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EMENTA
Distúrbios e afecções no âmbito preven vo. Métodos, técnicas e agentes ﬁsioterápicos nos três
níveis de prevenção. A ar culação do trabalho do Fisioterapeuta em equipe e programas
interdisciplinares. Metodologia da análise ergonômica do trabalho (AET). Elementos para a
transformação das condições do trabalho. Princípios fundamentais da intervenção ergonômica.
Custo e bene cio da ergonomia. Biomecânica das lesões ocupacionais. Intervenções para
o mização do ambiente de trabalho. A importância do ﬁsioterapeuta na equipe de saúde
ocupacional de uma empresa. Barreiras arquitetônicas e ginás ca laboral. Iden ﬁcação e prevenção
dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Coleta e análise de dados
epidemiológicos e projetos de prevenção.
OBJETIVO GERAL
Analisar as diferentes modalidades de ação preven va no campo de atuação da Fisioterapia,
u lizando a detecção e o afastamento dos fatores de risco relacionados à motricidade e à
postura, a ﬁm de propor, avaliar e executar diferentes formas de intervenção preven va em
ﬁsioterapia.
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