
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso Fisioterapia em Unidade de Internação 
Pneumológica 
 

Público-alvo: Fisioterapeutas com registro no CREFITO 

Objetivos:  

- Instrumentalizar o fisioterapeuta para a realização da avaliação pneumofuncional no 
paciente com diagnóstico de doença pneumológica seguida de planejamento terapêutico, 
estabelecendo raciocínio clínico pertinente, realizando assim a intervenção adequada; 

- Oportunizar ao fisioterapeuta sua inserção em um serviço especializado, proporcionando 
vivência de atuação em equipe multidisciplinar, através da participação de rounds clínicos 
semanais; 

- Oportunizar ao aluno a experiência de manejo de pacientes com doenças crônicas, 
aprendendo a utilizar os recursos disponíveis de oxigenoterapia e ventilação não invasiva 
(indicações, contra indicações, interfaces); 

- Proporcionar ao aluno vivências no laboratório de função pulmonar, observando testes 
realizados pelos pacientes durante período de internação (espirometria, pletismografia e 
teste de caminhada de seis minutos); 

- Participação de grupo de reabilitação pulmonar pré e pós transplante pulmonar do 
Serviço de Pneumologia, vinculado ao Serviço de Fisioterapia do HCPA. 

 
Local de atuação: Serviço de Fisioterapia e Unidade de Internação Pneumológica 

Número de vagas: 03 

Carga horária: 480 
 
Duração prevista: 6 meses (turno manhã) 

Investimento: R$ 1.200,00 (6 parcelas de R$200,00) 

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, registro no CREFITO 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo 



 

 

Entrevista(com horário agendado) 

Inscrições através do e-mail: bziegler@hcpa.edu.br 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 
no Grupo de Ensino sala 168 – 1º andar do HCPA conforme a documentação conforme a 
Relação de Documentos no verso do Formulário de Inscrição disponível na página 
https://goo.gl/CW2tpi 

Prazo para inscrição: 14/01/2017 

Entrevistas: 16/01/2018 (horário agendado) 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino sala 168 – 1º andar até: 19/01/2018 

Início do Curso: 06/02/2018 
 

PROGRAMA DO CURSO: 

PLANO TEÓRICO: 

- Avaliação cardiorrespiratória: anamnese, exame físico, escalas de avaliação de dispneia; 

- Discussão de casos clínicos: apresentação e discussão de casos de pacientes 
acompanhados pelo Serviço de Fisioterapia; 

- Apresentação de artigos científicos; 

- Módulo fibrose cística: fisiopatologia da doença, terapia inalatória, técnicas de fisioterapia 
respiratória, uso de dispositivos para fisioterapia respiratória, exercícios físicos como 
coadjuvante a terapia de remoção de secreções; 

- Módulo DPOC e asma: conceitos, fisioterapia aplicada ao DPOC e asma, modalidades de 
VNI nesta população; 

- Diretrizes da ERS e ATS para testes de avaliação de capacidade de exercício: teste de 
caminhada de seis minutos; Shutle Walk Test, teste do degrau; 

- Manejo da via aérea e ventilação não invasiva: ventilação não invasiva no paciente 
pneumopata; 

- Traqueostomia e oxigenioterapia: cuidados e indicações de traqueostomia e 
oxigenioterapia; 



 

 

- Reanimação cardiorespiratória; 

- Reabilitação pulmonar: diretrizes da reabilitação pulmonar. 

 

PLANO PRÁTICO: 

- Atendimento nos leitos da unidade de internação pneumológica; 

- Rounds multidisciplinares na equipe de pneumologia geral; 

- Atendimento ambulatorial do paciente adulto com fibrose cística; 

- Rounds multidisciplinares na equipe de fibrose cística; 

- Observação de testes de caminhada de seis minutos e de espirometria no Serviço de 
Pneumologia; 

- Prática junto ao grupo de reabilitação pulmonar. 


