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 No sentido amplo da palavra, a Fisioterapia é a 

ciência que estuda o movimento humano, utilizan-

do recursos físicos no tratamento e na cura. O 

profissional estuda, diagnostica, previne e trata de 

todo e qualquer distúrbio da biomecânica e funcio-

nalidade humana, seja ela de órgãos ou sistemas. 

Ele será capacitado para avaliar, prescrever e diag-

nosticar pacientes que possuam lesões ou dis-

funções, como também se utilizar de ações preven-

tivas.

INTRODUÇÃO

01



02

PERFIL PROFISSIONAL

 Diante de sua qualificação, o profissional egresso do Curso de Bachare-

lado em Fisioterapia do JK terá o seguinte perfil profissional:

• Formação generalista capaz de solucionar problemas, apto a atuar em 

todos os níveis de atenção à saúde, com visão ampla e global, respeitando os 

princípios éticos/bioéticos, morais e culturais do indivíduo e da coletividade;

• Habilidades para atuar nas diversas áreas, fazendo minuciosa avaliação 

fisioterapêutica, além de traçar objetivos e tratamentos, e, atuar nos três 

níveis de ascensão à saúde: prevenção, cura e reabilitação do paciente;

• O profissional poderá atuar nos seguintes campos e áreas da saúde: or-

topedia e traumatologia, neurologia pediátrica e adulta, reumatologia, pneu-

mologia e cardiologia, UTI, dermatologia e estética, pediatria, geriatria, 

uroginecologia e obstetrícia, oncologia tanto em âmbito ambulatorial, hospi-

talar e domiciliar;

• Atuação na área administrativa de clínicas e serviços de saúde;

• Preceptoria de estágios supervisionados;

• Na área de pesquisa clínica;

• Na área da docência;

• Oferecer a sua contribuição livre e desinteressada para o desenvolvi-

mento social, exercendo, sempre que possível, o papel de educar, visando 

uma sociedade melhor e mais saudável;

• Participar de atividades associativas para garantir sua representativi-

dade social;

• Ter capacidade de desenvolver programas de prevenção de doenças 

contribuindo para a melhoria da saúde coletiva;
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• Possuir competência para trabalhar construtivamente em equipes inter-

disciplinares e tomar decisões no campo da saúde;

• Atuar em funções diretivas ou de assessoramento de órgãos de saúde 

pública ou de empresas privadas com firmeza de propósitos e responsabili-

dade;

• Comunicar-se com objetividade, clareza e precisão com pacientes, 

outros profissionais da saúde e com o público em geral, preservando sempre 

a ética profissional;

• Desenvolver habilidades intelectuais como análise síntese, comparação, 

generalização e outras a fim de buscar atualização permanente de conheci-

mentos e capacidade de pensar e agir com desenvoltura em ambiente de 

intensa competição;

• Ter formação diversificada do ponto de vista técnico-científico, que lhe 

permitam atuar nas principais áreas da fisioterapia;

• Ter visão geral da profissão como um todo de forma que possa intervir 

de modo eficiente, quando necessário, nas áreas da saúde individual e coleti-

va, que tenham como eixo principal a saúde global.
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 A Faculdade JK considera o Distrito Federal um ambiente que cresce 

numa velocidade inesperada e com ele solidifica-se a cultura das atividades 

físicas, dos cuidados fisiológicos e o desenvolvimento dos esportes, sobretu-

do quando se vislumbra a preparação do profissional de fisioterapia, que 

hoje, tem dividido o mercado de trabalho com o Educador Físico.

Dentro dessa análise, ainda se observa as questões emanadas dos cuidados 

com a saúde, que hoje extrapolam a raça humana. Diante dessa realidade, a 

Fisioterapia vem como ciência para atuar como preventivo e corretivo dos 

distúrbios cinéticos funcionais, intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo 

humano, gerados por alterações genéticas, traumas e doenças adquiridas. 

Nesse âmbito caracterizamos o profissional e, de uma maneira articulada, 

o mercado de trabalho que o mesmo está inserido podendo esse profis-

sional:

OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS

• Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, sempre que possível base-

ado em evidências, atuando como agente de transformação da realidade, 

comprometido com a dignidade da vida humana;

• Interpretar dados para construção de um diagnóstico cinesiológico fun-

cional;

• Identificar avaliar e quantificar os distúrbios cinético-funcionais das 

cadeias musculares;
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• Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, sempre que possível base-

ado em evidências, atuando como agente de transformação da realidade, 

comprometido com a dignidade da vida humana;

• Interpretar dados para construção de um diagnóstico cinesiológico fun-

cional;

