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PREFÁCIO 

 

A Faculdade Rodolfo Teófilo – FRT mantida pelo Instituto do Câncer do Ceará – ICC, tem 

como missão “formar profissionais éticos, tecnicamente competentes, politicamente responsáveis e 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável, que contribuam para a melhoria dos serviços de 

saúde e da gestão das empresas e instituições locais, regionais e nacionais”. 

A FRT se estabeleceu no campo do ensino superior ofertando cursos de graduação, extensão 

e pós graduação e eventos que complementam a formação dos estudantes e dos profissionais de 

diversas áreas. Buscando promover uma formação humana e profissional de qualidade, o campus da 

Faculdade Rodolfo Teófilo vem se destacando pela oferta de cursos da saúde, dentre eles o curso de 

Fisioterapia, que foi implementado no ano de 2018 e vem trabalhando na formação de profissionais 

que tenham a visão multidisciplinar, cumprindo o preceito da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão. 

A III Semana da Fisioterapia, com tema: “Fisioterapia: além da reabilitação”, foi mais um 

evento que contribuiu para a formação dos acadêmicos de Fisioterapia e aperfeiçoamento dos 

profissionais da área, além de incentivar a produção científica. 

Nesse propósito é que a Coordenação do Curso de Fisioterapia, apoiada pelo seu Núcleo 

Docente Estruturante – NDE, pela Assessoria de extensão e pela Diretoria da FRT, realizou a III 

SEMANA DE FISIOTERAPIA DA FRT, no período de 14 a 18 do mês de setembro de 2020, com a 

certeza de fomentar a atualização de novos conhecimentos e despertar nos participantes um olhar 

humanizado, multifatorial e multidisciplinar ao avaliar e tratar seus pacientes. 

 

 

 

Profa. Ma. Juliana Ramiro Luna Castro 

Coordenadora do Curso de Fisioterapia da Faculdade Rodolfo Teófilo 
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IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO NA LESÃO DE 

LIGAMENTO CRUZADOR ANTERIOR 

 

 Marlon Agostinho da Silva Porfirio1, Edciney de Oliveira Júnior2, Amanda Souza Araújo3 

 
1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: A ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) é uma lesão muito séria na 

articulação do joelho e acarreta graves problemas funcionais. Os principais agravos são: 

déficit de extensão, anormalidade da marcha, atrofia do quadríceps, instabilidade local, dor 

persistente no joelho e osteoartrite precoce (RISBERG et al, 2007; COTTET et al, 2019). As 

opções terapêuticas são basicamente por meio de exercícios de força para eliminar a inibição 

artrogênica do quadríceps que é desenvolvida após a cirurgia de ligamento cruzado anterior. 

Os exercícios são de cadeia cinética fechada (CCF) e cadeia cinética aberta (CCA), porém, é 

aconselhável realizar com a eletroestimulação muscular, pois ele auxilia também na 

eliminação da inibição artrogênica (RISBERG et al, 2007). Objetivo: Relatar sobre a 

importância do tratamento fisioterápico na lesão de ligamento cruzado anterior. Metodologia: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em agosto de 2020, que as buscas de artigos 

foram realizadas por bases de dados como BVS, Scielo, Pubmed e PEDro. Foram inclusos 

estudos disponíveis em inglês nos últimos quinze anos e que abordassem a importância do 

tratamento fisioterápico na lesão de ligamento cruzado anterior. Os dois autores realizaram a 

estratégia de busca por meio de estudos completos, e as combinações executadas foram: 

ligamento cruzado anterior AND fisioterapia, terapia por exercícios AND ligamento cruzado 

anterior. Resultados: Os estudos relatam que o tratamento fisioterápico para reabilitação de 

LCA é de suma importância, já que vai restaurar a estabilidade articular, o movimento 

articular padrão, ganho de força de quadríceps, por meio de exercícios de cadeia cinética 

fechada e cadeia cinética aberta, resultando na prevenção de subluxações e consequentemente 

reduzindo o risco de mais lesões. Entretanto, o exercício em cadeia cinética aberta só pode ser 

executada a partir da 4 semana após a cirurgia, pois se ele for feito antes, pode causar 

frouxidão ligamentar e sobrecarga no enxerto reconstruído. Conclusão: O tratamento 

fisioterapêutico é bastante efetivo na reabilitação de ligamento cruzado anterior, sendo ela 

parcial ou total, pois o tratamento devolve a estabilidade do joelho e atenua o quadro álgico . 

