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FISIOTERAPIA
DO  I E S P E S

CONH E Ç A  O  C U R SO  D E

O CURSO
O Iespes forma fisioterapeutas para
atuar em diferentes níveis de atenção à
saúde, com base na evidência
científica, rigor intelectual, e avanços
tecnológicos, de forma a proporcionar
aos seus clientes um atendimento de
qualidade e cumprindo seu papel
diante de uma sociedade que anseia
principalmente por educação e saúde.

O curso de Fisioterapia possui um
corpo docente altamente qualificado,

contando atualmente com 15
fisioterapeutas docentes e 4
fisioterapeutas preceptores, além de 5
professores de outras áreas da saúde, a
maioria mestres e doutores.

DURA Ç ÃO :  5  ANO S
T I P O  D E  F O RMAÇÃO :  B A CHA R E L A DO
T U RNO S :  V E S P E R T I N O  E  NO T U RNO

O fisioterapeuta pode atuar em
ambulatórios, consultórios, centros
de reabilitação, clínicas, hospitais,

empresas, gestão, docência,

pesquisa e extensão, esporte e
indústria de equipamentos
fisioterapêuticos.

O PROFISSIONAL
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Fisioterapia em Acupuntura
Fisioterapia Aquática
Fisioterapia Cardiovascular
Fisioterapia Dermatofuncional
Fisioterapia Esportiva
Fisioterapia em Gerontologia
Fisioterapia do Trabalho
Fisioterapia Neurofuncional
Fisioterapia em Oncologia
Fisioterapia Respiratória
Fisioterapia Traumato-Ortopédica
Fisioterapia em Osteopatia
Fisioterapia em Quiropraxia
Fisioterapia em Saúde da Mulher
Fisioterapia em Terapia Intensiva

15 especialidades são reconhecidas
pelo Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional - COFFITO

ESPECIALIDADES



LABORATÓRIOS
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Laboratório de Eletrotermofototerapia 

Estudo das tecnologias no processo de

reabilitação, por meio de aparelhos de

correntes elétricas, Laser, LED,

Ultrassom, Ondas curtas, Crioterapia,

terapia combinada e alta frequência.

Recursos Terapêuticos Manuais 

Aulas práticas sobre massoterapia,

técnicas de manipulação, tração
vertebrais e articulares, técnicas
específicas de pompage e avaliação
e tratamento de disfunções posturais
através de intervenções manuais,

aplicação de ventosaterapia, dry
needling, dentre outros.

Laboratório de Cinesioterapia e

Mecanoterapia 

Aulas práticas sobre diversas técnicas

e recursos inovadores que utilizam

equipamentos mecânicos, exercícios

passivos, ativos e resistidos para a

reabilitação traumato-ortopédica e

neurológica de pacientes.

Estes laboratórios são utilizados tanto para aulas práticas das disciplinas, quanto
para atendimentos de Clínica Escola para estágios curriculares  do curso.
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Laboratório de Uroginecologia e

Obstetrícia 

Aulas sobre métodos e técnicas de
Fisioterapia e sua intervenção precoce
na preparação do parto, assistência
fisioterapêutica pré-natal, peri e pós-

natal e atendimento pré e pós-cirúrgico
no tratamento de doenças relacionadas
à urologia, ginecologia e obstetrícia.

Laboratório de Cardiopulmonar 

Aulas práticas sobre suporte básico e
avançado de vida incluindo
simulação de técnicas de
Ressuscitação CardioPulmonar em
bonecos de reanimação e
demonstração dos diversos tipos de
suporte ventilatório. Avaliação e
elaboração de programas de
reabilitação cardíaca e pulmonar.

Sala de avaliação realística

Espaço inovador constituído por duas
salas, onde os alunos podem assistir
em grupos reduzidos, a avaliação e
anamnese fisioterapêutica de um
paciente sendo realizada por um
professor e no máximo dois alunos,

por meio de um visor espelhado.