• Identificar avaliar e quantificar os distúrbios cinético-funcionais das 

cadeias musculares;

• Analisar a qualidade do movimento, amplitude, sua precisão, graus de 

repercussão funcionais e sistêmicas e as estruturas anatômicas envolvidas;

• Compreender e estudar os distúrbios físicos e funcionais em sua estru-

tura e em seu funcionamento, com o objetivo de detectar e paramentar as 

alterações apresentadas, com base nos critérios de normalidade;

• Desenvolver uma visão ampla e global, respeitando os princípios éti-

cos/ bioéticos e culturais do indivíduo e da coletividade;

• Ser capaz de traçar o prognóstico cinético-funcional do paciente;

• Estabelecer procedimentos indicados de acordo com a demanda de 

saúde funcional apresentada;

• Analisar os padrões locomotores agregados à biomecânica do movi-

mento;

• Identificar os distúrbios sensório-motores e ou viso-motores, fazendo 

as correlações neuroanatomicas;

• Analisar por meio da inspeção o equilíbrio biomecânico das estruturas 

cinéticos- funcionais, e antropométrica como também a capacitação venti-

latória funcional e aeróbica do paciente;

• Ser capaz de fazer uma pesquisa em base de dados bem como uma lei-

tura crítica de um artigo científico;

• Buscar sempre o desfecho da funcionalidade buscando promover 

sempre que possível a qualidade de vida;

• Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entenden-

do-a como uma forma de participação e contribuição social;
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• Desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão 

de serviços de saúde públicos e privados, além de assessorar, prestar 

consultorias e auditorias no âmbito de sua competência profissional;

• Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;

• Prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os 

seus familiares sobre o processo terapêutico;

• Manter a confidencialidade das informações, na interação com 

outros profissionais de saúde e o público em geral;

• Encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais 

relacionando e estabelecendo um nível de cooperação com os demais 

membros da equipe de saúde;

• Manter controle sobre a eficácia dos recursos tecnológicos perti-

nentes à atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança;

• Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de tra-

balhos acadêmicos e científicos;

• Conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos 

da Fisioterapia e seus diferentes modelos de intervenção;

• Dar altas nos serviços de fisioterapia, utilizando critérios de reaval-

iações sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem 

necessidade de continuidade dessas práticas terapêuticas;

• Promover ordenação ao processo terapêutico, baseado nas técni-

cas fisioterapêuticas indicadas;

• Ter autonomia técnica no campo específico de atuação, observan-

do os preceitos legais do seu exercício profissional e o aprimoramento 

científico e técnico.
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PORQUÊ ESTUDAR FISIOTERAPIA NA JK

 O objetivo do Curso de Bacharelado em Fisioterapia da JK é a formação 

do Fisioterapeuta para o exercício das seguintes competências e habilidades:

 • Atenção à saúde;

 • Tomada de decisões;

 • Comunicação;

 • Liderança;

 • Administração e gerenciamento;

 • Educação permanente;

 A formação do profissional será sempre focada no desfecho funcionali-

dade, proposição de um novo perfil profissional a partir das Diretrizes  Cur-

riculares Nacionais (DCN) do curso de Graduação em Fisioterapia.

 Formar profissionais com capacidade de desenvolvimento intelectual 

autônomo e permanente, éticos e comprometidos com a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Com conhecimentos técnicos, humanísti-

cos, ambientais e histórico-sociais necessários a compreensão, interpretação 

e intervenção na realidade nacional e regional. 

 Em consonância com a concepção elaborada, o Curso de Fisioterapia da 

JK tem por finalidade precípua formar um profissional com uma visão técni-

ca, científica, humanística e eticamente competente, tendo como preocu-

pação a promoção de saúde da população em um contexto onde a prio- 

rização da extensão e universalização de ações seja, sobretudo, de caráter 

preventivo. Na dinâmica curricular as disciplinas teóricas e práticas são classi-

ficadas nas seguintes categorias: científica, instrumental, profissional e es-

tratégica de maneira que em cada semestre o discente fica sabendo na sua 

pirâmide de conhecimento, quais as habilidades adquiridas na construção do 

seu conhecimento.
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REMUNERAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA

 De acordo com a tabela oficial de honorários do COFFITO, o 
salário base de um profissional de Fisioterapia que faz, por exem- 
plo, atendimento domiciliar não pode ser menor que R$ 150. De-
pendendo do tipo de atendimento e procedimentos realizados nos 
pacientes, o profissional pode chegar a receber cerca de R$ 1.500 
com um só paciente. Para saber dos valores de cada procedimento, 
consulte a tabela completa da COFFITO, onde existem valores para 
profissionais autônomos ou não.
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