Diante do exposto, torna- se necessário mais estudos que abordem a importância da 

fisioterapia nesses pacientes que rompem o LCA.  

Palavras – chave: Fisioterapia. Ligamento Cruzado Anterior. Terapia por Exercícios. 
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EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS DOMICILIARES PARA PACIENTES COM 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: ELABORAÇÃO DE CARTILHA 

 

Ana Natíssia de Mesquita do Nascimento1, Bruno Wesley de Freitas Alves2, Luana Maria Ramos 

Mendes3 

1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 
 

Introdução: As Disfunções Temporomandibulares (DTM) referem-se às anormalidades que 

atingem  os músculos da mastigação e as articulações temporomandibulares (ATM). As dores 

nessa região,  principais queixas, são desencadeadas por múltiplos fatores. Alguns hábitos 

comportamentais podem  potencializar a sintomatologia. Assim, é necessário buscar 

estratégias e criar novos hábitos de  enfrentamento dessa condição. A atuação da fisioterapia 

destaca-se ao incluir, no programa de  tratamento da DTM, exercícios terapêuticos, visando 

melhorar os movimentos da ATM, reduzir as  dores orofaciais, aumentar a funcionalidade e 

melhorar a qualidade de vida. Objetivo: Relatar a  experiência na elaboração e na execução 

de uma cartilha de exercícios terapêuticos para pacientes  com DTM a serem realizados em 

âmbito domiciliar. Metodologia: Relato de experiência prática, de  abordagem descritiva e 

qualitativa, do desenvolvimento de material de educação em saúde para  automanejo de sinais 

e sintomas de DTM. Realizado em junho de 2020, através do projeto de  extensão, o Grupo de 

Estudos em Dor Orofacial (GEDO). A construção da cartilha consistiu em duas  etapas com 

as seguintes ações: formulação do conteúdo teórico, através da busca em bases de  dados 

(PubMed e PEDro). Inicialmente, foram encontrados 371 artigos. Ao limitar a busca por 

artigos  publicados nos últimos 10 anos, 146 artigos. Após leitura de títulos e resumos, seis 

artigos foram  selecionados para síntese e extração de dados. Em seguida, a cartilha foi 

desenvolvida, mediante o  uso de aplicativos de design gráfico, como o Keynote. Resultados: 

Obteve-se um instrumento  educativo com 26 páginas, em formato de cartilha digital, sobre 

exercícios adequados e dinâmicos  para pacientes com DTM, bem como gerenciamento da 

dor orofacial. Para isso, foram indicados  posturas e ambientes favoráveis à execução dos 

exercícios terapêuticos, no domicílio, e, também,  reforçando a identificação e a redução dos 

principais sintomas. Conclusão: A elaboração da cartilha  proporcionou aos alunos um maior 

conhecimento acerca da DTM e seus impactos na vida do  indivíduo, bem como o interesse de 

atuação mais aprofundada na promoção de saúde, considerando  a relevância na melhora da 

funcionalidade e da qualidade de vida dessa população.  

Palavras-chave: Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. Dor. 

Exercício  terapêutico. Educação em Saúde.  
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ENSINO REMOTO OBRIGATÓRIO: UMA NOVA EXPERIÊNCIA 

Izabel Cristina Lobo de Araújo1, Patrícia Pereira Honorato Dantas2, Sarah Silva de Souza2, Thaís Luna 

Alencar Araripe3 

 

1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: O atual cenário pandêmico fez com que diversos setores sofressem mudanças. 

