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Sigla: RDF5718 - 3 Tipo: POS
Nome: Aspectos Morfofuncionais do Músculo Esquelético para Prática em Reabilitação
Área: Fisioterapia (17152)

Datas de aprovação:

CCP: 19/04/2018 CPG: 08/05/2018 CoPGr:

Data de ativação: 08/05/2018 Data de desativação:

Carga horária:

Total: 60 h Teórica: 6 h Prática: 2 h Estudo: 2 h

Créditos: 4 Duração: 6 Semanas

Responsáveis: 582935 - Ana Claudia Mattiello Sverzut  - 19/04/2018 até data atual

Objetivos:

Fornecer conhecimentos sobre os aspectos morfofuncionais que subsidiam a capacidade do músculo esquelético em
receber e transmitir a informação mecânica, convertendo-a em sinal bioquímico. Relacionar os sinais bioquímicos com
processos de alteração de volume celular e de resistência dos elementos da matriz extracelular de forma a
contextualizar as práticas terapêuticas por exercícios físicos.

Justificativa:

A plasticidade do tecido muscular esquelético vem sendo analisada sob a utilização de diversos recursos metodológicos
com ênfase celular, subcelular, molecular e genética. Para profissionais envolvidos na análise e interpretação dos
movimentos fisiológicos ou patológicos, e seus determinantes primários ou secundários, é fundamental conhecer as
estruturas envolvidas nas respostas teciduais que são potencializadas pelo meio ambiente e pelo ser humano. A
reflexão sobre a complexidade desses elementos e suas funções pode trazer informações adicionais ao terapeuta (e/ou
pesquisador) de forma a possibilitar sua reflexão sobre o método adotado, assegurando a sua utilização ou
inviabilizando-a. Além desta, o conteúdo abordado pode instrumentalizar o participante no seu próprio projeto de
pesquisa, ampliando e aperfeiçoando os limites do conhecimento científico.

Conteúdo:

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas teóricas e seminários com temas pertinentes. Serão abordados temas
referentes à plasticidade muscular: a) desenvolvimento fisiológico do musculo esquelético; b) transmissão de força –
interface entre elementos extracelulares e intracelulares; c) componentes e função dos elementos da matriz extracelular;
d) efeitos do desuso (imobilização, acamamento, envelhecimento); e) efeitos das diferentes modalidades de exercícios
físicos; f) métodos de investigação científica. Os temas acima descritos serão abordados de forma que o participante
possa valorizar efeitos causais e conseqüências imediatas e tardias sobre o tecido em investigação.
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effects of ankle-foot orthosis daytime use on the gait of Duchenne muscular dystrophy patients. Clinical Biomechanics
(Bristol), v. 35, p. 102-110, 2016. 
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• GOMES, A. R. S.; CORNACHIONE, A. ; SALVINI, T. F. ; MATTIELLO-SVERZUT, A. C. . Morphological effects of two
protocols of passive stretch over the immobilized rat soleus muscle. Journal of Anatomy, v. 210, p. 328-335, 2007.  
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Forma de avaliação:

Os alunos que participarem da disciplina serão avaliados por meio de prova escrita (peso 2), desempenho nos
seminários (peso 4) e participação nas discussões


