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U lize sua experse na prevenção, diagnósco e 
tratamento de distúrbios ligados ao movimento humano, 
melhorando, assim, a qualidade de vida dos pacientes: 
seja um fisioterapeuta!

Estamos aqui para te mostrar mais sobre essa profissão. 
Neste e-book, você encontrará várias informações 
superinteressantes e superimportantes sobre:

• • Como Fisioterapia se tornou uma profissão;
• Quais as parcularidades da formação do fisioterapeuta;
• Os campos de atuação para esse profissional.

Esperamos que esse conteúdo possa te mostrar o quanto 
essa profissão é especial!

Boa leitura.



Após a Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) e a 
Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), precisou-se  
reabilitar e inserir novamente a uma vida ava cidadãos 
que haviam sido afetados por lesões e ferimentos graves 
durante os combates. Foi a parr dessa necessidade que 
surgiu a Fisioterapia como profissão.

OO que inicialmente era executado por voluntários nos 
campos de batalha, evoluiu muito durante o século XX, 
recebendo novas descobertas e técnicas de tratamento. 

NNo Brasil, a Fisioterapia foi reconhecida como um curso 
de nível superior e definivamente regulamentada em 
13/10/1969 por meio do Decreto-lei nº 938/69. Essa lei 
instaura o fisioterapeuta como o profissional “(que tem 
como função) executar métodos e técnicas fisioterápicos 
com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade sica do paciente” (Artº 3, lei nº 938/69, 13 
de outubde outubro de 1969).

Fonte: www.crefito3.org.br

PARA COMEÇAR, UM 
POUQUINHO DE 
HISTÓRIA...



Fonte: www.dicionariodesimbolos.com.br

O raio simboliza a inércia, o movimento e 
o equilíbrio. RAIO

As duas serpentes entrelaçadas 
representam a força vital, o 
rejuvenescimento, a renovação e a 
sabedoria. Vale lembrar que as serpentes 
também estão presentes nos símbolos de 
outras áreas da saúde, como Medicina, 
Enfermagem e Farmácia.

SERPENTE

É uma pedra semipreciosa ulizada 
desde a Anguidade e que tem como 
mísca atrair saúde.

CAMAFEU

Segundo o dicionário, símbolo é tudo o que, por analogia, 
substui ou sugere algo. O símbolo de Fisioterapia é 
formado pelos seguintes elementos:

E O SÍMBOLO DA 
FISIOTERAPIA, O 
QUE SIGNIFICA?



Primeiro, é importante falar que o trabalho do 
fisioterapeuta influencia diretamente a vida de outras 
pessoas, ou seja, é muita reponsabilidade! 

EEle será o profissional responsável por trabalhar em 
estratégias para a prevenção de doenças relacionadas à 
movimentação humana e realizar o diagnósco e  
tratamento desses problemas, tudo com o intuito de 
recuperar a capacidade funcional dos pacientes.

HHá uma vasta área de atuação, permindo que o 
profissional possa trabalhar em diversas instuições como 
consultórios, clínicas, centros de reabilitação, asilos, 
escolas, academias, hospitais, clubes e laboratórios.

SERÁ QUE ESSA 
CARREIRA É PARA 
MIM?



Hoje em dia, a Fisioterapia possui um lugar de destaque 
entre as profissões na área da saúde. 

Além disso, o fisioterapeuta pode escolher em qual área 
se especializar. Quer saber mais? Então, confira quais são 
as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional -  COFFITO:

POR ONDE SEGUIR 
NA FISIOTERAPIA?



Fisioterapia em Acupuntura

Fisioterapia Aquáca

Fisioterapia Cardiovascular

Fisioterapia Dermatofuncional

Fisioterapia Esporva

Fisioterapia em Gerontologia

FFisioterapia do Trabalho

Fisioterapia Neurofuncional

Fisioterapia em Oncologia

Fisioterapia Respiratória

Fisioterapia Traumato-Ortopédica

Fisioterapia em Osteopaa

Fisioterapia em Quiropraxia

FFisioterapia em Saúde da Mulher

Fonte: www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=2350 



O futuro da Fisioterapia já está se desenhando: 
tecnologias vêm construindo novas ferramentas e 
técnicas, transformando a maneira como fisioterapeutas e 
pacientes atuam frente aos cuidados fisioterápicos. 
Conheça algumas dessas novidades:

E COMO A 
FISIOTERAPIA ESTÁ 
CAMINHANDO?

Gameterapia 

Gameterapia é a ulização de videogames com sensores 
de movimento como forma de tratamento e treinamento 
fisioterápico, ortopédico e neurológico. Ela gera aos 
pacientes benecios de estabilidade, velocidade, 
equilíbrio e qualidade de vida.

Realidade Virtual

Nesse tratamento, o paciente fica em frente ao aparelho 
de realidade virtual enquanto executa exercícios 
estabelecidos pelo especialista. Enquanto o usuário 
praca essas avidades, são geradas informações sobre 
essas tarefas, mostrando a evolução da terapia.

Trajes Robócos

Robôs auxiliando na reabilitação de pacientes que 
perderam seus movimentos: essa já é uma realidade! 
Funciona assim: esses equipamentos, feitos de alumínio e 
tânio, envolvem o corpo do paciente ajudando-os a 
andar novamente. 



Inaugurado em 1997, o curso de Fisioterapia da 
UNIFRAN é reconhecido como um dos melhores do país!

Nosso corpo docente é formado por 100% de professores 
mestres e doutores (que estão sempre dispostos a 
ajudar!).

O CURSO DE 
FISIOTERAPIA AQUI 
NA UNIFRAN



Para formar profissionais capacitados, com autonomia e 
conscientes do papel que desempenham na reabilitação 
dos pacientes, a metodologia de ensino do curso propõe 
uma conversa entre a teoria e a práca, sempre com a 
mediação do professor. 

JJá a Clínica-Escola de Fisioterapia tem 1.400 metros 
quadrados de área construída onde estão abrigados os 
consultórios e ambulatórios fisioterapêucos. É lá que são 
realizadas as aulas prácas das diferentes técnicas 
fisioterapêucas, como a reabilitação sensório-motora e 
de hidroterapia na piscina terapêuca. Também nos 
laboratórios são realizadas avaliações específicas, como 
erergometria e espirometria, antropometria, 
eletromiografia, biofotogrametria, equilíbrio e locomoção 
corporal, dentre outros.

O curso também conta com os laboratórios de Anatomia, 
Citologia e Informáca (muldisciplinares).

Quer saber mais sobre o curso? CLIQUE AQUI!



TEM ALGUMA DÚVIDA 
SOBRE O CURSO?
VENHA CONVERSAR COM 
A GENTE!

www.unifran.edu.br

3003-1189
(capitais e regiões metropolitanas)

0800-721-5844
(demais localidades)
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