Na educação as alterações trouxeram diferentes percepções e adaptações. A modalidade de 

ensino presencial deixou de ser uma realidade possível, o ensino remoto ocupou lugar do 

presencial e as salas de aula foram deslocadas para o ambiente virtual. Com isso, alunos e 

professores foram forçados a se habituar ao contexto virtual para que a transmissão do 

conhecimento não fosse prejudicado. Objetivo: Esse relato de experiência tem como objetivo 

compartilhar vantagens e desvantagens do formato de aula remota, percebidas por acadêmicos 

do segundo semestre de fisioterapia da Faculdade Rodolfo Teófilo. Metodologia: Em meio à 

pandemia resultante da Covid-19, docentes e discentes precisaram se reinventar, analisando e 

organizando os materiais de estudos obrigatórios e complementares. Grande parte dos 

professores precisaram se adaptar e se familiarizar com a tecnologia (notebook, plataformas 

de streaming, atividades online, dentre outras) para que as aulas continuassem, prezando pela 

qualidade de ensino. Essa experiência proporcionou a cada indivíduo a possibilidade de 

descoberta de novas habilidades. As aulas remotas proporcionam, além das facilidades e 

dificuldades de aprendizado do ponto de vista do discente. Resultados: Acadêmicos, estão 

tendo a oportunidade de conhecer e vivenciar uma forma de ensino diferente, para isso foi 

necessário adaptação às ferramentas e novas táticas de absorção do conteúdo. A instituição de 

ensino superior, juntamente com o corpo docente, disponibilizou e recomendou aplicativos e 

sites ideais para o acompanhamento das aulas ao vivo, além de ferramentas complementares 

para auxiliar os discentes durante os estudos. O ensino presencial já era desafiador para 

muitos, esse desafio ficou maior pois com ele veio um convite à mudança e ao novo. A 

gravação da aula é vista como potencialidade pois possibilita a revisão do conteúdo. Alguns 

desafios estão fazendo parte desse desenvolvimento, a dificuldade em se concentrar nas aulas, 

a falta de integração, a instabilidade de internet. Mas a ausência das práticas é o principal, 

pois o curso requer um contato direto e próximo. Conclusão: Para essa nova modalidade é 

necessário que alunos tenham maior dedicação. Já a instituição e o corpo docente precisam 

analisar e estudar um novo modelo de inserção das aulas práticas na modalidade virtual, 

aprimorando a didática e a transmissão do conhecimento ao discente.   

Palavras-chave: Educação a distância. Fisioterapia. Pandemia. Aula prática. 
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A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA FIBROSE CÍSTICA 

 

Izabel Cristina Lobo de Araújo1, Patrícia Pereira Honorato Dantas2, Marlon Agostinho da Silva 

Porfirio2, Jamylly Cristina de Silva Maciel2, Fernanda Yvelise Ramos Araujo3 

 

1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

 

Introdução: A fibrose cística é uma patologia genética autossômica recessiva que pode 

ser  diagnosticada ainda na infância, culminando na insuficiência do pâncreas durante a 

liberação de  substâncias, alta concentração de eletrólitos no suor, além da infecção pulmonar 

crônica. Dessarte, a  Fisioterapia atua efetivamente nos cuidados destes pacientes, afim de 

tratar e amenizar os sintomas  da patologia. Objetivo: Descrever a atuação do fisioterapeuta 

em pacientes diagnosticados com fibrose  cística. Metodologia: O trabalho consiste em uma 

revisão bibliográfica, a partir de uma seleção  dos artigos mais relevantes que abordam a 

temática de fibrose cística, entre os anos de 2014 a 2018,  nos idiomas português e inglês. 

Foram selecionados 4 artigos em português e 2 artigos em inglês. A  pesquisa foi realizada 

por meio das plataformas SciELO e PubMED, utilizando os seguintes descritores:  “fibrose 

cística”, “physical therapy in cystic fibrosis”, “cystic fibrosis”, “tratamentos fisioterápicos” 

e  “fisioterapia na fibrose cística”. Resultados: A intervenção fisioterápica se faz necessária 

com todos  os pacientes que apresentam o quadro patológico, visto que as manifestações dessa 

doença  comprometem a deambulação, postura e a respiração do indivíduo. O profissional 

fisioterapeuta é  proprietário de uma gama de técnicas e manobras que proporcionam diversos 

benefícios ao paciente,  dentre elas, a drenagem postural, utilização de aparelhos, tapotagem e 

a vibração. Porém, cabe aqui  mencionar que, os exercícios não seguem uma tabela padrão, ou 

seja, o fisioterapeuta estabelece os  exercícios e tratamentos mediante ao exame físico. A 

tapotagem é uma técnica manual que tem como  objetivo principal mobilizar a secreção 

observada durante a ausculta pulmonar. Já a técnica de vibração  consiste em movimentos 

ritmados na região do tórax, com o fito de diminuir a viscosidade do muco  presente nas 

paredes dos brônquios, pois os pacientes também podem apresentar tixotropismo. 

