenvolver e 
manter a capacidade física e funcional do paciente. Auxilia na recuperação de acidentados e portadores 
de distúrbios neurológicos, cardíacos ou respiratórios, trabalha com idosos, gestantes, crianças e 
pessoas física ou mental. 
 

1 POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO/A FISIOTERAPEUTA: 
1.1 Cardiologia e pneumonologia 
Cuidar de pacientes nas fases pré- e pós operatória. Prevenir e tratar doenças respiratórias e cardíacas além de 
reabilitar doentes, prescrevendo e aplicando exercícios ligados aos aparelhos respiratório e circulatório. 
1.2 Dermatologia 
Aplicar massagens e aparelhos de raios infravermelhos, ultravioleta e laser para reduzir lesões e acelerar a 
cicatrização de queimaduras e cortes cirúrgicos. 
1.3 Estética 
Aplicar técnicas em pacientes pós-cirurgia plástica. 
1.4 Fisioterapia do trabalho 
Prevenir e tratar doenças relacionadas com o trabalho, como lesões causadas por esforço repetitivo (LER). 
1.5 Fisioterapia esportiva 
Prevenir e reabilitar lesões em atletas  e em praticantes de atividades esportivas. 
1.6 Grupos especiais 
Estimular músculos de quem sofre limitações de movimento, como idosos e portadores de deficiência física. 
1.7 Indústrias de equipamentos 
Pesquisar, desenvolver e testar equipamentos para uso em terapia. 
1.8. Neurologia adulta  
Auxiliar na reabilitação dos pacientes que tiveram AVE (acidente vascular encefálico), paralisia e traumatismo de coluna e 
crânio. 
1.9 Neurologia pediátrica 
Auxiliar na reabilitação dos portadores de patologias e síndromes típicas de criança, como paralisia cerebral e síndromede 
Down. 
1.10 Ortopedia e traumatologia  
Acelerar a recuperação de movimentos e reduzir as dores de pacientes com fraturas, traumas e luxações. Prevenir e 
reabilitar lesões de coluna vertebral e das articulações causadas por postura incorreta ou esforço repetitivo.  
1.11 Terapia intensiva 
Tratar pacientes críticos internados em UTIs, aplicando técnicas para reabilitação respiratória, neurológica e do aparelho 
musculuesquelético. 

Fonte: www.guiadoestudante.com.br  
Consulte o Conselho Federal de Fisioterapia: https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=2339  

 
2 O CURSO DE FISIOTERAPIA NO BRASIL 
O curso de Fisioterapia, tem como base do currículo aulas de biologia, anatomia, fisiologia, patologia, saúde 
pública, recursos terapeuticos manuais, neurologia, ortopedia, traumatologia entre outras. A duração média 
é de 4 anos, sendo o último, normalmente dedicado a estágio obrigatório. Com o envelhicimenton da 
população, a demanda por fisioterapeutas deve crescer em serviços de reabilitação de movimentos e alívios e 
dores crônicas. A fisioterapia hospitalar continua demandando profissionais, bem como APAEs e secretarias 
de saúde. 
 
3 O CURSO DE FISIOTERAPIA EM JUIZ DE FORA 
UFJF: https://www.ufjf.br/facfisio/  
UNIPAC/JF: https://www.unipacjf.com.br/cursos/fisioterapia  
UNIVERSO/JF: https://universo.edu.br/curso/fisioterapia/  
UNICSUM/JF: https://www.unicsum.edu.br/ensino/graduacao/tradicionais/fisioterapia.asp  
SUPREMA/JF: https://www.suprema.edu.br/cursos-graduacao/fisioterapia  
ESTÁCIO/JF: https://portal.estacio.br/unidades/centro-universit%C3%A1rio-est%C3%A1cio-juiz-de-
fora/cursos/gradua%C3%A7%C3%A3o/bacharelado-e-licenciatura/fisioterapia/  
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