Nos espaços, também são desenvolvidos os projetos de extensão do
curso, com atendimentos gratuitos à comunidade.



Liga Acadêmica de Fisioterapia (LAFT)

Voltada para o desenvolvimento de
pesquisas, medidas de intervenção social e
vivências nas temáticas gerais em
Fisioterapia, visando desenvolver o
pensamento crítico-reflexivo e científico,

além de estimular o aluno à produção
científica. Ações para contribuir com a
melhora da saúde da população.

Liga Acadêmica de Fisioterapia em Saúde

Coletiva e do Trabalhador (LAFISCOT)

Tem por objetivo proporcionar
experiências teórico práticas e cientificas
no ramo de saúde coletiva e saúde do
trabalhador para acadêmicos e professores
bem como ações filantrópicas.

Grupo de Estudos em Uroginecologia e

Obstetrícia (Gepugo)

As atividades abordam questões
relacionadas as disfunções dos aparelhos
genitourinário masculino e feminino, bem
como o período gravídico da mulher.
Promove reuniões periódicas de estudo e
debates, ações, seminários e eventos
abertos à comunidade acadêmica e à
sociedade.
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LIGAS ACADÊMICAS E
GRUPO DE ESTUDOS

Grupo de Estudo em Fisioterapia

Esportiva (Gefe)

Promove debates científicos com
acadêmicos e docentes da instituição
sobre a fisioterapia esportiva a fim de
aprimorar os conhecimentos teóricos
e práticos em diferentes abordagens
da fisioterapia e fomenta pesquisas no
âmbito da Fisioterapia Esportiva.



EVENTOS E PROJETOS 
Jornada de Fisioterapia do Baixo
Amazonas
O evento objetiva discutir os
progressos da reabilitação física aos
acadêmicos e profissionais, desde os
conhecimentos milenares às novas
tecnologias que contribuem para que
fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais e demais profissionais
da saúde ofereçam um melhor
atendimento para o seu paciente,

evoluindo mais rapidamente e
funcionalmente. O evento ocorre na
segunda semana de outubro pois é
alusivo ao Dia do Fisioterapeuta,

comemorado em 13 de outubro.
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Atividades extra-classe
O Iespes estimula a participação de
alunos e professores em atividades de
organização de eventos institucionais,

projetos comunitários e ações em prol
da comunidade em geral, com
orientações, atendimentos de saúde.

As práticas interdisciplinares e
possibilidade ampla de atividades
acadêmicas nas comunidades e
instituições garantem a diversidade
de cenários de aprendizagem e, em
consequência, um ensino de
qualidade e completo. 

Além das ações em diversos bairros,

no Campus II do Iespes, onde ficam os
laboratórios dos cursos da área da
saúde, alunos de Fisioterapia
desenvolvem pesquisas, estágios,

projetos e atendimentos para a
população. Os alunos participam do
projeto Esperança na Comunidade,

que atende idosos com hipertensão e
diabetes. Diversos atendimentos pelo
projeto são desenvolvidos
semanalmente, no próprio prédio.

Projeto Interdisciplinar

Por meio do PI, são realizadas ações
na comunidade, voltadas
principalmente para orientações
sobre crescimento e desenvolvimento
infantil, orientações de exercícios no
ambiente de trabalho,   avaliação e
orientações posturais, orientções
sobre primeiros socorros, preparação
de gestantes   para o parto,

orientações sobre lesões de pele,

qualidade de vida e saúde da
comunidade, dentre outras temáticas.

Projeto Fisio no Parque 

Objetiva conscientizar a população
para verificar periodicamente a Pressão
Arterial, o Índice de Massa Corporal,
Peso, Altura e Índice Glicêmico, este
último em parceria com o curso de
Farmácia. Também são feitas
orientações sobre alongamentos e
exercícios. As ações são feitas no
Parque Municipal de Santarém.
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