A  fisioterapia motora também faz parte do tratamento, por meio da cinesioterapia, 

possibilitando uma  prevenção e/ou tratamento completo. Em suma, a atuação do 

fisioterapeuta nesse âmbito objetiva a  desobstrução brônquica, o deslocamento das secreções 

das vias aéreas para as centrais, a diminuição  da viscoelasticidade, dentre outros. Conclusão: 

Entende-se, por meio desse estudo, que os  tratamentos fisioterápicos tendem a tratar a fibrose 

cística, além de determinar um conjunto de  intervenções manuais, respiratórias e motoras, 

proporcionando benefícios para o paciente. Ademais, é  necessária maior atuação e inserção 

desse profissional avaliação, tratamento e reabilitação de  indivíduos diagnosticados com 

fibrose cística, visto que estudos científicos já indicam a eficácia dos  recursos fisioterápicos 

neste âmbito, possibilitando uma melhor qualidade de vida ao paciente.  

 

Palavras-Chave: Fisioterapia. Fibrose Cística. Patologia. 
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PRIMEIRA VIVÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA 

TEORIA NA PRÁTICA 

 

Marina de Miranda Freitas1, Paula Monaliza dos Passos Nerling2, Marcos Levi Oliveira de Castro2, 

Thaís Luna Alencar Araripe3 

 

1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

 

Introdução: O programa teoria na prática proporcionado pela faculdade Rodolfo Teófilo atua 

como  meio de complementar o que os acadêmicos aprendem em sala de aula, por meio de 

atividades práticas no meio hospitalar. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos do 

curso de fisioterapia no  programa teoria na prática, ocorrido durante duas semanas no 

hospital Haroldo Juaçaba e mostrar a  rotina e experiências adquiridas dentro do âmbito 

hospitalar. Metodologia: O grupo foi composto  por 3 acadêmicos de fisioterapia cursando o 

1° semestre. Foi vivenciada a rotina de três setores do  hospital: ala cirúrgica e recepção 1 e 2. 

Em um primeiro momento, foi encontrado dificuldades de  adaptação pela falta de 

conhecimento dos funcionários sobre o que os alunos estavam fazendo no  local. O grupo 

dividiu espaço com Enfermeiros, Fisioterapeutas, Médicos, Maqueiros e Pacientes,  portanto o 

convívio com muitos profissionais ocupados se tornou difícil, mas ao longo do tempo o 

grupo  conseguiu a adaptação necessária. Resultados: Foi permitido aos acadêmicos 

conhecerem a  rotina dos profissionais e pacientes, ter um primeiro contato com a área da 

oncologia e também com a  ala cirúrgica, onde lhes foi consentido observar a sua primeira 

cirurgia. Os alunos aprenderam a ter voz  e a conquistar espaço, assim como levar a 

experiência para dentro de sala de aula. Conclusão: O  programa foi impedido de dar 

continuidade devido a pandemia global de corona vírus, porém a  experiência vivenciada foi 

importante para o aprendizado dos acadêmicos devido ao conhecimento  adquirido com a 

relação com os pacientes, profissionais, áreas específicas da saúde e também com 

a  responsabilidade de estar em um ambiente hospitalar.   

 

Palavras-chave: Fisioterapia. Acadêmicos. Hospitalar. 
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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, NA CRIAÇÃO DE UM 

BANNER 

 

Gabriel Parnaíba Sobral1, Anderson Rodrigo Silva2, Thaís Luna Alencar Araripe3 

 

1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

 

Introdução: Acadêmicos do primeiro semestre do curso fisioterapia da Faculdade  Rodolfo 

Teófilo construíram um Banner na disciplina de metodologia científica. Com  temas diversos 

selecionados entre alunos e professores com o intuito de direcionar os  alunos às atividades 

científicas desde o início da faculdade. Objetivo: Esse relato de  experiência tem como 

objetivo compartilhar a vivência dos alunos primeiro semestre  do curso fisioterapia da 

