
EDITAL 

 

Venho através do presente memorando solicitar abertura de processo seletivo para contratação 

de professor voluntário, de acordo com as informações abaixo: 

Disciplinas Código 
Carga horária 

semestral 

Quantidade de 

turmas 

Fisioterapia na Saúde da Mulher DIS12656 90 2 

Estágio Supervisionado I DIS12661 240 2 

 

Número de vagas: 01 (uma) 

Grande área de conhecimento: Ciências da Saúde (4.00.00.00-1) 

Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CNPq 4.08.00.00-8) 

Área de conhecimento: Fisioterapia 

Regime de trabalho: 8 horas  

Titulação mínima exigida: Graduação: Fisioterapia; Pós-graduação: Mestrado ou aluno de pós-

graduação em Programas de Mestrado da UFES, conforme Resolução no 085A/2016.  

Poderá ser contratado aluno com especialização, caso não existam inscritos mestres ou 

mestrandos. 

 Natureza do processo seletivo: Prova de aptidão didática e prova de títulos. 
Inscrições: Secretaria do Departamento de Educação Integrada em Saúde. Telefone: 3335-7017 

(secretaria.deis@gmail.com), de 07h às 13h. 

Vaga de origem: -  

Comissão de seleção: Néville Ferreira Fachini de Oliveira (presidente), Grace Kelly Filgueiras 

Freitas (membro interno), Fernando Zanela (membro interno). 

Prorrogação da data para inscrição: 21 de janeiro de 2019 a 12 de fevereiro de 2019. 

Documento para inscrição: Cópia do RG e Curriculum Lattes comprovado (cópias simples) 

Data para realização do concurso: 19 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

 



Processo Seletivo para Professor Voluntário 

 

Programa da disciplina: 

Unidade 1 – Introdução da fisioterapia na saúde da mulher e políticas em Saúde da Mulher 

   - História da fisioterapia em saúde da mulher, mercado de trabalho, associações de classe; 

   - Políticas Nacionais de Atenção à Saúde da Mulher 

Unidade 2 – Anatomia e Fisiologia Sexual Feminina (Ciclo sexual feminino).  

  - Revisão de anatomia da pelve, genitália externa e sistema reprodutor feminino;  

  - Fisiologia do ciclo hormonal feminino; 

Unidade 3 – Uroginecologia  

   - Revisão da anatomia e fisiologia da micção, evacuação e resposta sexual; 

   - Fisiopatologia, diagnóstico clínico, tratamento clínico e cirúrgico das disfunções do assoalho 

pélvico mais frequentes (sintomas urinários, intestinais, sexuais, dores e prolapsos); 

   - Estudo urodinâmico e exames complementares; 

   - Abordagem fisioterapêutica aplicada às disfunções urinárias: avaliação e intervenção; 

   - Abordagem fisioterapêutica aplicada aos prolapsos de órgãos pélvicos: avaliação e 

intervenção; 

Unidade 4 - Coloproctologia 

   - Abordagem fisioterapêutica aplicada às disfunções anorretais: avaliação e intervenção; 

 Unidade 5 - Ginecologia  

   - Abordagem fisioterapêutica aplicada à dor pélvica crônica e endometriose: avaliação e 

intervenção; 

- Fisiologia e fisiopatologia do envelhecimento feminino, climatério e menopausa climatério; 

   - Abordagem fisioterapêutica aplicada às mulheres no período de climatério e menopausa: 

avaliação e intervenção; 

Unidade 6 – Disfunções sexuais femininas  

   - Abordagem fisioterapêutica aplicada às disfunções sexuais: avaliação e intervenção; 

Unidade 7 - Obstetrícia  

   - Adaptações fisiológicas durante a gestação (sistema endócrino, gastrointestinal, respiratório, 

cardiovascular, hematológico, urinário e musculoesquelético);  



   - Assistência pré-natal, programas de saúde da mulher; 

   - Complicações da gestação (gravidez de alto risco); 

   - Abordagem fisioterapêutica no período pré-natal: avaliação e intervenção; 

   - História do Parto e da assistência fisioterapêutica no ciclo gravídico-puerperal; 

   - Fisiologia do parto e suas particularidades; 

   - Assistência fisioterapêutica durante o trabalho de parto.  

   - Processo puerperal e suas particularidades; 

   - Atuação do fisioterapeuta no puerpério: avaliação e intervenção. 

