Fisioterapia

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo a respeito dos movimentos migratórios para
o continente europeu.




A respeito dos argumentos na perspectiva de quem migra, o estudante deve
contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Fuga das atrocidades de guerra, fome, doenças (epidemia).
o Fuga por causas político-ideológicas e religiosas.
o Procura por emprego.
o Procura por estabilidade.
o Procura por novas perspectivas de vida.
A respeito dos argumentos na perspectiva dos países que recebem os imigrantes, o
estudante deve contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Argumentos contrários à migração:
 sobrecarga da infraestrutura do Estado (educação, saúde, moradia,
alimentação, segurança);
 competição por empregos;
 choques culturais e de costumes (xenofobia);
 rompimentos políticos.
o Argumentos favoráveis à migração:
 países europeus precisam de imigrantes para enfrentar o problema
demográfico (revitalização das cidades) e têm meios de responder à
demanda oriunda do fluxo migratório;
 imigrantes ocupam postos de trabalho não valorizados pelos cidadãos
dos países europeus.

PADRÃO DE RESPOSTA
A violência tem consequências negativas não somente para as mulheres, mas também para
suas famílias e para a sociedade.
Para a mulher, as consequências são: físicas, podendo chegar a lesões incapacitantes;
psicológicas, podendo gerar traumas, baixa autoestima, dependência psicológica do agressor;
cerceamento de direitos individuais; estéticas.
Para a família são: ruptura da estrutura familiar; desestabilidade emocional; naturalização da
violência contra a mulher para as gerações futuras; desvalorização da figura materna.
Para a sociedade são: disseminação da violência contra a mulher; a violência tem enormes
custos, desde gastos com saúde e despesas legais a perdas de produtividade.
As mudanças decorrentes da Lei Maria da Penha são: criminalização da violência
doméstica/sexual; aumento das notificações de violência doméstica, apesar de continuar alta a
incidência de mulheres agredidas; garantia legal de proteção à mulher contra a violência
doméstica, independentemente de sua orientação sexual, ou seja, protege-se também a
mulher homossexual vítima de ataque perpetrado pela parceira; possibilidade de prisão
preventiva no caso de crimes de violência doméstica, embora ainda se verifique morosidade
no julgamento do crime; criação de casas de refúgio ou casa-abrigo, para acolher mulheres
vítimas de violência doméstica; reforço às Delegacias de Atendimento à Mulher, embora ainda
insuficientes; inclusão da vítima em programas assistenciais do governo, programas de
proteção à vítima e à testemunha, transferência de local de trabalho, se a vítima for servidora
pública.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O estudante deve mencionar que a paciente deverá ser incluída na fase II da reabilitação
cardíaca. Características que justificam a inclusão na fase II: turgência jugular, hipertensão não
controlada, dispneia aos pequenos esforços, taquicardia aos pequenos esforços e cansaço a

pequenos esforços, fração de ejeção de 43%. A fase II deve iniciar imediatamente após um
evento cardiovascular ou descompensação clínica.
b) O estudante deve mencionar que, na reabilitação cardíaca, recomenda-se treinamento de
intensidade moderada, entre 60 e 80% da frequência cardíaca máxima. Neste caso, entre 75 e
100 batimentos por minuto.
c) O estudante deve mencionar que a Unidade Básica de Saúde representa o nível de atenção
primário, centro de reabilitação ao nível de atenção secundário e urgência e emergência o
nível de atenção terciário.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O estudante deve elencar pelo menos três dos seguintes objetivos fisioterapêuticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Progredir o fortalecimento dos músculos do tornozelo e pé com ênfase nos eversores
da articulação subtalar;
Melhorar a propriocepção e controle neuromuscular;
Equilíbrio;
Estabilização articular;
Realizar treino de gesto esportivo para o esporte vôlei;
Eliminar/reduzir/resolver o edema residual.

b) O estudante deve mencionar as correspondentes condutas cinesioterapêuticas:
Objetivos 1 e 4: Exercícios em cadeia cinética aberta ou fechada, concêntrica e excêntrica,
utilizando como resistência, por exemplo, resistência elástica, auxílio de bola, resistência
manual, caneleira, pesos sobre toalha no solo e/ou dinamômetro isocinético e outros;
Objetivos 2, 3 e 4: Treino de equilíbrio com apoio bipodal ou unipodal, com os olhos abertos
ou fechados, com ou sem apoio dos membros superiores, com e sem distúrbio (jogar bola,
terapeuta provoca desequilíbrio com a mão ou utilizando faixa elástica), no solo, na prancha

de proprioceptiva quadrada ou redonda, disco de ar, cama elástica, balanço proprioceptivo ou
qualquer outro exercício realizado em superfícies instáveis;
Objetivo 5: Corrida acelerando e desacelerando, em linha reta, com mudança de direções,
treino de saltitos e saltos na cama elástica e no solo, treino pliométrico;
Objetivo 6: Exercícios ativos e/ou metabólicos, hidroterapia, massoterapia.
c) O estudante deve citar pelo menos duas das seguintes orientações: uso de órtese,
bandagem durante o treino e competição desportiva, material esportivo adequado,
manutenção do fortalecimento muscular, treino proprioceptivo e controle neuromuscular.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O estudante deve citar pelo menos duas das seguintes orientações fisioterapêuticas:






Orientar a família a deixar a criança em decúbito ventral com supervisão, não deixá-la
deitada por muito tempo, mantê-la sentada de forma alinhada com apoios de
travesseiros ou coxins;
reproduzir em casa os exercícios de alongamento realizados nas sessões com
profissional;
utilizar brinquedos ou objetos sensorialmente estimulantes para estimular a
mobilidade independente e uso das mãos;
orientar o uso de órteses para modulação da hipertonia em extremidades.

b) O estudante deve citar duas orientações dentre todas as formas para eliminação dos focos
de proliferação do vetor do vírus Zika.
c) O estudante deve citar pelo menos duas orientações e/ou encaminhamentos descritos
abaixo:


orientar ou encaminhar para a equipe de atenção básica da sua área de abrangência,
via agente comunitário de saúde, com vistas à obtenção do auxílio-transporte do
município;




orientar ou encaminhar para o assistente social do município, com objetivo de obter
os direitos sociais da criança;
orientar ou encaminhar ao serviço de fisioterapia do setor secundário, com objetivo de
início ou manutenção do atendimento.