Faculdade Rodolfo Teófilo na disciplina de metodologia  cientifica acerca da utilização do 

pacote office na construção de trabalhos. Metodologia: Os alunos realizaram a construção de 

um banner a partir de um tema  criado pelo próprio grupo ou escolha da orientadora, a escolha 

do tema foi elaborada  no laboratório de informática, onde a professora ensinou a como 

pesquisar artigos  científicos, direcionado ao curso de fisioterapia. Resultados: O grupo 

adquiriu  conhecimento sobre a criação de um banner. Os alunos aprenderam que o trabalho 

em  equipe requer flexibilidade, debate e consenso para sua construção. As 

problemáticas  enfrentadas foram o raso conhecimento do pacote office para o banner e a 

dificuldade  na escolha do tema. O conhecimento obtido pelos integrantes foi de suma 

importância  para adquirir habilidades utilizando o pacote office e também na busca de 

artigos  científicos para o desenvolvimento do banner, com o início da pandemia, o grupo 

não  podia se encontrar por causa do distanciamento social implantado pelo governo, 

onde  também todos tinha suas singularidades, ficando mais difícil para a conclusão 

do  trabalho. Conclusão: Para os acadêmicos foi uma experiência enriquecedora, que  gerou 

aprendizado único, onde todos participaram buscaram aprender da melhor  forma possível, 

aperfeiçoando o aprendizado sendo feito mais trabalhos envolvendo o  office e artigos 

científicos.  

 

Palavras-chave: Tecnologia. Banner. Pacote office. Fisioterapia. 
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IMPORTÂNCIA DO FISIOTERAPEUTA NO TRATAMENTO DE PACIENTE COM 

COVID-19 

 
Rafaela dos Santos Monteiro1, Hilana Costa Oliveira2, Amanda Souza Araújo3 

1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: O SARSCoV-2 é o causador da COVID-19, doença que foi identificada 

pela  primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1 de 

dezembro  de 2019. A doença se disseminou em vários países por seu elevado risco de 

contaminação e,  em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde definiu o surto 

como pandemia  (World Health Organization, 2020 April 23), com o alto índice de infectados 

pelo mundo e uma  taxa crescente de óbitos o fisioterapeuta começou sua atuação frente ao 

COVID-19, sendo o seu  principal objetivo reverter a deterioração da oxigenação no 

tratamento do paciente com COVID-19. Objetivo: Descrever a importância do fisioterapeuta 

no tratamento de paciente com  COVID-19. Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura 

acerca da importância do  fisioterapeuta no tratamento do paciente com COVID-19, desde o 

primeiro momento, no manejo  da oxigenoterapia, o auxílio nas modalidades de suporte 

ventilatório até a reabilitação do  paciente no quadro pós COVID-19, com buscas sistemáticas 

no período de julho a agosto de  2020, essa revisão de literatura teve como critério de inclusão 

os meses de abril a agosto, ano  2020, bases de dado pedro e scielo e ensaios clínico, foram 

incluídos ensaios clínicos  encontrados em idioma Inglês e Português que tivessem relação 

com o tema. Resultados:  Foram incluídos 5 artigos e com base nestes pode-se evidenciar que 

o fisioterapeuta é  indispensável em todas as etapas de combate ao COVID-19, desde a 

entrada do paciente na  emergência com os primeiros sinais e sintomas até a alta, para que não 

haja outras complicações  respiratórias, assim vindo a acometer outros órgãos e sistemas. 

Visando a importância do  fisioterapeuta na redução do tempo de internação do paciente com 

COVID-19 e na diminuição  de agravos em diversos sistemas, tais como respiratório e o 

musculoesquelético, é de suma  importância lembrar que o fisioterapeuta tem como objetivo 

impedir complicações para outros órgãos e sistemas, na reabilitação respiratória avalia que a 

posição prona é um grande aliado  para a reversão do quadro de hipoxemia trazendo 

melhorias para a oxigenação do paciente  assim como deve envolver manobras que favoreçam 

a higiene brônquica, exercícios aeróbicos,  treino de atividades básicas da vida diária, apoio 

psicológico e treinamento cognitivo, mas  sempre levando em consideração a condição clínica 