 

Unidade 8 - Oncologia Ginecológica e Mastologia  

   - Oncologia mamária  

     - Revisão da anatomia e fisiologia mamária, incluindo drenagem linfática; 

     - Câncer de mama: epidemiologia, fatores de risco e diagnóstico e tratamento cirúrgico e 

complementar; 

     - Abordagem fisioterapêutica no pré e pós-operatório, e nas complicações; 

   - Oncologia Pélvica 

      - Revisão da anatomia genital; 

      - Tumores ginecológicos: epidemiologia, fatores de risco, diagnóstico, Tratamento cirúrgico 

e complementar;  

      - Abordagem fisioterapêutica pré e pós-operatória, e nas complicações; 

   - Cuidados Paliativos 

      - Conceitos; 

      - Abordagem fisioterapêutica em cuidados paliativos. 
 

Bibliografia Básica: 
1. FERREIRA CHJ. Fisioterapia na saúde da mulher: teoria e prática. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  
2. LEDUC A, LEDUC O. Drenagem linfática: teoria e prática. 4. ed. Barueri: Manole, 
2007.  
3. MARQUES A, SILVA MPPS, AMARAL MTP. Tratado de fisioterapia na saúde da 
mulher. São Paulo: Roca, 2011.  



4. MORENO AL. Fisioterapia em uroginecologia. 2ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 
2009.  
5. SOUZA ELBL de. Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia e aspectos de 
mastologia. 4.ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  
6. BRASIL. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e 
diretrizes/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
1. BAGGISH MS, KARRAM MM. Atlas de anatomia pélvica e cirurgia ginecológica. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2012.  

2. BARROS ACSD de. Mastologia: condutas. Rio de Janeiro: Revinter, 1999.  

3. GIRÃO MJBC, LIMA GR de, BARACAT EC. Ginecologia. Barueri, SP: Manole, 2009. 

4. IRION, Jean M.; IRION, Glenn (Ed.). Women's health in physical therapy. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins, 2010.  

5. LEMOS, Andrea. Fisioterapia obstétrica baseada em evidências. Rio de Janeiro, RJ: 

MedBook, 2014.  

6. LEVENO KJ. et al. Manual de obstetrícia de Williams: complicações na gestação. 22. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2010.  

7. LEVENO, Kenneth J. Manual de obstetrícia de Williams. 21. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

8. MORON, Antônio Fernandes; CAMANO, Luiz; KULAY JUNIOR, Luiz. Obstetrícia. 1. Ed. 

Barueri, SP: Manole, 2010.  

9. RUBINSTEIN, Irineu. Urologia feminina. São Paulo: BYK, 2000.  

10. SCHORGE, John O. et al. (org.). Ginecologia de Williams. Porto Alegre, RS: Artmed, 2011.  

11. SILVA, Gustavo py Gomes da. Ginecologia baseada em evidências. 2. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2008. 

 

Prova didática: 

Unidade 1 – Abordagem fisioterapêutica nas disfunções urinárias feminina baseada em 
evidências: avaliação e intervenção; 
Unidade 2 – Abordagem fisioterapêutica aplicada às disfunções anorretais baseada em 
evidências: avaliação e intervenção; 
Unidade 3 - Abordagem fisioterapêutica aplicada à dor pélvica crônica baseada em 
evidências: avaliação e intervenção; 
Unidade 4 - Abordagem fisioterapêutica aplicada às disfunções sexuais baseada em 
evidências: avaliação e intervenção; 



Unidade 5 - Abordagem fisioterapêutica na gestação baseada em evidências: avaliação 
e intervenção; 
Unidade 6 - Abordagem fisioterapêutica no trabalho de parto e puerpério baseada 
em evidências. 
Unidade 7 – Abordagem fisioterapêutica no pré e pós-operatório de mastectomia 
baseada em evidências. 
Unidade 8 - Abordagem fisioterapêutica nas complicações da matesctomia baseada em 
evidências. 
 

Bibliografia: 

1. FERREIRA CHJ. Fisioterapia na saúde da mulher: teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011.  
3. MARQUES A, SILVA MPPS, AMARAL MTP. Tratado de fisioterapia na saúde da 
mulher. São Paulo: Roca, 2011. 
5. SOUZA ELBL de. Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia e aspectos de 
mastologia. 4.ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

 

 

 

 


