
Curso: Fisioterapia 

O fisioterapeuta previne, diagnostica e trata disfunções do organismo 
humano causadas por acidentes, má-formação genética ou vício de 
postura. Para isso, usa métodos como massagem e ginástica, com a 
finalidade de restaurar e desenvolver a capacidade física e funcional 
do paciente. Também faz tratamentos à base de água, calor, frio e 
aparelhos especiais. Além de ajudar na recuperação de pacientes 
acidentados e portadores de distúrbios neurológicos, cardíacos ou 
respiratórios, trabalha com idosos, gestantes, crianças e portadores 
de deficiência física ou mental. 
 

Mercado de Trabalho: 
Ele é admitido para cuidar de pacientes críticos em unidades de 
terapia intensiva e de doentes em enfermarias e ambulatórios. Para 
isso, precisa dominar conhecimentos e técnicas nas áreas 
respiratória, neurológica e músculo-esquelético. A atuação do 
fisioterapeuta também vem crescendo no campo da estética, no qual 
ele lida com tratamentos para celulite e recuperação de pacientes 
que se submeteram a cirurgia plástica. Outros nichos como a 
geriatria (cuidado com idosos) e a saúde do trabalho oferecem boas 
oportunidades para o fisioterapeuta. 
 

Atuação no Mercado de Trabalho: 
Atendimento domiciliar: Tratar pacientes que necessitam de 
cuidados mais intensivos, mas que não têm indicação para internação 
hospitalar. 
Cardiologia e pneumologia: Cuidar de pacientes nas fases pré e 
pósoperatória. Prevenir e tratar doenças respiratórias e cardíacas, 
além de reabilitar doentes, prescrevendo e aplicando exercícios 
ligados aos aparelhos respiratórios e circulatórios. 
Dermatologia: Aplicar massagens e aparelhos de raios 
infravermelhos, ultravioleta e laser para reduzir lesões e acelerar a 
cicatrização de queimaduras e cortes cirúrgicos. 
Estética: Aplicar técnicas como massagens em pacientes pós-cirurgia 
plástica e pós-cirurgia de recuperação da mama. 



Fisioterapia do trabalho: Prevenir e tratar doenças relacionadas com 
o trabalho, como as lesões causadas por esforço repetitivo (LER). 
Fisioterapia esportiva: Prevenir e reabilitar lesões em atletas e em 
praticantes de atividades esportivas. 
Grupos especiais: Estimular os músculos de quem sofre limitações de 
movimento, como idosos e portadores de deficiência física. Indústria 
de equipamentos. Pesquisar, desenvolver e testar equipamentos 
para uso em terapia. 
Neurologia adulta: Auxiliar na reabilitação dos pacientes que tiveram 
derrame cerebral, paralisias e traumatismos de coluna e crânio. 
Neurologia pediátrica: Auxiliar na reabilitação dos portadores de 
patologias e síndromes típicas de criança, como paralisia cerebral e 
síndrome de Down. 
 
 
Coordenador(a): Prof. Glauber Lopes de Araújo 

E-mail: coord.fisio@inesul.edu.br 

Duração do Curso: 5 anos 
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