do paciente, a reabilitação motora minimiza  os efeitos da imobilização e facilita o desmame 

ventilatório esses objetivos favorecer a  recuperação funcional do paciente durante a 

internação e pós alta, o fisioterapeuta tem um papel  necessário no melhor prognóstico do 

paciente, com o aumento da sobrevida e melhor qualidade  de vida. Conclusão: O presente 

estudo mostra que a importância do fisioterapeuta é  indispensável tanto na prevenção, como 

tratamento e reabilitação de um paciente com COVID 19, aumentado a sobrevida do paciente, 

diminuindo o tempo de internação e intubação, assim  inserindo o paciente de volta a suas 

atividades cotidianas.  
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RESUMO 

Introdução: A Disciplina de História e Fundamentos da Fisioterapia, é dada no 1º semestre 

do curso, foi  administrada pela coordenadora do curso de Fisioterapia. É uma disciplina que 

abrange  toda a História da Fisioterapia desde os tempos antigos até a atualidade. Objetivo: 

relatar  a experiência adquirida no último trabalho da disciplina no 1º semestre, e mostrar 

algumas áreas que  o Fisioterapeuta pode atuar, desde a área Clinica a Estética. Metodologia: 

O trabalho trata-se de um relato de experiência de alunos do curso de Fisioterapia na 

disciplina de História e Fundamentos da Fisioterapia. Resultados: O grupo foi composto por 

3 acadêmicas  do Curso que estão cursando no 2º Semestre, sendo um deles vindo do 5º 

semestre e vivenciou a  experiência um pouco antes. No trabalho a Professora expos os temas 

e deixou que cada  aluno escolhesse o seu, e apresentasse a área escolhida. No decorrer das 

pesquisas cada aluno foi  estudando e aprendendo sobre a área escolhida para repassar a 

turma. No dia marcado pela  professora foi dado o tempo de 15 minutos para cada aluno fazer 

a apresentação do seminário em  modelo remoto via Google Meet, um modelo difícil de se 

adaptar, mas a professora ajudou cada aluno  e orientou como deveria ser feito. Conclusão: 

Os alunos tiveram resultados positivos, podendo assim aprender  sobre cada área e repassar 

aos colegas, e assim com a ajuda da professora foi trabalhado todas as  dúvidas, obtendo uma 

experiência muito boa na conclusão do semestre e da disciplina.   

Palavras-chave: Fisioterapia. História. Acadêmico.  
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RESUMO 

 

Introdução: A pandemia do vírus Covid-19 chegou de forma inesperada e trouxe grande 

desafio para alunos, professores e instituições de ensino. O curso de fisioterapia 100% 

presencial teve que se adaptar ao formato de ensino remoto, ou seja, a tecnologia passou a ser 

aspecto fundamental no processo pedagógico. Objetivo: Descrever a experiência de alunos 

do segundo semestre do curso de fisioterapia da Faculdade Rodolfo Teófilo durante o 

processo de transição das aulas presenciais para o modelo de aula virtual sincrônica. 

Metodologia: Durante a fase inicial de transição do formato presencial para o remoto alunos 

e professores tiveram que superar enormes desafios. Construir uma nova rotina de estudo em 

um cenário incerto e desconhecido se fez necessário, além de exercitar suas habilidades com 

as ferramentas e com o uso da tecnologia. Resultados: Apesar da adversidade, os novos 

dispositivos auxiliaram no processo de ensino-aprendizagem. A nova experiência possibilitou 

a utilização de novos aplicativos e materiais importantes para a realização de atividades e 

trabalhos além de auxiliar o contato com o professor e o acolhimento necessário para lidar 

com a situação. O uso dessas ferramentas auxiliaram a compreensão do conteúdo e minimizou 

o prejuízo do período. Outro ponto a ser destacado é o desempenho dos professores, mesmo 

com a adaptação e as mudanças repentinas os professores não deixaram de realizar dinâmicas 

entre os alunos, rodas de conversa, quiz, além de outras inovações. Durante esse período, foi 

possível destacar alguns desafios enfrentados, como por exemplo, apresentações de trabalho 

em grupo. Essa atividade rotineira durante a graduação tornou-se ainda mais complexa e 

trabalhosa devido as circunstâncias. Do mesmo modo a perda de conexão da internet, tanto de 

alunos como de professores, muitas vezes nos atrapalhou a dinâmica da aula, interrompendo a 

explicação do conteúdo e raciocínio da aula. A falta de aparelhos eletrônicos da parte dos 

alunos para a realização de trabalhos e atividades afins também foi outro. Conclusão: 

Ressaltamos por fim que para o ensino remoto foi necessário uma adaptação das estratégias 

de ensino. A melhoria da conexão de internet de alunos e professores também merece 

destaque, sendo a gravação das aulas uma ótima solução para esse problema. 
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RESUMO 

Introdução: O distanciamento social devido à pandemia de Covid-19 trouxe inúmeros 

impactos  negativos ao redor do mundo. Diante desse cenário, a área da educação precisou se adaptar 

às  demandas do momento atual e as aulas passaram a ser ministradas de maneira remota através 

de  videoconferências. As disciplinas dos cursos de graduação da área da saúde, como a disciplina 

de  Anatomia para o Curso de Fisioterapia, possuem, em sua grade curricular, carga horária 

específica  para aulas teóricas e aulas práticas. Assim, houve consequências negativas no aprendizado, 

uma vez  que as aulas práticas presenciais em laboratório foram suspensas. Com as limitações das 

atividades  presenciais impostas pelo momento, alunas do 3º semestre do Curso de Fisioterapia da 

Faculdade  Rodolfo Teófilo sentiram necessidade de buscar alternativas para consolidar os 

conhecimentos da  disciplina de Anatomia Osteomioarticular. Objetivos: Relatar a experiência da 

formação de um grupo  de estudo virtual de Anatomia e mostrar a importância da utilização de 

recursos tecnológicos e da  aprendizagem cooperativa para a consolidação dos conhecimentos da 

disciplina durante o período de  aulas remotas. Materiais e métodos: Relato de experiência da criação 

de um grupo de estudo virtual  utilizando recursos tecnológicos e aprendizagem cooperativa para a 

consolidação dos conhecimentos  referentes à disciplina da Anatomia Humana. Resultados: A 

necessidade de aulas práticas na  disciplina de Anatomia motivaram a formação de um grupo de 

estudo virtual. Estas reuniões foram  idealizadas pelas alunas e tinham como princípio a aprendizagem 

cooperativa, onde as estudantes se  ajudavam no processo de aprendizagem, atuando como parceiras 

entre si. As reuniões aconteciam  por videoconferência através da Plataforma Google Meet. As 

participantes utilizaram o aplicativo Human Anatomy Atlas 3D (Visible Body), apresentando na tela 

durante a videoconferência. Este  aplicativo funciona como um laboratório virtual tridimensional e 

simula as peças anatômicas do  laboratório. Utilizando este recurso tecnológico como estratégia de 

aprendizado e consolidação dos  conhecimentos, as participantes do grupo de estudo tiveram a 

oportunidade de revisar o conteúdo e  praticar as seguintes habilidades: identificação de estruturas 

anatômicas ósseas, articulares e  musculares, observação das origens e inserções musculares e 

discussão sobre as ações realizadas  por estes músculos, aprofundamento dos conhecimentos 

assimilados na aula teórica ministrada pelo  professor, além de desenvolver habilidades de trabalho em 

grupo como: responsabilidade individual,  interdependência positiva, entendimento real de uma dada 

informação (tendo que explicá-la aos  outros membros do grupo), desenvolvimento de habilidades 

interpessoais e para lidar com resolução  de problemas. O grupo de alunas que utilizaram o aplicativo 

como meio de estudo obtiveram ótimo  desempenho, sanaram dúvidas que durante as aulas teóricas 

eram difícil o entendimento,  conseguiram fazer, mesmo com limitações, a associação da teoria com a 

prática. Conclusão: A  utilização de tecnologias digitais e aprendizagem cooperativa complementou e 

facilitou o processo de  ensino e aprendizagem na disciplina de Anatomia, sendo de grande valia na 

construção do  conhecimento. Entretanto, apesar da contribuição positiva que o recurso tecnológico 

trouxe, as  alunas consideram que as aulas práticas presenciais no laboratório são essenciais para 

o  aprendizado de Anatomia Humana.  
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